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  : مقدمه             

  2015 –دانمارك و روابط دوجانبه در يك نگاه 
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  پول ملي  زبان  مذهب جمعيت وسعت نوع حكومت

كيلومتر  43094  مشروط سلطنتي
مسيحيت   ميليون نفر 6/5  مربع

  پروتستان لوتري
از (دانماركي 

گروه زبان هاي 
  )ژرمن

دالر معادل  1
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توليد ناخالص
    درآمد سرانه  بدهي خارجي   بازرگاني خارجي  ذخائر ارزي  داخلي

    هزار دالر40 ميليارد دالر 627 ميليارد دالر320 ميليارد دالر63 ميليارد دالر 350

رشد اقتصادي  (%)نرخ بيكاري  (%)نرخ تورم
  سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دانمارك  (%)

  2010ميليارد دالر در سال  3/151 5/1% 2/6% 8/2%
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  عضويت در مجامع منطقه اي و جهاني  اولويت هاي سياست خارجي دانمارك
فعاليت بين المللي در چارچوب سازمان مللل و 

سازمان تابعه آن و تبعيت از تصميمات شوراي 
  امنيت

  حضور فعال در روند جهاني سازي 
  نظامي ناتوحضور در فعاليت هاي  
  كمك به كشورهاي در حال توسعه 
  گسترش دموكراسي و حقوق بشر در جهان 
 مبارز با تروريسم و اشاعه تسليحات هسته اي   

  )1945(سازمان ملل  
  )1949(ناتو  
  )1949(شوراي اروپا  
  )1952(شوراي نورديك  
  )1993(اتحاديه اروپا  
  سازمان امنيت و همكاري اروپا 
  سازمان تجارت جهاني 

ان
 و 
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 NATO, EU , OECD,WTOنقش بارز دانمارك در سازمان بين المللي از جمله  
 امكانات اقتصادي، توان باالي صنعتي، علمي و فناوري 
  هزار ايراني در اين كشور  25هزار مسلمان و  300حضور  
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  نه فناوريهاي نوين انرژيهاي تجديد پذير و زيست محيطيموقعيت دانمارك در زمي 
  تجربيات ارزشمند اين كشور در زمينه بهداشت و سالمت اجتماعي 
همكاري هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت هالدر تاپسوي دانمارك در زمينه توليد كاتاليزورهاي  

  تاكنون 1375صنعتي، آمونياك و اوره از سال 
  معظم اف ال اسميت دانمارك با صنايع توليد سيمان كشورمانهمكاري هاي شركت  
هاي شركت دارو سازي نو و ئورديسك با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنايع همكاري 

  داروسازي كشورمان
    همكاري با شركت دانماركي مرسك الين در زمينه كشتيراني و حمل و نقل دريايي 
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صادرات به  سال ميالدي
  دانمارك

واردات از
  تراز تجاري  حجم مبادالت  دانمارك

2010 6179195 137901074  144080269  131721879-  
2011 8796779 157356193  166153692  148560134-  
2012 7937450 137842550  145780000  129905100-  
2013 6675973 93945772  100621745  87269799-  
2014 9884966 136999463  146884429  127114497-  
  ميليون -108  ميليون 170  ميليون164 ميليون6 2015
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  :به استان در تهران دانماركسفير محترم سفر  قدامات انجام شده درخصوصا

 رئيس محترم نماينـدگي وزارت امـور  ، براهيميآقاي اجناب  25/02/1395مورخ  287321نامه شماره به دنبال   
در بيرجند  نمايندگي وزارت امور خارجه با همراهي همكاران دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل، خارجه در بيرجند

 مالقـات و بازديـدهاي زيـر   پرداختند و با برگزاري جلسات متعدد دانمارك محترم  ريسفمالقاتها و بازديد سفر  بررسي به
  :تهيه و تدوين گرديد

 رئيس محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي بيرجند، احتشام مالقات با جناب آقاي 

 بازديد از منطقه ويژه اقتصادي بيرجند 

 )مركز غيردولتي و خيريه توانمند سازي زنان ايراني و افغاني(بازديد از كارگاه مركز دستان پرتوان  
 و بازار سنتي بيرجند قلعه بيرجندبازديد از باغ اكبريه،  

