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  : مقدمه

نفره تجاري و سرمايه گذاري جمهوري چك به رياست جناب آقاي مارتين تالپا معاون وزير امور خارجه و با حضور آقاي  30هيأت 
بمنظور بررسي فرصتها   ،تپانك كاردار سفارت چك در تهرانو آقاي پيتر اش ايليا ماژناك رئيس بخش تجارت خارجي اتاق بازرگاني

روز و از تاريخ  3ابط و همكاريهاي اقتصادي و تجاري جمهوري چك و استان خراسان جنوبي به مدت و زمينه هاي توسعه رو
   : اهم برنامه هاي هيات مذكور در مدت اقامت در استان به شرح زير مي باشد. به استان سفر نمودند 1/2/95لغايت  30/1/95

  
  فروردين 30برنامه هاي روز دوشنبه 

  )9:30الي  9ساعت  ( 
اين هيات جهت اسكان و شركت  ،از استقبال از هيات اقتصادي جمهوري چك در فرودگاه بيرجند توسط مديران ارشد استانيپس 

جلسه مشترك , همزمان با اسكان و ثبت نام شركتها در نشستهاي مختلف.در جلسات كاري به هتل كوهستان بيرجند عزيمت نمود 
  .ار گرديداتاقهاي بازرگاني بيرجند و جمهوري چك برگز

  
  )10الي  9:30ساعت  ( چك جمهوري و بيرجندبرگزاري نشست تخصصي اتاق هاي بازرگاني 

  
مارتين تالپا معاون وزير  با حضور آقايان كشاورزي خراسان جنوبي و نشست تخصصي بين رياست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و

 .هتل كوهستان بيرجند برگزار شدمحل در  جمهوري چكخارجي اتاق بازرگاني  بخش ايليا ماژناك رئيس و خارجهامور 

بخش خصوصي استان خراسان جنوبي  :گفت احتشام با اشاره به اهميت بخش خصوصي در توسعه كشورها آقاي در اين نشست
طلق و ممزيت هاي نسبي با بكري نيز منطقه استان و اين  معدني و گردشگري دارد, توانايي هاي خاصي در زمينه هاي كشاورزي

ين گذرگاه بهترو به عنوان بزرگترين مرز بين افغانستان و ايران محسوب ميگردد و گردشگري و كشاورزي در شرق كشور , معدني 
  .افغانستان و پاكستان مي باشد, نند هندتجاري براي كشورهاي ما

نات سرمايه گذاري را براي جمهوري چك ما در اين سفر تمام امكاايشان با اشاره به ارتباط ديرينه همكاريهاي ايران و چك گفت 
دانش فني قوي در خصوص ماشين آالت معدني دارد و ميتواند سرمايه گذاري خوبي در استان انجام  اين كشورو  فراهم كرده ايم

  .ود ن بيمه مي شسرمايه گذاراسرمايه بوده و طبق قانون از معافيت هاي مالياتي خوبي برخوردار كه اين سرمايه گذاريها .دهد
با اشاره به اين كه ايران و خراسان جنوبي بازار هدف ما  نيز ايليا ماژناك، رئيس بخش خارجي اتاق بازرگاني جمهموري چكآقاي 

كارشناسان اقتصادي جمهوري چك با برنامه ريزي هاي كه در طي يك سال انجام داده اند،خراسان جنوبي را براي : گفت مي باشند
  .دانستندتعامالت اقتصادي مناسب 

ما خواستار سرمايه گذاري : گفتوي همكاري اتاق بازرگاني خراسان جنوبي و اتاق بازرگاني جمهوري چك را موفقيت آميز دانست و 
  .در خراسان جنوبي و تعامالت دو طرفه هستيم
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ر چك آمادگي تامين مالي در كشو: حمايت از تجارت مالي، گفت اهميتبا اشاره به نيز مارتين تالپا ،معاون وزير امور خارجه چك 
زمينه هاي مشترك توجه به رشد ايران در سال هاي اخير اميدواريم براساس و با  را دارد و تنظيم قرارداد هاي مالي سطح عملياتي

