
  

تجاری به  هیاتگزارش سفر 

 اسپانیا
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 مقدمه

موضوع بررسی موارد مرتبط به زیتون، با هماهنگی شورای تجاری با  هیاتسفری برای ، Persañolشرکت  وپیرو همکاری شرکت راهبر       

جهاد کشاورزی توسط شرکت راهبر ) به عنوان کارگذار صندوق ضمانت صادرات ایران( و وزارت زیتون کشور و مجری طرح های زیتون 

 فرآوری و باغات زیتون کشور اسپانیا بازدید از واحدهایاز برگزاری این سفر، هدف  برگزار گردید. ،4/12/1398در تاریخ ،  Persañolشرکت 

بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های بین المللی در وزارت متبوع و همچنین به منظور آشنایی مخاطبان بخش کشاورزی به ویژه ، 

اشین آالت روغن کشی با حوزه های کاشت ، داشت و برداشت ،مبارزه با آقات و بیماریهای باغات زیتون ، مبخش زیتون  در کشاورزان پیشرو

، به شرح در دو فصلکه گزارش عملکرد و نتایج آن بود.  و نحوه بازاریابی این محصول و نیز انتقال یافته های علمی و ترویجی به داخل کشور

 د.می باشذیل 

 انجام شده جلساتبازدید و  -فصل اول

 نتایج  و درخواست های متقاضیان -فصل دوم

  



                                                                                                         

  
 

 

  

 24 / 4صفحه

 

 

 

 شده به شرح ذیل می باشد.خالصه کارهای انجام 

انجمن برای شرکت های  -2 (Pimec)انجمن برای شرکت های متوسط و بزرگ -1بازدید از دو انجمن بزرگ ) جلسه و ، در بارسلوناروز اول 

توافق نامه ای مقرر گردید که با که طی این بازدید،  صورت گرفت.( Parsconsulting( و یک شرکت خصوصی ) (Foment)متوسط و کوچک

 نیازهای ایران اعالم شود که انجمن ها راهکارهای اجرایی را ارائه دهند.  Parsconsultingتوجه به توافق نامه شرکت 

( Lopez Garridoو  Arvipo  ،MCBIO ،ININSA،  Jumarو شرکتهای نمایشگاهی )  FIMA،  بازدید از  نمایشگاه در زاراگوزاروز دوم 

و  Arvipo  ،MCBIO ،ININSA،  Jumarبرای افراد هیات تجاری با شرکتهای که طی این بازدید، چند جلسه اختصاصی  صورت گرفت

Lopez Garrido   صورت پذیرفت.جهت خرید ماشین آالت کشاورزی زیتون 

از باغات زیتون و موزه زیتون کوردوبا و بازدید   IFAPAو  ENCO  ،SOT ،Viveroslucenaشرکت های از  ، بازدیدروز سوم تا هفتم در سویا 

تولید ، صورت گرفت و همچنین تست روغن زیتون انجام گرفته شد. طی این بازدید ها و مذاکرات، اطالعات علمی در ارتباط با صنعت زیتون

ا اعالم گردید و مورد پیگیری قرار یتون، به هیئت تجاری ارائه گردید و همچنین نیازهجهت افزایش علم و فن آوری صنعت زروغن زیتون، 

 گرفته است.
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 افراد حاضر در هیات تجاری

 مشخصات هیات تجاری در این سفر، به شرح ذیل می باشد. 

 

 

  

 شماره ردیف

  پرونده

 گذرنامه شماره NAME LAST NAME خانوادگی نام نام

 ROXANA ASLANI R42731443 اصالنی  رکسانا 1000 1

 SOHEIL MASTI FARASH I47636887 فراش مستی سهیل 1001 2

 KARIM MOSTAFAVI F44352147 مصطفوی کریم 1014 3

 Mohammad PARVIZ ASIYABARI R37397669 بری پرویزآسیا  محمد 1008 4

 GHOLAMREZA GHAMARI V36584817 قمری  غالمرضا 1024 5

 پور سیاسی اخوان  فرشته 1006 6

 فومنی

FERESHTEH AKHAVAN SIYASIPOOR 

FOOMANI 

I40269761 

 MAHDI ABBASI Z43194192 عباسی  مهدی 1005 7

 MAHLA SHAHMORADIMOGHADAM P52098261 مقدم شاهمرادی مهال 1009 8

 HAMID MOHAMMADI K41827169 محمدی  حمید 1027 9

 - Damon Afkary افکاری دامون 1028 10
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 فصل اول

