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پاویون اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا در نمایشگاه مواد غذایی نمایشگاه مواد غذایی Alimentaria
بارسلونا -اسپانیا

نمایشگاه مواد غذایی و نوشیدنی بارسلونا  Alimentariaیکی از مهم ترین نمایشگاه های اسپانیا است که در نوع خود از برترین ها
به شمار می رود ،نمایشگاه مواد غذایی و نوشیدنی که هر ساله در ماه آپریل در محل دائمی نمایشگاههای بارسلون برگزار میگردد هر
ساله میزبان بیش از  10٫000غرفه دار می باشد.
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در هفته نخست مهرماه سال  1396با توجه به هماهنگیهای بعمل آمده توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا جلسه مدیرکل
و معاون کشاورزی ایالت کاتالونیا  ) Prodecaاداره کشاورزی  ،دامداری و شیالت وزارت کاتالونیا ( به همراه رئیس امور بین الملل
و مدیر بخش حالل اتحادیه ) FECICاتحادیه شرکت های گوشتی  ،کشتارگاه ها و شرکت های فراوری کننده محصوالت گوشتی (
با معاونت امور بین الملل اتاق ایران در آن اتاق برگزار گردید ،که کلیه اعضای حاضر از حضور اتاق های مشترک در نمایشگاههای
مواد غذایی استقبال و اعالم کردند آمادگی هر گونه همکاری را دارند ،در همین راستا و همچنین با توجه به استقبال شرکتهای مواد
غذایی ایرانی جهت عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا ،اتاق مشترک تصمیم گرفت در این نمایشگاه نسبت به دریافت
غرفه به مدت  3روز اقدام نماید ،تا به معرفی پتانسیل ایران در زمینه های متنوع مواد غذایی ،بستر مناسب جهت صادرات و واردات
میان دو کشور  ،معرفی ماموریت اتاق ایران و اسپانیا مبنی بر تالش جهت گسترش روابط اقتصادی دو کشور به بازدید کنندگان و
سایر غرفه داران از جمله شرکتها و انجمن های فعال در زمینه مواد غذایی اسپانیا و همینطور سازمان حالل اسپانیا بپردازد.
با توجه به نقش این نمایشگاه به عنوان نمایشگاهی مرجع برای صنعت غذا و نوشیدنی در اسپانیا در میان سه رویداد برتر جهانی،
واردکنندگان ،توزیع کنندگان ،عاملین خرید اصلی ،بخش های مدرن توزیع ،شرکت های عمده فروشی ،مهمانپذیر ،خدمات غذایی،
شرکت های صنعتی ،خرده فروشی و عمده فروشی و بیش از  600خریدار ارشد و برتر برای شرکت در این نمایشگاه حضور داشتند.
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مالقات نماینده اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا با هیئت مدیره اتحادیه فومنتو اسپانیا در حاشیه نمایشگاه مواد غذایی
جناب آقای مهندس مجید فرخزادی از اعضای اتاق مشترک در این نمایشگاه حاضر بودند و نسبت به برگزاری جلسه با اداره کشاورزی
 ،دامداری و شیالت وزارت کاتالونیا و همچنین اتحادیه حالل اسپانیا دیدار داشتند.

طرفین ضمن بیان پپتانسیل های موجود با هدف گسترش همکاری های فی مابین بر ایجاد بستر مناسب جهت تعامل هرچه بیشتر
شرکت های ایرانی و اسپانیایی تاکید کردند .در همین راستا مقرر گردید هیئتی متشکل از اعضای دو انجمن به ایران آمده و با اعضای
اتاق مشترک با زمینه کاری مرتبط دیدار داشته باشند.
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حضور شرکتهای اسپانیایی در نمایشگاه Iran Oil Show 2018

نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه که ساالنه
با حضور جمع کثیری از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی برپا می گردد ،شرکتهای
فعال در این صنعت دستاوردها و محصوالت خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار دادهو با در نظر
گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت ،فعالیتها و نوآوری های آتی خود را هدایت نمایند

.
بیست و سومین دوره این نمایشگاه بین المللی در تاریخ  16الی  19اردیبهشت ماه  1397در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
برگزار شد.در این نمایشگاه  23شرکت اسپانیایی عالقمند به فعالیت مشترک با ایران حضور داشتند .در ضمن فعالین اقتصادی می
توانستند CDنمایشگا ه را از ورودی نمایشگاه تهیه و لیست کلیه شرکت کنندگان در این نمایشگاه را مالحظه فرمایند.
اعضای هیئت مدیره اتاق مشترک آقایان دکتر طاهری و مهندس دیده ور در این نمایشگاه حضور دائمی داشته و در کارگاهی که
توسط بخش بازرگانی سفارت اسپانیا در ایران در همین رابطه برگزار شد ،شرکت کردند.
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ثبت نام دور سوم پروژه جذب کارآفرین خارجی در اسپانیا Rising Startup Spain