  .تخصصي روابط تسهيل شودهمكاري 
  
  

  

  

  

  )11:15الي  10:30ساعت  (نشست فعاالن اقتصادي استان خراسان جنوبي و جمهوري چك  برگزاري

  

  

  

  

  

  
  

شركت در حوزه  18با حضور خراسان جنوبي  خصوصي جمهوري چك با فعاالن اقتصادي هاي همكاري بخش زمينهبررسي نشست 
اين جلسه با . صنايع معدني و با سرپرستي معاون وزير امور خارجه جمهوري چك در محل هتل كوهستان بيرجند برگزار شد

آقاي حسيني معاون محترم جناب ي ابراهيمي آغاز و سپس با خوش آمد گويي و سخنراني آقا جناب سخنراني تشريفاتي و كوتاه
  .امنيتي و اجتماعي استاندار ادامه يافت, سياسي 
بسياري از اين مشكالت رفع يا  اما در حال حاضر هر چند در دوره تحريم با مشكالتي رو به رو بوديم: ندگفتدر اين نشست  ايشان

شاهد افزايش سفر هيات هاي خارجي و جمهوري چك به ايران هستيم و اين  5+1بعد از مذاكره با گروه  و در حال رفع شدن است
   .با ديگر كشورهاست رفت و آمدها نشانه توسعه روابط و عزم و اراده ايران در برقراري رابطه
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ر بنايي و در بخش هاي معدن، تجارت و شركت ها و سرمايه گذاران خارجي مي توانند در پروژه هاي زي :ايشان در ادامه گفتند
با  مرز مشتركو بزرگترين با اشاره به موقعيت خراسان جنوبي سپس  .گردشگري كه ظرفيت هاي خوبي وجود دارد فعاليت كنند

  .دروازه ورود به بازار افغانستان، پاكستان و هند استمنطقه اين  :گفتندافغانستان ،
بايد نسبت به رفع برخي موانع مالي كه در رابطه با ايران : گفت وزير امورخارجه جمهوري چك مارتين تالپا، معاوندر ادامه آقاي 

با تاكيد بر اينكه بانك ملي جمهوري چك براي عملياتي شدن قرار دادها با شركاي ايراني آمادگي ايشان . وجود دارد، اقدام شود
ي و بخش خصوصي كشورش به دنبال فرصت هاي جديد اقتصادي در شركت ها، فعاالن اقتصادي و بازرگان: كامل دارد، اظهار كرد

  .ايران هستند
نكته مهم در موفقيت ارتباط تجاري، وجود سنت هاي : حضور هيات مذكور را در خراسان جنوبي مثبت خواند و گفتايشان همچنين 

  .تاريخي همكاري با جمهوري اسالمي است
همكاري خوبي ميان دو كشور وجود دارد كه اين پيام مهمي : گفت  2016ال كشورش در س% 4رشد اقتصادي سپس با اشاره به 

زمينه هاي همكاري كه با توجه به .شركت به ايران سفر كرده اند 70نمايندگان بيش ازتا كنون براي اتاق بازرگاني دو كشور است و 
  .ارتباطات تسهيل شود اميدواريمبا خراسان جنوبي در بخش معدن و انرژي 

ارتباط تنها خريد و فروش كاال ميان دو كشور نيست بلكه توسعه ارتباطات در بخش هاي مختلف بسيار مهم است و : آور شدوي ياد
فصل جديدي در ارتباط با خراسان جنوبي نيز ايجاد خواهد  دوطرف، آينده درخشاني در روابط دو كشور وجود دارد و با توسعه روابط

  .شد
  

  )11ساعت ( خراسان جنوبيه جمهوري چك با استاندار ديدار معاون وزير امور خارج
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وزير امور خارجه جمهوري چك بهمراه تعدادي از اعضاي گروه اقتصادي چك به ديدار استاندار محترم خراسان جنوبي  محترم معاون
ود دو و نيم ميليون تن ذخاير معدني وج در اين ديدار استاندار محترم ضمن خوشĤمد گويي به هيات تجاري چك با اشاره به. رفتند 