 ز كارخانه اكسيد منيزيمبازديد ا 

 معدن بازالتبازديد از  

 مالقات با جناب دكتر دوستي، رئيس محترم پارك علم و فناوري استان 

  
  .مهيا گرديدبه استان  دانماركسفير محترم پس از انجام برنامه ريزي هاي الزم، مقدمات ورود 

  در تهران به بيرجند دولت پادشاهي دانماركسفير محترم  داني انانجناب آقاي سفر برنامه 

  1395 ماه خرداد 4شنبه سه   

  شرح برنامه  زمان
 استقبال در فرودگاه بين المللي بيرجند  08:00

مالقات با جناب آقاي احتشام، رئيس محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و  09:40-09:00
  كشاورزي بيرجند

 بازديد از منطقه ويژه اقتصادي بيرجند 11:30-10:00
 بازديد از كارگاه مركز دستان پرتوان 12:30-12:00
 بازار سنتي و قلعه بيرجندباغ اكبريه،بازديد از 19:30-18:00

  

  1395 ماه خرداد 5شنبه چهار

  شرح برنامه  زمان
 بازديد از كارخانه اكسيد منيزيم  9:00-8:30
 بازديد از معدن بازالت 10:30-10:00
  تر دوستي، رئيس محترم پارك علم و فناوري استانمالقات با جناب دك 13:00-12:00

 بزگشت به تهران  14:30
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  04/03/1395 مورخ شنبهگزارش روز سه 

  مالقات با جناب آقاي احتشام، رئيس محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي بيرجند

 

سـاله   80دانمارك به پيشـنه  محترم سفير در ديدار با  بيرجنداتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي  محترم رئيس
با اشاره ايشان  .اين همكاري ها هنوز نيز همچون گذشته ادامه دارد: ندو گفت ندروابط تجاري ايران و دانمارك اشاره كرد

در بخش معـدن ايـن اسـتان از    : دنبه ظرفيت هاي مختلف استان خراسان جنوبي در بخش هاي كشاورزي و معادن افزو
  .برخوردار است و از اين حيث در رتبه هشتم كشور قرار داردغناي زيادي 

همچنين كارخانـه  : دندرصد زغال سنگ كشور در خراسان جنوبي توليد مي شود افزو 50وي با بيان اينكه بيش از 
، صـنايع، معـادن و   اتـاق بازرگـاني  محتـرم  رئـيس   .بزرگ سيمان با تكنولوژي دانمارك توليدات خود را عرضه مي كنـد 

از آنجـا  : نـد و گفت ندهمچنين به وجود فناوري هاي دانمارك در بخش توليدات لبنيات استان اشاره كرد ورزي بيرجندكشا
كه دانمارك كشوري موفق در بحث استفاده از انرژي نو مي باشد اميد اسـت از ايـن تجربيـات در خراسـان جنـوبي نيـز       

  .بتوانيم استفاده كنيم
استان در بخش كشاورزي را شامل توليدات زعفران، زرشـك و عنـاب عنـوان    ظرفيت هاي نسبي  به آقاي احتشام

بـا   ايشـان  .از اينكه فرهنگ مصرف زعفران در كشور دانمارك جا افتاده اسـت بسـيار خرسـنديم   :  ندو ياد آور شد ندكرد
ن يك اتاق جوان و فعال اتاق بازرگاني بيرجند به عنوا: نداشاره به تبادالت تجاري خراسان جنوبي با كشور افغانستان گفت

سـپس   .توانسته است تاكنون در بحث دعوت هيأت تجاري و اعزام تجار استان به بازارهـاي هـدف، موفـق عمـل كنـد     
عالوه بر فعاليـت هـاي اقتصـادي در زمينـه هـاي      بيرجند  اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزيبا بيان اينكه  ايشان

يكي از فعاليت هاي اجتماعي اتاق ، مشاركت در تـامين هزينـه هـاي    : ندياد آور شداجتماعي نيز نقش آفريني مي كند ، 
با بيان اينكه اتاق بازرگاني آمـاده پـذيرش هيئـت تجـاري از كشـور       ايشان در ادامه .تحصيل دانش آموزان نيازمند است