 انجام شده بازدیدها و جلسات
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 انجام شده بازدیدها و جلسات

 برنامه اجرایی سفر: -1-1

 روز به طول انجامید.  8شب و  7انجام شد و این سفر به مدت  Sevillaو  Barcelona ،Zaragozaدر این سفر بازدید در سه شهر 

 ول زیر می باشد.ااین سفر مطابق با جد) برنامه روزانه و جلسات( جزئیات بیشتر 

 نام محل اقامت ) هتل( برنامه روزانه مکانی ) شهر(موقعیت 

 2020فوریه  23( ، 1398/12/04یکشنبه ) 

 بارسلونا
 رفتن به هتل 11ساعت 

 گشت شهری
 در اختیار

Expo Hotel Barcelona 

 2020فوریه  24( ، 1398/12/05دوشنبه ) 

 Expo Hotel Barcelona جلسه در شهر بارسلونا 3حضور در  بارسلونا

 2020فوریه  25( ، 1398/12/06سه شنبه ) 

 زاراگوزا
 صبح حرکت به سمت زاراگوزا 7

 FIMAبازدید از نمایشگاه 
 جلسه 5حضور در 

Exe Hotel Sevilla 

 2020فوریه  27و 26( ، 08و 1398/12/07چهارشنبه و پنجشنبه ) 

 Exe Hotel Sevilla جلسه 4حضور در  سویا

 2020فوریه   28( ، 1398/12/09جمعه ) 

 Exe Hotel Sevilla در اختیار سویا

 2020فوریه   29( ، 1398/12/10شنبه ) 

 Air Hotel Airport در اختیار سویا و بارسلونا

 2020فوریه  30( ، 1398/12/11یکشنبه ) 

 حرکت به سمت تهران
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 Barcelonaبازدید و جلسات در   -2-1

 

نوع محصول و فعالیت ، که برگزار گردید Parsconsulting و Pimec  ،Fomentسه جلسه با شرکت های  Barcelonaدراین سفر و در شهر 

  آن ها در جدول زیر ارائه می گردد.

 نوع فعالیت سایت نام شرکت

Pimec www.pimec.org 
  1975تاسیس: سال 

 افراد شاغلفعالیت: نمایندگی، دفاع و ارتقاء ساختار تجاری شرکتهای کوچک و متوسط و 

Foment www.foment.com 
 1771تاسیس: سال 

 فعالیت: مدیریت اقتصادی و بودجه

Parsconsulting www.parsconsulting.es 
 1959تاسیس: سال 

 فعالیت: ارائه پشتیبانی و مشاوره بین المللی و مدیریت تجارت

 

ارائهخدمات و محصوالت قابل   

Pimec Foment Parsconsulting 

ارائه برنامه ای دیجیتالی جهت آموزش ، 
بازاریابی، محافظت از داده ها و تعامل و 

گفتگو بین کارآفرینان و متخصصان و دیگر 

 کاربردها.

انجمن کشاورزی است که  Pimecشرکت 

 50هزار عضو بزرگ و کوچک دارد و  100

درصد شرکت کاتالونیا زیر مجموعه این 

شرکت می باشد. از افرادی که دارای باغات  تا 

استخراج زیتون هستند، عضو این شرکت 

 میباشند.