گفتند اين استان داراي در خراسان جنوبي و توليدات صنايع دستي و كشاورزي در زمينه هاي تجاري، صنعتي و معدني در استان، 
ند ايشان با اشاره به تشكيل مركز خدمات سرمايه گذاري در استان گفت. فرصتهاي خوبي براي همكاري تجاري با ديگر كشورهاست

آماده هرگونه حمايت از سرمايه گذاري و انجام مساعدتهاي مرتبط هستيم تا با توجه به ظرفيتهاي همكاري مشترك و با توجه به 
 .فعاالن بخش خصوصي دوطرف مهيا گردد امكان فعاليتهاي اقتصادي برد برد براي, روابط خوب دو كشور

از طريق خراسان جنوبي انجام مي شود كه تجار چك مي توانند در اين  بيش از يك سوم صادرات كشور افغانستان ايشان افزودند
 .زمينه همكاري داشته باشند

معاون وزير امور خارجه جمهوري چك نيز در اين نشست، ضمن تشكر از ميهمان نوازي ايرانيان خصوصاً اهالي استان خراسان 
اين استان را با توجه به  ،م با بررسي كارشناسي و مطالعه دقيقهياتي كه به همراه آنان در اين استان حضور يافتي: جنوبي، گفت

  .استعدادهايي كه دارد، انتخاب كرده اند
سرمايه گذاري در : با بيان اينكه ما در واقع به دنبال اجراي پروژه هاي مشترك با خراسان جنوبي هستيم، گفت مارتين تالپاآقاي 

ك هدف اصلي ما از سفر به خراسان جنوبي است و با توجه به روابط خوبي كه در اين استان و اجراي طرح ها و پروژه هاي مشتر
سطح كالن بين دو كشور وجود دارد، اميدواريم بتوانيم به اهداف مورد نظر در اين سفر دست پيدا كنيم و شركت هاي اقتصادي 

  .چك بتوانند به نتايج ملموسي در اين زمينه برسند
ايران نيز جزو كشورهايي است كه در سال گذشته : سياسي بين ايران و چك سابقه اي طوالني دارد، گفتايشان با بيان اينكه روابط 

و  كنيمنظردست پيدارشد اقتصادي خوبي را تجربه كرده است؛ از اينرو اميدواريم بتوانيم در يك رابطه تجاري خوب به اهداف مورد 
عتي و معدني در اين سفر حضور دارند كه اجراي پروژه هاي مرتبط با شركت بزرگ اقتصادي در زمينه هاي صن 25در حال حاضر 

بخش معدن ، فرآوري محصوالت و نيز توسعه تجارت در بخش هاي مختلف از جمله اهدافي است كه در اين سفر پيش بيني شده 
  .است

بانك مركزي جمهوري چك : ايشان همچنين به رفع محدوديت مراودات مالي بين ايران و جمهوري چك اشاره كرد و افزود
محدوديت هاي مرتبط با سوئيفت را برداشته و در حال حاضر هيچ محدوديتي از حيث مراودات مالي و بانكي بين ايران و كشور 
جمهوري چك وجود ندارد كه مي تواند خبر خوبي براي سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي در دو كشور باشد و در حال حاضر 

معاون وزير امور خارجه چك در  .تي براي سرمايه گذاران خارجي استنهايي كردن قانون معافيت هاي ماليا جمهوري چك در حال
 .آماده ميزباني از فعاالن اقتصادي از كشور ايران و استان خراسان جنوبي هستيم تا مراودات بين دو كشور تعميق يابد: گفتپايان 

فعاالن اقتصادي استان و شركتهاي حاضر در گروه , در طي پنل تخصصي ،نوبيمشترك با استاندار خراسان ج همزمان با جلسه 
  .تجاري جمهوري چك در محل هتل كوهستان بيرجند مذاكره رو در رو داشتند
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  )13:15الي  11:45(شركتهاي استان و چك   B2Bمذاكرات دوجانبه 
با با شركتهاي استاني و  ات مستقيم و رو در روصورت مذاكر بهپنل تخصصي فعاالن اقتصادي خراسان جنوبي و جمهوري چك 