  .اري به دانمارك هستيمبه منظور تبادالت تجاري بيشتر همچنين آماده اعزام هيئت تج: دانمارك است تصريح كرد
گرچه هنوز نقل و   :نداري از گسترش فعاليت هاي اقتصادي در سفارت دانمارك گفتوضمن ابراز اميد آقاي احتشام

در  ايشـان  .انتقال پول از اروپا به ايران تسهيل نشده اما انتظار داريم روابط بانك با كشور دانمارك به حالت سابق برگردد



٥ 
 

با توجه به اينكه بيرجند منطقه كـويري اسـت فرصـت    : تفاده از تكنولوژي انرژي نو در دانمارك افزودادامه با اشاره به اس
  .مناسبي براي نصب توربين فراهم مي باشد كه اميد است در اين زمينه نيز دانمارك براي سرمايه گذاري پيش قدم شود

سـتفاده تكنولـوژي دانمـارك در صـنايع     دانمارك نيز ضمن ابراز خرسـندي از ا محترم دولت پادشاهي سفير سپس 
معدن يكي از اصلي ترين زمينه هايي است كه كشور دانمارك مي تواند با ورود تكنولـوژي در آن  : ندخراسان جنوبي گفت
در : ندو افزود ندبه سابقه حضور دانمارك در بحث صادرات لبنيات به ايران اشاره كرد در ادامه ايشان .سرمايه گذاري كند

  .وري صنايع غذايي نيز اين آمادگي وجود دارد كه بتوانيم همكاري داشته باشيمبحث فنا
البته اين موضوع مانعي بـراي  : ندو گفت نداز وجود آب هاي فراوان در كشور دانمارك ياد كرد جناب آقاي داني انان

  .اين ظرفيت استفاده كنيمصرفه جويي مردم اين كشور نشده بلكه توانسته ايم با مصرف كمتر آب در بحث بازيافت از 
كشـور دانمـارك آمـادگي دارد در ايـن     : با اشاره به برگزاري سيميناري با موضوع آب در ايران گفت سفير دانمارك

از نفوذ زعفران ايران در كشور دانمارك ايشان در ادامه  .زمينه نيز اطالعات و تجربيات خود را به كشور ايران منتقل كند
  .تجاري را داريمأت ي كامل براي اعزام و دعوت از هيمادگآ: ندو گفت ندخبر داد

 ، صـنايع، معـادن و كشـاورزي   كميسيون كشاورزي صنايع غذايي اتـاق بازرگـاني  محترم رئيس جناب آقاي خيريه، 
در كنار اين معضل، ظرفيت انـرژي  : بيرجند نيز در اين نشست با اشاره به مشكل كم آبي در منطقه خراسان جنوبي گفت

ضـمن يـادآوري وجـود     ايشـان  .دي وجود دارد كه منجر به توليد محصوالت كشاورزي با كيفيت باال شده اسـت خورشي
و  نـد محصوالت مزيت دار كشاورزي در استان از گياهان دارويي و مرتعي به عنوان ديگر مزيت خراسان جنوبي يـاد كرد 

هزار تن محصول به دسـت   2از اين مقدار تقريبا  هزار هكتار زير كشت گياهان دارويي است كه 108نزديك به : ندافزود
  .مي آيد كه مي تواند زمينه خوبي براي همكاري ايران و دانمارك باشد

هزار تـن در سـال توليـد گوشـت      56هم اكنون : به موفقيت ها استان در بخش طيور و دام اشاره كرد و افزود وي
 .درصد آن بايد از استان صادر شود 70سفيد داريم كه 

خواستار همكاري كشور دانمارك در زمينه صنايع تبديلي در بحث كشـتارگاه هـا، توليـد محصـوالت      يشاناس سپ
 .شد... ارگانيك ، پرورش شتر و

 

  جلسه معرفي و بررسي فرصتها و ظرفيتهاي سرمايه گذاري استان در محل منطقه ويژه اقتصادي بيرجند
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دستگاههاي با حضور  جلسه اي ،منطقه ويژه اقتصادي بيرجندرئيس محترم  صفدري زادهجناب آقاي بنا به دعوت 
  .برگزار شد 04/03/1395مورخ بيرجند  منطقه ويژه اقتصاديدر محل اقتصادي استان 