 

 تجاریکارآفرینی .1
.تبادل اطالعات و دانش در 2

چرخه سمینارهای مرتبط با 

 کارآفرینی

 .ارائه آموزش تجاری3
 .مدیریت اقتصادی4

 .نوآوری رقابتی و تجاری5

.ارائه تاالرهای گفتمان منابع 6

 انسانی

.ارائه تاالرهای گفتمان در 7
 ارتباط با انرژی

 بازار مطالعات .1

 سازی المللی بین پروژه .2

 اسپانیا کشور اقامت اخذ .3

 گرد میزهای ها، کنفرانس ، آموزشی های دوره و ها کارگاه سمینارها، برگزاری .4

 تجاری سفرهای زاریبرگ .5

 سفرها در همراهی .6

 شهری ترانسفر .7

 ویزا خدمات .8

 توریستی خدمات .9

 جلسات برای تجاری دفاتر  .10

 المللی بین سفرهای مدیریت .11

 کار و کسب فرهنگ مورد در مشاوره .12

 ها قرارمالقات و کاری برنامه تنظیم .13

 کشور – کار و کسب شناسایی .14

 رسمی اسناد ترجمه .15

 مترجمی خدمات ارائه .16

 واردات و صادرات در مشاوره .17

 حقوقی خدمات .18

http://www.foment.com/
http://fa.parsconsulting.es/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1/
http://fa.parsconsulting.es/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/
http://fa.parsconsulting.es/?p=900&preview=true
http://fa.parsconsulting.es/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/
http://fa.parsconsulting.es/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://fa.parsconsulting.es/?p=910&preview=true
http://fa.parsconsulting.es/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c/
http://fa.parsconsulting.es/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7/
http://fa.parsconsulting.es/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c/
http://fa.parsconsulting.es/?p=922&preview=true
http://fa.parsconsulting.es/?p=922&preview=true
http://fa.parsconsulting.es/?p=933&preview=true
http://fa.parsconsulting.es/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
http://fa.parsconsulting.es/?p=935&preview=true
http://fa.parsconsulting.es/?p=940&preview=true
http://fa.parsconsulting.es/%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%db%8c/
http://fa.parsconsulting.es/%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%db%8c/
http://fa.parsconsulting.es/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa/
http://fa.parsconsulting.es/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/
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 Zaragozaبازدید و جلسات در  -3-1

 

  ،Arvipo  ،MCBIO ،ININSAرا داشتیم که در این نمایشگاه، پنج جلسه با شرکت های  FIMAبازدید از نمایشگاه  Zaragozaدر شهر 

Jumar  وLopez Garrido   ، نوع محصول و فعالیت آن ، که برگزار گردید ) سفیر جمهوری اسالمی ایران در اسپانیا(،آقای قشقاویبا حضور

 ها در جدول زیر ارائه می گردد.

 

 نوع فعالیت سایت نام شرکت

Arvipo www.arvipo.net 

 2005تاسیس : سال 

 محصوالتفعالیت: ارائه ابزارهای جدید با کیفیت جهت بهبود بهره وری و سودآوری 

MCBIO www.mcbiofertilizantes.com 

 2008تاسیس: سال 

 فعالیت: توسعه و تجاری سازی محصوالت کشاورزی

 ایجاد ایده های جدید برای بهینه سازی کار کشاورزان و بهبود مزایای زراعی -

ININSA www.ininsa.es 

 1983 تاسیس: سال

 تجهیزات پیشرفته در خدمات باغبانی و زیستیفعالیت: ساخت انواع سازه های گلخانه ها و 

Jumar www.jumaragricola.es 

 1985تاسیس: سال 

 فعالیت:تولید و توسعه ماشین آالت برای مکانیزه سازی مرکبات و درخاتان زیتون و انواع محصوالت زراعی.

Lopez 

Garrido 
www.lopezgarrido.com 

 1930تاسیس: سال 

 ماشین آالت کشاورزی، دامداری و جنگلداری.فعالیت: تولید و توسعه 
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 خدمات و محصوالت قابل ارائه

Arvipo MCBIO ININSA Jumar Lopez Garrido 

 ارائه محصوالتی از قبیل:

 کشاورزی قیچی برقی

 ده هاپاک کنن

 کشاورزی ایزار دستی

 کشاورزی اره زنجیری

BINDERS 

PROLOGERS 

 ارائه محصوالتی از قبیل:

محصوالت باغبانی: باغ -

اکولوژیک، گلخانه و باغ 

 معمولی

محصوالت کشاورزی: -

کشاورزی ارگانیک، 

متعارف، -کشاورزی طبیعی

 زیتون.