ساخت ماشين آالت خاص با فناوري پردازش موادخام , توليد و تبادل فناوري هاي نوين, موضوعاتي از قبيل ماشين آالت معدني
  .برگزار شدتبادل فناوري هاي نوين صنعتي , فعاليت در صنعت آب و گاز, معدني

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مطالبات خود پرداخته و پيشنهادات و راهكارهاي  مشكالت وخواسته ها، در اين نشست تخصصي فعاالن اقتصادي دو طرف به بيان 
  .مرور كردند با همدر آيند ه را توسعه روابط اقتصادي 

  : تركيب هيات تجاري چك شامل نمايندگان شركتهاي فعال در زمينه هاي زير بود
, سيستم آسيابهاي صنعتي, ماشين آالت حمل ونقل زغال سنگ, غلتكهاي معدني و نوار نقاله , عمق زياد  ماشين آالت در معادن با

 و برق هاي ايستگاه, كابلهاي معدن كاري, فشارشكنهاي صنعت گاز, زنجيرهاي صنعتي, تجهيزات گيربكس و قطعات گيربكس
 بيمه ,وارداتي اقالم مالي تأمين ,زغال و معدن سنگ خراجاست تجهزات, سيستم هاي جوش زيرزمين, ترابري و كك هاي كارخانه
  خدمات و كاال صادرات با مرتبط اعتباري

  . اين هيات در ادامه از منطقه ويژه اقتصادي بيرجند بازديد نمود و در جلسه معرفي ظرفيتهاي اين سازمان شركت كرد
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  فروردين 31برنامه هاي روز سه شنبه 
  

از اقامت يك روزه در مركز استان، صبح روز سه شنبه با هدف بازديد از شركت زغالسنگ پروده گروه تجاري جمهوري چك بعد 
 12:00و ابتدا ساعت . به شهرستان طبس عزيمت نمود) به عنوان اولين و بزرگترين معدن تمام مكانيزه زغالسنگ كشور(طبس 

ظ ذخاير زغالسنگ و جايگاه آن در صنايع وابسته كشور و جلسه معرفي شركت زغالسنگ پروده برگزار شد و ظرفيتهاي معادن از لحا
  .به منظور انعقاد تفاهم و جذب سرمايه گذار تشريح گرديد ن برنامه هاي توسعه اي اين شركتهمچني

  
  
  

  

  
  

  
  
  

اهدافي كه  شركت زغالسنگ پروده كه قبالً نيز سابقه همكاري با شركت دوواس از جمهوري چك را داشته با توجه به برنامه ها و
در حوزه افزايش توليد زغالسنگ تعريف نموده است، مذاكرات الزم با هدف تأمين تجهيزات موردنياز براي تحقق اهداف مدنظر خود 

  .در اين بخش را به گروه اقتصادي چك انجام داد
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و  "زميني استخراج زغالسنگ تونل هاي زير "افراد به دو قسمت جهت بازديد از ه به زمينه هاي كاري اعضاي گروه،سپس با توج
 "سايت معدن جو , كارخانه در حال احداث كك , سايت معادن پروده وكارخانجات زغالشويي و آشنايي با اجزاي آن "بازديد از

  . تقسيم شدند
  .به سمت طبس حركت كرد و طي مراسمي در محل باغ گلشن مورد استقبال شهردار طبس قرار گرفت  18اين گروه تجاري ساعت 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ارديبهشت 1گزارش روز چهارشنبه 
  

  )9:10الي  8:30ساعت (تجاري چك با فرماندار محترم طبس  ديدار نمايندگان هيات
  
  
  
  
  
  
  
   

در اين ديدار كه رئيس بخش خارجي اتاق بازرگاني چك، رئيس اداره سياست معدني صنعت و تجارت و رايزن تجاري سفارت چك 
طبس بزرگترين شهرستان خاورميانه :  ب آقاي اخوان صفار معاون محترم استاندار و فرماندار طبس گفتاشتند جنادر تهران حضور د