گزارشي از رونـد شـكل گيـري،     ،يرجندبفرهنگي اجتماعي منطقه ويژه اقتصادي محترم معاون  ،جناب آقاي زارعي
  .گذاشته شدو كليپ هايي از توانمندي هاي استان به نمايش يژه اقتصادي ارائه منطقه واهداف و مزايا و ظرفيت هاي 

هم نزديكي به افغانستان و  بيرجندوسعه مديريت منطقه ويژه اقتصادي تمحترم معاون  ،زنگوييسپس جناب آقاي 
ره بـه فـراهم بـودن و    و بـا اشـا   نداستان فراه اين كشور را از ويژگي هاي منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي ذكر كرد
چنانچه منابع مـالي و مـديريتي   : ندتمامي زير ساخت هاي الزم براي سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي استان، گفت

سـاعت بـدون بروكراسـي هـاي اداري      72سرمايه گذاران فراهم باشد سازمان منطقه ويژه اقتصادي استان ظرف مـدت  
  .زمين به آنها واگذار مي نمايد

: گفتنـد و اشـاره نمودنـد   زمينه مبادالت اقتصادي و تجاري با تمامي كشـورهاي دنيـا   ايشان به فراهم بودن سپس 
  .اولين پايانه صادراتي سنگ ايران هم در منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي در شرف شكل گيري است

مـن  : نـد يان اين مطلـب، گفت ضمن ب، در تهران سپس جناب آقاي داني انان، سفير محترم دولت پادشاهي دانمارك
  براي شناسايي ظرفيت هاي خراسان جنوبي به اين استان آمده ام و در بازديد از منطقه ويژه اقتصادي خراسـان جنـوبي  

ايده ها و اطالعات خوبي گرفتم و اين ظرفيتها را به شركت هاي دانماركي منعكس كرده و زمينه سفر اين شركتها را به 
واهم نمود و اميدوارم در آينده شاهد مبادالت شـركتهاي دانمـاركي بـا اسـتان خراسـان جنـوبي       خراسان جنوبي فراهم خ

 .باشيم

درصـدي   25افزايشـي بـالغ بـر    ، دانمارك و ايران پس از لغو تحـريم با بيان اينكه مبادالت دو كشور سپس ايشان 
دواريم صـادرات و  ميليون يورو صادرات به ايران داشـتيم و امسـال نيـز اميـ     170سال گذشته حدود : دنداشته است، افزو
ميليون يورويي يك شركت دانماركي در پخش   80از سرمايه گذاري  ايشان.ميليون يورو برسد 200ه بواردات دو كشور 

ن شركتهاي تجاري دنيا در بخش اسـتفاده از انـرژي   با توجه به اينكه دانمارك بزرگتري : نددارويي در ايران خبرداد و گفت
باد را دارد مي توانيم در اين زمينه با ايران همكاري نماييم و اين تعامل به صرفه جويي نفت و گـاز و افـزايش صـادرات    

 .اين اقالم در ايران منجر خواهد شد

تصـادي خراسـان جنـوبي مشـاهده كـردم،      با اشاره به اينكه ظرفيتهاي بااليي را در منطقه ويـژه اق  در ادامه ايشان
و من دريافتم كـه منطقـه     خراسان جنوبي و منطقه ويژه اقتصادي اين استان جايگاه و موقعيت بسيار خوبي دارد: ندگفت

فراهم و تسهيل   ويژه اقتصادي استان زمينه مبادالت تجاري و اقتصادي با كشور افغانستان و كشورهاي آسيايي ميانه را
  .ن اين ظرفيت ها را به اطالع شركت هاي دانماركي خواهم رساندمي كند و م

سـال   2طـي  : نـد دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در بيرجند هـم گفت محترم رئيس  ،ابراهيميسپس جناب آقاي 
سفير و هيئت تجاري با هـدف مشـاهده و انعكـاس     12گذشته با پيگيري هاي دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه بالغ بر 

  .گزارش ظرفيت هاي استان به خراسان جنوبي سفر كرده اند
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   بازديد از كارگاه مركز دستان پرتوان

  

از كارگـاه دسـتان    04/03/1395در تهران ظهر روز سه شـنبه مـورخ   دانمارك محترم داني انان سفير جناب آقاي 
 .ندتوان ذهني آشنا شد هاي فرزندان كم و از نزديك با توانايي ندبيرجند بازديد كرد) ص(پرتوان حضرت رسول اكرم 