 ساخت و تولید تجهیزات:

 مراکز باغ-

انبارهای ذخیره سازی کشاورزی و -

 مصارف دیگر محصوالت-

 گلخانه ها-

UMBRACULES- 

 سایر امکانات کشاورزی.و -

 محصوالتی از قبیل :ارائه 

 ی کشاورزیتریمرها-

 اصالح کننده علف های هرز-

 برش گیر -

 

 محصوالتی از قبیل:ارائه 

 سنگ شکن ها-

 لودرها-

 براش-

 پولیدوزر-

 سیسیل-

 تریلر-

 یل جمع کننده -ب
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 Sevillaبازدید و جلسات در  -4-1

نوع محصول و فعالیت آن ها در جدول زیر ارائه ، که برگزار گردید Viveroslucena و ENCOسه جلسه با شرکت های  Sevillaدر شهر 

در این جلسات آقای خوان، مدیر صادرات شرکت ایسور ) اولین شرکت بزرگ روغن زیتون ( توضیحاتی در ارتباط با آزمایشات و   می گردد.

 تست های روغن زیتون را ارائه دادند. 

 نوع فعالیت سایت نام شرکت

ENCO www.ENCOmaquinaria.com  

 2006تاسیس : سال 

 فعالیت: ساخت ماشین آالت فرآوری زیتون

Viveroslucena www.viveroslucena.com 

 2005تاسیس: سال 

 تولید نهال زیتون فعالیت: 

 ساعت قابل دسترسی است. 24این شرکت یک فروشگاه فروش آنالین جدید دارد که این فروشگاه آنالین  -

 

 خدمات و محصوالت قابل ارائه

ENCO Viveroslucena   

 (EPD24.11,EPZ240.10, EDZ24-K,ED12.10, ED12.11, EDG20ماشین های سوراخ کاری از قبیل: دستگاه گودال مدل)-1

 (EPS24-11,EPS24.10,EPS24K,EPS12.10,EPS12.11دستگاه های برشکاری از قبیل: دستگاه برشکاری مدل ) -2

 (ERJدستگاه های برش از قبیل: دستگاه های برش مدل ) -3

 (EDRP24, EDRA24 .ERPG24دستگاه های پیتینگ از قبیل: دستگاه های پیتینگ مدل )-4

 ماشین آالت بازسازی شده-5

آالت خطوط کمکی) هاپرز، آسانسورها، ماشین آالت درجه بندی، پمپ های زیتون، پمپ های چاشنی، ارتعاشات، دستگاه های مرتب سازی ماشین -6

 الکترونیکی، خط بسته بندی، خط گودال، خط چاشنی، پمپ سبد حمل و نقل، زیتون کراکر(

 قطعات یدکی-7

 ارائه گیاهانی از قبیل: 

 Hojiblanca 
- Picual 

- Arbequina 

- Cornicabra 

- Manzanilla 

- Koroneiki 

- Frantoio 

- Ocal 

- Gordal 

- Arbosana 

- Chang-Lot Real 

 

http://www.encomaquinaria.com/
http://www.viveroslucena.com/
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 Cordobaازدید و جلسات در ب -5-1

و بازدید از  Lais Raioبرگزار گردید و همچنین بازدید از دانشگاه کوردوبا و دیدار با پروفسور  SOTجلسه با شرکت  Cordobaدر شهر 

 برگزار گردید. IFAPAکلکسیون دانشگاه و کلکسیون و مرکز تحقیقات 

 

 نوع فعالیت سایت نام شرکت

SOT www.spanisholivetechnology.com 

 2012تاسیس: سال 

 گلخانه زیتونفعالیت: مشاوره کاشت، داشت و برداشت زیتون و ساخت 

IFAPA www.juntadeandalucia.es  

 2003تاسیس: سال

 غذایی و تولیدات زیست محیطی.پژوهشکده کشاورزی و شیالت ، مواد غذایی ، مواد فعالیت: 

 

 خدمات و محصوالت قابل ارائه

SOT IFAPA 

 اجرای گیاهان روغنیمطالعه زمین، طراحی و  -1

 نصب و راه اندازی گلخانه های مدرن زیتون-2

 مدیریت فنی رشد زیتون-3

 طراحی و نصب کارخانه روغن زیتون -4

 پشتیبانی و ارائه در مراحل تولید کیفیت روغن زیتون-5

 توسعه مارکهای روغنی جدید و معرفی بازارهای بین المللی -6

مشارکت از طریق تحقیق ، 

نتقال و آموزش توسعه ، ا

اطمینان از پایداری در 

نوسازی بخش های 

کشاورزی ، شیالت و مواد 

 غذایی.