از آنجا كه . و داراي پتانسيل هاي معدني و كاني هاي مختلف است و اين مي تواند فرصت هاي باقوه سرمايه گذاري ايجاد كند
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ر گسترش همكاري ها بيش از پيش مهياست و اميدواريم اين سفر بست, دولت نيز از سرمايه گذاري و تعامل استقبال مي كند 
  .فرصت بسيار خوبي براي طرفين داشته باشد

  
  
  

  
  
  

استان خراسان جنوبي و بخصوص شهرستان طبس موقعيت مطلوبي از نظر امنيت دارد و تمام زيرساخت ها و : وي اظهار داشت
  .ظرفيت هاي الزم براي سرمايه گذاري مهياست

براي ما سفر به ايران و طبس يك : بخش خارجي اتاق بازرگاني چك با اظهار رضايت و تشكر از ميزباني شهرستان گفترئيس  
دولت . سفر ويژه بود و در حال حاضر متأثر از شرايط مطلوب سياسي شرايط ويژه و مناسبي براي روابط اقتصادي فراهم شده است

از سال گذشته نمايندگاني از اتاق . اري اقتصادي با ايران به شدت حمايت مي كندچك و بويژه اتاق بازرگاني ما از توسعه همك
  .بازرگاني، وزارت صنايع و وزارت امور خارجه چك چهار سفر تجاري به ايران داشته اند

ران خيلي ويژه و درصد زغالسنگ اي 75امتياز شما در توليد . اقتصادي ايران معتقد هستيم توسعهما به نقش استان ها در : افزود وي
چك يكي از كشورهاي پيشرفته . زماني كه برنامه ريزي اين سفر انجام مي شد تمركز ما در موضوع معدن بود. استثنايي است
خيلي از اختراعات و تكنولوژي ها در حوزه معدن از كشور چك . سال قدمت دارد 200معادن زغالسنگ در كشور ما . صنعتي است

  .ت هايي كه وارد طبس شده اند هركدام در حوزه كاري خود حرف براي گفتن دارندبرخاسته است و اين شرك
به زودي درصدد ايجاد خط هوايي بين پراگ و تهران هستيم و در يك دوره كوتاه مدت تالش خواهيم كرد به : اظهار داشتوي  

  .لحاظ اقتصادي و سياسي پيشرفت داشته باشيم
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  )11الي  9:30(پروده شركت زغالسنگ ا ب نامه شست تخصصي و امضاي تفاهمن
  

  .نشست مشترك اقتصادي طبس و جمهوري چك در محل سالن همايشهاي آستان مقدس حسين بن موسي الكاظم برگزار شد
و سپس حوزه فعاليت هركدام از شركتهاي حاضر در گروه تجاري  اي اقتصادي شهرستان طبس ارائه شدظرفيته ،در اين جلسه

  .نمايندگان شركتها معرفي شدند جمهور چك تشريح و
به منظور تأمين تجهيزات النگوال  همچنين توافق نامه همكاري بين شركت زغالسنگ پروده طبس و شركت اُسترويدر اين جلسه 

استخراج زغالسنگ منعقد و امضا گرديد و قرار شد همكاري الزم براي بررسي طراحي، ساخت، تأمين و راه اندازي مجموعه دوم 
ات مكانيزه معدني النگوال براي معدن زغالسنگ طبس صورت بگيرد كه تحقق اين امر به معناي افزايش راندمان و استخراج تجهيز

  .مستمر زغالسنگ معادن اين شركت خواهد بود
  

  )13الي  11:30(شركتهاي بومي و چك   B2Bمذاكرات دوجانبه 
  

برگزار ) نشست مذاكره دوجانبه(  B2Bبومي طبس به صورت در ادامه جلسه تخصصي شركتهاي چك با همتايان و شركتهاي 
مطالبات خود پرداخته و پيشنهادات و راهكارهاي توسعه روابط اقتصادي  مشكالت و,خواسته ها به بيان گرديد و شركتهاي دوطرف 