خوشحالم كه در شهر بيرجنـد قـرار دارم و وقتـي كـه كارهـاي      : نددانمارك در اين بازديد اظهار داشتمحترم سفير 
تـوان   بينم افراد ناتوان و كم شوم و وقتي كه مي تر مي بينم خوشحال توان ذهني را مي هاي كم هاي انسان بزرگ و توانايي

تـوان   شود افراد كم وجود داشتن اين كارگاه سبب مي: ندافزود ايشان .شوم شه منزل خود نشستند ناراحت ميذهني در گو
توان ذهني مانند افـراد سـالم از توانـايي     هاي خود اعتماد كنند، شايد يك انسان كم ذهني وارد اجتماع شوند و به توانايي

 .شود خوب است بيشتري برخوردار نباشد اما همين كه وارد اجتماع مي

هاي افـراد   توان ذهني وجود دارد و دولت براي توانايي در دانمارك نيز مراكزي براي افراد كم: ندتصريح كرد ايشان
كارگـاه دسـتان پرتـوان    : ايشـان گفتنـد  ادامه در  .گيرد توان ذهني و اينكه بتوانند وارد اجتماع شوند حقوق در نظر مي كم

 .كنم تا كارهاي بزرگ و خيرگونه خود را به اين مركز منتقل كنند ي معرفي ميهاي دانمارك بيرجند را به شركت

بيرجند نيـز در ايـن بازديـد    ) ص(كارگاه دستان پرتوان حضرت رسول اكرم محترم مدير سپس سركارخانم راغبي، 
كـان مشـغول بـه    توان ذهنـي در ايـن م   كند و افراد كم سال است كه فعاليت مي 10كارگاه دستان پرتوان بيش از : گفت

كارگـاه را   ندنماينده سازمان ملل طي بازديدي كه در پنج سال گذشته از اين مركز داشت: تصريح كرد يو .فعاليت هستند
 .و اين موضوع سبب شد به كار خود همچنان ادامه بدهيم ندو به ما اعتماد كرد نديد

ساير نقاط جهان برساند تا بتوانيم ارتباط خوبي با  دانمارك پيام ما را بهمحترم اميدواريم سفير : ندعنوان كرد ايشان
 .ساير كشورها داشته باشيم

هاي گوناگون در  توانم وجود ندارد و تمام افراد با توانمندي در كارگاه دستان پرتوان كلمه نمي: ندافزود سپس ايشان
 .كنند اين مركز فعاليت مي
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  05/03/1395شنبه مورخ گزارش روز چهار 

  كارخانه اكسيد منيزيم بازديد از 
  

جنـاب آقـاي   در دومين روز سـفرش بـه خراسـان جنـوبي بـه اتفـاق       دانمارك محترم داني انان سفير جناب آقاي 
امـور  محتـرم  سـاالري معـاون   جناب آقاي  و بيرجندنمايندگي وزارت امورخارجه در محترم غالمحسين ابراهيمي رئيس 

بـا توانمنـدي هـاي     و نـد سربيشه سـفر كرد شهرستان به ... تجارت و  معادن واكتشافات معدني سازمان صنعت، معدن و
 .ندمدير كارخانه اكسيد منيزيم مالقات كردو با  ندمعدني اين شهرستان آشنا شد

ايـن   .معـدن اسـت   50كيلومتري جنـوب بيرجنـد مركـز خراسـان جنـوبي قـرار دارد و داراي       65شهر سربيشه در 
منيزيت ، گرانيت ، مرمر ( و غيرفلزي ) كروميت و منگنز(امل مواد معدني فلزي نوع ماده معدني ش 15شهرستان بيش از 

  .ميليون تن دارد 31با ذخيره قطعي بيش از )  ... ، بازالت ، خاك هاي صنعتي و
كنترل كيفيت كارخانه منيزيم سربيشه در حاشيه بازديد سفير دانمارك از خط توليد اين واحـد  محترم مديردر ادامه 

وي  .در توليد آجرهاي نسوز و جرم نسوز در صنايع فـوالد و سـيمان كـاربرد دارد    محصول اين واحد عمدتاً: تمعدني گف
با اشاره به محـدود  سپس  .هزار تن رسيده است 47هزار تن به 30 سال از 15ظرفيت اسمي اين واحد معدني طي : افزود

