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دیپلماسی تجاری با نکاهی به همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و پرتغال    وبینار  گزارش

 با تاکید بر ظرفیت های استان اصفهان

 :وبینارموضوع 

 اصفهان دیپلماسی تجاری با نگاهی به همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و پرتغال با تاکید بر ظرفیت های استان 

 

 : سخنرانان وبینار

 آقای دکتر مرتضی دامن پاک جامی ❖

 جهان آبادی  دکتر رحیمی یآقا ❖

 دکتر وارسیون  یآقا ❖

 آقای دکتر نادر حقیقی ❖

 محمد رضا مجیدی قای دکتر آ ❖

 دکتر کوهستانی  یآقا ❖

 معمار ضیا دکتر  یآقا ❖

 

زارش اجرا:گ  

 موارد به شرح ذیل گزارش میگردد:  برگزار شده  وبینارطی 

 

: (سفیر جمهوری اسالمی در پرتغال)  مرتضی دامن پاک جامی دکتر گزیده ای از سخنان   

وبینار سخنان خود را آغاز نمودند و درباره مفهوم دیپلماسی  با عرض سالم و خیر مقدم به افراد حاضر در    مجیدیدکتر  آقای  

اقتصادی و چگونگی بکار گیری صحبت کردند که دیپلماسی اقتصادی یعنی براساس منابع علمی اولویت بخشیدن به اهداف  

 ی برای کمک به توسعه اقتصادی داخلی.اقتصادی در روابط خارجی کشورها و ابزارهای سیاست های خارج

 .و ایشان فرمودندکه دیپلماسی تجاری در دیپلماسی اقتصادی جای دارند

 دیپلماسی اقتصادی یکیاز کارکردهای دیپلماسی است و بعضی از دستگاه سیاست اقتصادی کشور دچار مشکل شده است.

الممل مواجهه  4و    3در   بودیم دراین مطالعات مفاهیم جدید شکل گرفته مفاهیمی    دهه اخیر تغییرات اصلی در روابط بین 

 مثل:تکثیر و تنوع کنشگران،امنیت و نقش بازار،وابستگی متقابل،جهانی شدن اقتصادو.... 

 در کارگزار چیزی به نام دیپلمات نداریم و دراین بخش نیاز به سرمایه گذاری و آموزش است.

 سی داریم. ساله تاریخی،سیا 500ما با پرتغال یک رابطه 
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دیپلماسی تجاری با نکاهی به همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و پرتغال    وبینار  گزارش

 با تاکید بر ظرفیت های استان اصفهان

پرتغالی ها اولین پایگاه های تجاری در جزایر و بنادرشمالی و جنوبی ایجاد کرده اند. ما به صورت سنتی روابط تجاری با پرتغال  

بوده است.در دوسه دهه اخیر اغلب محصوالت صادراتی و وارداتی محصوالت نفت و پتروشیمی    2016داشتیم.اوج روابط در سال  

سال   تا  که  از  2012بوده  تجهیزات   50بیش  ایاران  بخ  پرتغال  از  وارداتی  محصولت  میکردیم.اغلب  صادر  را  نفت  بشک  هزار 

 و منسوجات و ....   آزمایشگاهی،مواد شیمیایی،قطعات یدکی خودرو،تجهیزات آتش نشانی،محصوالت چوبی و کاغذی و چوب پنبه

 کشور موافقت نامه های زیادی وجود دارد. 2بین 

 زمینه های گذشته اولویت بندی بشوند -1ت=نکته توجه داشت : 2برای افزایش واردات صادرات باید به وبه طور کلی 

 حوزه های جدید نوآوری و شناسایی کنیم-2

همکاری در    - 1مکانیزم کشور ایران و بین کشور های پرتغالی زبان زمینه هایی که برای تجار باید به کار گیرند عبارت است از  

امکان واردات محصوالت کشااورزی و تولید مازاد استان   -3نوآوری و استار تاپ ها و محصوالت نانو    - 2بنیان    حوزه های دانش 

در حوزه دام و گوشت  -6صادرات آبزیان از ایران به اروپا    -5همکارزی در صادرات  و واردات محصوالت دارویی و پزشکی    - 4ها

حوزه گردشگری و فرهنگی  مثل ایده تور  -8مثل خشکبار ،زعفران و ....واردات محصوالت سنتی    - 7پرتغال کشور خوبی است  

 صادرات فلزات -10خدمات فنی و مهندسی  -9خلیج فارس 

 پرتغال جزو محدود کشور هایی است که امکان ثبت شرکت راحت است.

 دکتر رحیمی:  ی آقا ز سخنان گزیده ای ا

.حجم تبادل صادرات و وارداتبا   است. بخش عمده اقتصاد بخش خدمات استروابط بین ایران و پرتغال:در پرتغال سرانه خرید باال

 کشور در سال های مختلف برابر نیست.

 .استقالل عمل در روابط پرتغالی ها به چشم می خورد.در روابط خود با پرتغال می توایم ثبات داشته باشیم

باعث   که  است  ثباتی  با  رابطه  یک  ها  پرتغالی  با  ما  در  روابط  بیشتر  میشود.   2اطمینان   کشور 

 در مورد کاالها و خدمات صادراتی و وارداتی  در مجلس هنوز به توافق نرسیدن و به محض بررسی این موضوع ارائه میشود.