  .مرور كردند و اطالعات تماس  خود را تبادل نمودند با همدر آينده را 
  .استان خراسان جنوبي را ترك كرد, ري جمهوري چك جهت اعزام به يزد و سپس به تهران هيات تجا 15سپس حدود ساعت 
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اي هيات تجاري چك فرم نظرسنجي را در پايان سفر تكميل نمودند كه خروجي آن به شرح زير اعض

  :ميباشد
  بود بليامي تكميل كنندگان پاسخ تم  )توضيحات(آيا اين سفر توانست اهداف شمار را برآورده نمايد؟:  1سوال

درصد شركت ها تصوير مناسبي از صنعت معادن ايران و خراسان جنوبي بدست آوردند و انتظارات آنها برآورده شده  100 •
 .است

 .وب سايتهايشان را براساس توانمنديهاي استان و ايران بروز رساني خواهند كرد •
  .د حمايت قرار خوهد داداتاق بازرگاني چك نيز شركتهاي ايراني و چك را مور •
 .منطقه مناسبي براي سرمايه گذاري آنهاست, منطقه خراسان جنوبي  •
 .عده اي توانستند ارتباطات خوبي با شركتهاي استان برقرار كنند •
  .عده اي توانستند شريك مناسب تجاري در منطقه بيابند •
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  درآينده مورد پيگيري قرار خواهيد داد؟ با توجه به ارتباطات خراسان جنوبي و بيرجند چه مواردي را: 2سوال 

 .منطقه ويژه محل مناسبي براي سرمايه گذاري است •
 .رشته هاي كاري كه در آينده مورد پيگيري شركتهاي چك قرار خواهد گرفت به شرح زير است •

دن مدون سازي سيستم ايمني چند مع -قطعات وينچ  -عرضه كابل هاي صنعتي  -درخصوص ارائه خدمات بيمه اي 
زمين -تاسيسات چرخنده جديد -تعويض قطعات  -تعمير و نگهداري -بهسازي كليه انواع تجهيزات صنعتي  -زيرزميني  

  همكاري در استخراج معادن و ارائه اطالعات  فناوري معدن كاري  -شناسي
ه مورد در طبس چه مواردي را درآيند (B2B)با توجه به بازديد از معدن پروده و نشست تجاري : 3سوال 

  پيگيري قرار خواهيد داد؟

رشته هاي كاري كه . در آينده از طريق وزارت صنعت و تجارت جمهوري چك شركتهاي ايراني را پشتيباني خواهند كرد  •
 .در آينده مورد پيگيري شركتهاي چك قرار خواهد گرفت به شرح زير است

تعميرات جعبه  -رضه قطعات يدكي و كانوير النگ والع -وينچ هاي حجم كوچك -فناوري تصفيه آب –عرضه كابلهاي صنعتي 
 .كارخانه آماده سازي زغالسنگ -حمل و نقل مواد - erpتاسيسات و تجهيزات  -دنده و عرضه جعبه دنده هاي جديد

  :چه پيشنهادي براي بهتر برگزار شدن اينگونه بازديدهاي تجاري و اقتصادي در آينده داريد: 4سوال 

  و اكثرا معتقد بودند سازماندهي بازديد عالي بود. وزه بسيار باال و برخي در حد عالي بودرضايت از ديدار سه ر 

  :پيشنهادات 

اكثراً خواهان جزييات بيشتري از كسب و كار شركتهاي استاني بوده و درخواست مالقات هاي بيشتري در اين زمينه را  
  .  داشتند

  . يشدندبهتر بود شركتهاي استاني و محلي بيشتري معرفي م •
  بهتر بود تعداد مالقاتهاي كاري و اقتصادي بيشتر بود •
 .تمايل به همكاري و مالقات دوباره براي ارتقاي صنعت استخراج معادن دارند •
  .بهتر است در آينده تمركز بر انواع مدلهاي همكاري و انواع مدلهاي كسب و كار مشترك قرار گيرد •
  دوزبان ارائه شود ارائه محتويات و تبليغات شركت زغالسنگ به •
  و سازماندهي آن  b2bرضايت باال  از خروجي جلسات  •
 تمايل به ارتباطات و آشنايي با مردم طبس •
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