هـدف از  : ندو گفت هتحقيقاتي و توسعه در اين واحد خبر دادبودن ذخاير منيزيم با عيار باال در منطقه از اجراي طرح هاي 
  .اجراي طرح هاي پژوهشي استفاده از اين ماده معدني با عياركم است كه به نتايج مثبتي دست يافته ايم

اسـت كـه بـا    " مگـدولوميت   "و M80 نتيجه تحقيقات انجام شده معرفي و توليد محصـول جديـد  : بيان كرد وي
بـا انجـام ايـن    : نـد تصـريح كرد  سپس ايشان .خشي از منيزيم كم عيار وارد چرخه توليد شده استكمك اين تحقيقات ب

  .تحقيقات گام هاي بلندي در بخش معدن منطقه برداشته شد و نتيجه آن توليد نسوزهاي جديد است
لوچسـتان  پراكندگي ذخاير منيزيم منطقه را جنوب شرق خراسان جنوبي و شمال غرب سيستان و ب همچنين ايشان

  .از داخل استان و نيز بخشي از سيستان و بلوچستان تامين مي شود مواد اوليه مورد نياز عمدتاً: ندو گفت ندذكر كرد
تاكيـد كـرد كـه    و نفر ذكـر  100سربيشه را بيش از  تعداد فرصت هاي شغلي ايجاد شده در شهرستان مرزي ايشان

  .تن نياز كشور به نسوزهاي قليايي را تامين مي كند هزار120تا  100اين واحد معدني نزديك به نيمي از 
  .هزار تن در سال است 47اندازي شد و ظرفيت توليد آن در حال حاضر  راه 70كارخانه اكسيد منيزيم در ابتداي دهه 
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  بازديد از معدن بازالت

  
معـدن يكـي از   : نـد فتوگ نـد از معدن سنگ بازالـت سربيشـه بازديـد كرد    تهراندانمارك در محترم در ادامه سفير 

  .هاي اصلي براي همكاري بين خراسان جنوبي و كشور دانمارك است زمينه
در اين معدن ساالنه سه هزار تن سنگ توليد مي شود كه بخشي از آن در داخل كشور و مقـداري نيـز بـه كشـور     

هزار تن سـنگ بازالـت    575د اين واحد بر اساس مجوز بهره برداري مي توان .هاي اروپايي از جمله هلند صادر مي شود
  .استخراج كند كه نمونه آن تنها در استراليا يافت مي شود

به دليل نبود واحدهاي فراوري سنگ ياد شده در ايـران اغلـب محصـول در صـنايع سـاختمان سـازي، تزئينـي و        
ـ    .نمادهاي شهري مصرف مي شود ه خـودرو ، لولـه   در ديگر كشورها، سنگ بازالت در توليد ميلگرد مقـاوم و سـبك، بدن

  .هاي سنگي مورد استفاده قرار مي گيرد وساخت مجسمه  هاي انتقال نفت و گاز
  

  دانمارك نشست تخصصي توسعه روابط تجاري حوزه فناوري استان خراسان جنوبي و كشور

     

و  اسـاتيد بـا حضـور    جلسـه اي  رئيس محترم پارك علم و فنـاوري اسـتان،   جناب آقاي دكتر دوستيبنا به دعوت 
  .برگزار شد 05/03/1395مورخ  پارك علم و فناوري استاندر محل اعضاي پارك علم و فناوري استان 
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پارك علـم و فنـاوري خراسـان جنـوبي در خصـوص      محترم مهندس خالدي قائم مقام جناب آقاي در اين نشست 
چـه  هاي گوناگون مي باشد اما آناين منطقه داراي توانمندي هاي بسياري در حوزه : ندعنوان كرداستان خراسان جنوبي 

. منطقه مي توان از آن ياد كرد وجود نيروي انساني تحصـيل كـرده و دانشـگاهي اسـت     نبه عنوان بزرگترين پتانسيل اي
گواهي ثبت اختـراع در اسـتان را    250شركت دانش بنيان و هسته فناور و ثبت قريب به  150وي در ادامه وجود بيش از 
وجود مواهب طبيعـي از جملـه معـادن    :  ندو افزود نداد روابط فناورانه في مابين دو كشور دانستمبناي محكمي براي ايج