 

  

http://www.spanisholivetechnology.com/
http://www.juntadeandalucia.es/
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 فصل دوم 

 نتایج و درخواست های متقاضیان 
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 و درخواست های متقاضیاننتایج 

 درخواست متقاضیان در جدول زیر ارائه می گردد.پیرو جلسات صورت گرفته در طی این سفر، 

 آخرین وضعیت  توضیحات درخواست 

 خرید ماشین آالت

 SOTانجمن ماشین آالت 
ماشین هایی که شاخه های هرس شده را خرد کرده و آن را پخش 

 د.نمیکنند و از آن به عنوان کود استفاده میکن

قیمت ماشین آالت با مشخصات فنی از طریق 

 داده شود. Persoñalشرکت 
 ماشین های دست دوم استخراج روغن

فنی با  صورت دو فاز و سه فاز با قید ظرفیت و مشخصاتبه 

 زیتونتن  10تن تا  1 ظرفیت

 ماشین آالت برای پساب های کارخانه روغن کشی زیتون
ماشین هایی که برای پساب های کارخانه روغن کشی زیتون 

 استفاده میشوند.

 ENCOماشین آالت شرکت 
قسمت  2یا  4آن را به ماشین هایی که هسته زیتون را میگیرند و 

 . تقسیم میکنند

لیست مشخصات ماشین آالت همراه با قیمت از 

 داده شود. Persoñalشرکت طریق 

 خرید و صادرات نهال

شرکت و واردات از  خرید نهال برای مرکز تحقیقات

Personal 
شرکتنامه مرکز تحقیقات به   Persoñal داده شد.  شرکتمورد بررسی    Personal قرار گیرد و  

 نتیجه اعالم گردد.
 قیمت همراه با شرایط داده شد. میلیون در سال( 5) صادرات نهال

 آموزش

در خواست از طریق شورای زیتون داده شود و  آموزش دهند. نحوه کاشت، برداشت و نگهداری از درخت ها مربی در زمینه آموزش کشاورزی زیتون در ایران

 Persoñalشرکت پس از آن پیگیری از طرف 

 انجام گیرد.
 بیاید و آموزش بدهد. مربی به ایران  زیتوندوره ارزیابی حسی 

 مواد شیمیایی

 کود شیمیایی برای سست کردن اتصال زیتون به درخت

میشود تا اتصال کودهایی که قبل از برداشت روی زیتون پاشیده 

زیتون به درخت را سست کند.زیتون هایی که مصرف خوراکی 

دارند،  سختتر اتصالشان جدا میشوند که با این مواد راحتتر از 

 درخت جدا خواهند شد.

 Personalقیمت همراه با مشخصات، شرکت 

 بدهد.

 Indice شرکت کود شیمیایی پرورش نهال
و از بین بردن بیماری  تر نهال های قوی تر و سالمجهت تولید 

 های نهال زیتون

توافق نامه همکاری با   Fomeñtو  Pimecدو انجمن 

 دارند. Parsconcultiñgشرکت 

نیاز ها از طریق شورای زیتون ایران اعالم گردد و انجمن ها، 

 راهکارهای کاربردی جهت تامین نیاز ها اعالم کنند.

شورای زیتون درخواست بدهند و پس از آن 

 پیگیری کنند. Personalشرکت 

 مونتاژ

 SOT شرکت زیر مجموعه انجمن

 (Turboliner 2000 Lit-3000 Lit) 
درخواست پیگیری از طریق شرکت راهبر   SOT زیر مجموعه انجمن تولید و فروش تحت لیسانس شرکت

 پیشگامان آموت
 اسپانیاییتولید و مونتاژ محصوالت تحت لیسانس شرکت  ENCOماشین آالت شرکت 
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