دیپلماس ی اقتصادی توضیح کلی دادند  و درباره استان اصفهان فرمودند که این استان در مرز ایران  و یک استان چند    و درباره 

هزار اثر و بنا در استان  22ب است.هزار واحد تولید کوچک و بزرگ دارد در بحث گردشگری بسیار خو  8بعدی است و بیش از  

اثر ثبت جهانی است. دانشگاه های مهم و مادر در اصفهان است.پاالیشگاه های    اثر ثبت ملی و چندین   350اصفهان وجود دارد و  

ژی،بازار یابی بین المللی و سازمان های بین المللی و سرمایه گذاری و کشاورزی و منابع  مهم و فرآورده های نفتی در زمینه انر

طبیعی و به جهت نیروی کار می توانیم همکاری خوب بین کشور های مختلف جهان با اصفهان ،بخشی از بازار هدف را برای  

 این استان مهیا بکند. 

 ژانس ایسپ(:دکتر وارسیون)نماینده آ ی آقا ز سخنان گزیده ای ا
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دیپلماسی تجاری با نکاهی به همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و پرتغال    وبینار  گزارش

 با تاکید بر ظرفیت های استان اصفهان

 درباره نحوه ثبت شرکت دانش بنیان در پرتغال برای دریافت اطالعات ایمیل آقای فیاضی را دادند. 

 

 :دامن پاک جامیدکتر ی آقا ز سخنان گزیده ای ا

 چهارچوب کلی پرتغال: 

 میلیونی است و پایتخت آن لیزبون است. 10-12پرتغال یک کشور -1

 قاره دنیا استفاده میشود.  4یا3زبان پرتغالی در  -1ایران:امکانات  بین پرتغال و 

 انرژی پرتغال از انرژی پاک است و پیشرفت خوبی در این زمینه داشته اند. %70در زمینه انرژی پاک حدودا 

 پرتغال یک همسایه خاکی دارد و آن اسپانیا است و با آن رابطه خوبی ندارد 

 از موارد صادراتی پرتغال عبارت است از قطعات اتومبیل،دانه های مس،تایر ماشین بهترین روغن زیتون در پرتغال است.برخی

از موارد وارداتی به پرتغال:نفت خام،خشکبار،ذرت،گندم،اتومبیل)پرتغال باالی   میلیاردقطعات وارد میکند( و بخش    2و برخی 

 دارویی

 :حقیقی  دکتر ی آقا ز سخنان گزیده ای ا

 جناب آقای حقیقی صحبت خود را درباره بحث گردشگری که بسیار داغ است شروع کردضمن تشکر از آقای دامن پاک و  

ایشان فرمودند پرواز های جنوب پرتغال در موقیت کرونا بسیار فعال بوده  و تعداد زیادی مسافر را جابه جا کرده است ولی در  

 جود دارد. بخش هتل با کمبود مواجهه است و در این کشور بازارهای اینترنشال زیادی و

زیادی دربخش نبادل گردشکر پرتغال کشور خیلی شناخته شده ایی برای سفر نیست و پرتغالی های برای سفر بسیار خسیسیت  

 دارند و بازاریابی دهان به دهان در پرتغال تاثیر بسایر خوبی داشته است.

 دکتر مجیدی:  ی آقا ز سخنان گزیده ای ا

 داشتیم محصوالت معروف مانند پسته،زعفران،کشمش،خرما،گردو و ... خوبی در بحث خشکبار تجربه 

 حجم صادرات پسته متنوع است. 

 دکتر کوهستانی:  ی آقا ز سخنان گزیده ای ا

 ضمن تشکر از آقای مقتدایی صحبت خود را آغاز کردند : 

 میلیون دالر1برابراست با:  94آمار صادرات در کشور به پرتغال در سال 
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دیپلماسی تجاری با نکاهی به همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و پرتغال    وبینار  گزارش

 با تاکید بر ظرفیت های استان اصفهان

 لیون دالر می 3: 95درسال 

 هزار  دالر   4.7: 96درسال

 هزار دالر  5.7: 98درسال 

 هزار دالر رسیده 213ماه از آن گذشته است برابر است با  5که  99و درسال 

 هزار دالر122برابر است با  96صادرات نداشتیم  ودر سال  95و  94وسهم استان اصفهان در صادرات: در سال  

 هزار دالر  که بیشتر آن مربوط به فوالد بوده است1.800: 98هزار دالر در سال  74: 97درسال 

میلیون 26: 96میلیون دالر در سال  16: 95میلیون دالر در سال  18برابر است با  94و در بخش واردات کشور پرتغال :در سال 

میلیون دالر واردات   12.300ماه گذشته    5: در  99میلیون دالر و سال    23:  98میلیون دالر و درسال    19:  97درسال      دالر  و 

 است  ولی صادرات کاهش داشتیم داشته است . در واقع واردات ثابت 

هزار دالر و در سال    851:  96هزار دالر در سال    347:  95میلیون دالر در سال    1:  94و بخش اصفهان از این واردات  در سال  

 هزار دالر  سهم داشته است 306: 97

 یا: ضدکترمعمار  ی آقا ز سخنان گزیده ای ا

رتغال دارند و کارهای اقامتی را انجام میدهند وایشون معتقدند که پرتغالیها  یا آژانس مسافرتی در کشور پ ضجناب آقای معمار  

در گذشته دید نسبتا بدی به ایران داشته اند و جدیدا با همکاری مسئولین اصفهان دید نسبتا خوبی دارند.و معتقدند که فرهنگ  

 ی با فرهنگ است.ایران را باید به پرتغالی ها نشان بدهند و در بحث تجارت اولین کار آشنای

 

 