انرژي خورشيدي مي تواند زمينه ساز ارتباط بين شـركت هـاي    غني، گياهان دارويي مزيت دار و انرژي هاي نو خصوصاً
  .ددانش بنيان ايراني و دانماركي شو

كشـور  :  ندنمارك نيز با استقبال از توان شركت هاي دانش بنيان استان افزوددامحترم داني انان سفير جناب آقاي 
دانمارك در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و همچنين انرژي هاي نو حاضر به همكاري دو طرفـه بـا شـركت هـاي     

كـاري دو جانبـه در   وي ابراز اميدواري كرد كـه هم . دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري خراسان جنوبي مي باشد
   .دو طرف ايجاد نمايد ياين دو حوزه مي تواند ارزش افزوده زيادي را در برا

سرمايه گذاري در حوزه استارتاپ ها و فناوري هاي نو در دانمـارك بـا اسـتقبال بيشـتري از     : ندگفت در ادامه ايشان
 .دشركت هـاي دانـش بنيان،ترغيـب نماينـ    در  سوي مردم مواجه است و سرمايه گذاران ايراني را بايد به سرمايه گذاري

طي سفر دوروزه ام در استان خراسان جنوبي اطالعات بسيار زيادي را از اين استان به دسـت آوردم  : نداظهار داشت ايشان
با اشاره بـه ايـن   همچنين ايشان  .تستاني در اين خصوص صورت گرفته اسو مالقات هاي بسيار زيادي نيز با مقامات ا

زمينه اصلي است كه مي تواند در بحث همكاري بين خراسـان جنـوبي و كشـور دانمـارك مهـم باشـد،        معدن، نكته كه
مي توان همكـاري زيـادي در ايـن زمينـه بـه       با وجود معادن و بخش هاي مختلف معدني در اين استان،: ندتصريح كرد
مي تواند از نقاط مهم همكـاري دانمـارك و    با تاكيد بر اين كه بخش معدن تهراندانمارك در محترم سفير  .وجود آورد

در فـرآوري صـنايع    از زمينه هاي اصلي در مبادالت تجاري و همكاري با ايران،: ندخراسان جنوبي باشد، خاطرنشان كرد
ضمن اشاره به ظرفيت هايي موجود در خراسان جنوبي در زمينه فعاليت هاي شـركت   ايشان .دارويي و مواد غذايي است

  .اين ظرفيت ها در اين استان بسيار خوب بوده و نبايد ناديده انگاشته شوند: ندنيان، يادآور شدهاي دانش ب
، يك شركت معتبر و بسيار معروف دارويي است كه از "نوونورديسك"شركت جناب آقاي داني انان اظهار داشتند، 

ميليـون   80بـا سـرمايه گـذاري     ايـران،  ،بعد از توافق هسته اي در حوزه توليد داروي نسل جديد انسولين در1385سال 
از بستن قراردادي با دانشگاه شـيراز در   ايشان.شروع به كار كرده است دالري توسط مديران شركت دانماركي در تهران،

مـابين   در روز گذشته نيز قـراردادي در بحـث دامپزشـكي در پـاريس،    : ندو متذكر شد ندخصوص باستان شناسي خبر داد
پاييز سال آينده به ايـران سـفر خواهنـد     رئيس دامپزشكي پاريس، به امضا رسيده است و بر اين اساس،ايران و دانمارك 

بـا  : نداذعان داشت با اشاره به اين نكته كه كشور دانمارك، در بحث انرژي هاي نو بسيار قوي است، سپس ايشان. داشت
ايشـان   .ه همكاري در اين خصوص نيز وجـود دارد توجه به وجود سطح باالي دانش بين دو كشور ايران و دانمارك،زمين

به نظر بنده بهتـر  : نددر ادامه صحبت هايش ضمن انتقاد از اعطاي وام در ايران به شركت هاي دانش بنيان، عنوان داشت
در پايـان اظهـار   ايشـان    . آن است كه به جاي دادن وام ، مردم به سرمايه گذاري در شركت هاي نوپـا، ترغيـب شـوند   

بـا   كشور دانمارك از سرمايه گذاران ايراني كه قصد سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف ايـن كشـور را دارنـد،   : دنداشت
  .آغوش باز استقبال مي كند