پروژه جذب کارآفرین خارجی ،که توسط سازمان توسعه و سرمایه گذاری اسپانیا در سال  2016کلید خورد ،امسال با پروژه ای بزرگترشروع به
کار کرد .لیست رسمی  10پروژه برنده از میان  155پروژه ارائه شده سال  2016در خبرنامه های قبلی اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا منتشر شد.
با توجه به موفق بودن سری نخست جذب کارآفرینان خارجی چه از نظر تعداد کارآفرینان خارجی که به این برنامه پیوستند و چه از نظر کیفیت
پروژه های ارائه شده توسط آنان ،سازمان توسعه و سرکایه گذاری اسپانیا را برآن داشت تا مجدداً این برنامه را اجرا و در سری دوم  15شرکت
کارآفرین خارجی را انتخاب نماید.
در پروژه دوم که در سال  2017راه اندازی شد  ،تعداد شرکتهای مورد پذیرش نسبت به
اولین دوره از ده به پانزده افزایش داشت .عددی که در سال  2018ثابت ماند .از جمله
خدمات در نظر گرفته شده برای  15پروژه برتر شرکتها می توان به دریافت ویزا ،ارائه فضای
کار رایگان در شهرهای ماردید و بارسلونا ،مشاوره تخصصی با توجه به نیازهای شرکت ،کمک
های مالی از  10000یورو برای هر شرکت و اختصاص رسانه های تخصصی به منظور انتشار
پروژه کارآفرینی خود در اسپانیا اشاره نمود .این پروژه برای افراد خارجی و اسپانیایی های
غیر مقیم که نسبت به راه اندازی یک شرکت در اسپانیا اقدام نمایند ،و یا اگر ثبت شرکت
در این کشور را انجام داده اند ،می بایست در زمان الحاق به پروژه ،شرک آنها کمتر از یک
سال سن داشته باشد ،مهلت ثبت نام تا  4آگوست  2018می باشد..
لینک ثبت نام:
http://www.investinspain.org/invest/en/rising/formsf/index.html
اسپانیا :یک اکوسیستم در حال گسترش
با توجه به استقبال کارآفرینان جهان می توان گفت در حال حاضر اکوسیستم کارآفرینی اسپانیایی یک موقعیت عالی محسوب می شود .رشد و
سرمایه گذاری بی سابقه سریع در این کشور در سال  2016بدان معناست که اسپانیا در حال حاضر فرصت و پتانسیل نخست کارآفرینانی است
که مایل به توسعه کسب و کار فن آوری خود د ر سطح جهانی هستند .از مزایای بازار رقابتی موجود در اسپانیا می توان به امکان دسترسی به
بازار بیش از  500میلیون اروپایی و زیرساخت های فناوری کشور اشاره نمود.
شرکتهایی که در پروژه دوم توانستند 15رتبه نخست را بدست آورند
این  " 15استارت آپ" ترکیبی از تجارت و کسب و کار خالقانه با کادر مجرب می باشد که محصول و خدماتی با تقاضای بالقوه باال را ارائه می
دهد .آنها در زمینه های مختلف از جمله بهداشت و درمان ،محیط زیست ،خدمات حقوقی،رسانه و سرگرمی فعالیت دارند .از کشورهای مختلفی
در این " استارت آب" حضور دارند ،از جمله اتحادیه اروپا ،آمریکای التین و ایاالت متحده.
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 15استارت آپ منتخب در پروژه دوم
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آنچه در مورد استارت آپ  2018باید بدانید (کلیک کنید)
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اخبار انتخابات هیئت مدیره

حضور  3هیئت تجاری اسپانیایی در  3ماه آخر سال 2018

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا
با عنایت به برگزاری مجامع اتاق مشترک بازرگانی ایران و
اسپانیا اولین جلسه هیئت مدیره روز دوشنبه مورخ 31
اردیبهشت ماه  1397ساعت  11:00در اتاق بازرگانی ایران
برگزار گردید.
با رای گیری بعمل آمده و اجماع آراء جناب آقای دکتر
محمد طاهری بعنوان رییس هیئت مدیره  ،جناب آقای
مهندس جواد منشی زاده بعنوان نائب رییس اول ،جناب
آقای مهندس مجید فرخزادی بعنوان نائب رییس دوم ،جناب
آقای مهندس سعید هاشمی بعنوان خزانه دار اتاق مشترک
بازرگانی ایران و اسپانیا انتخاب شدند.
سایر اعضای هیئت مدیره
جناب آقای مهندس محمد حسن دیده ور
جناب آقای مهندس آرش محبی نژاد
جناب آقای مهندس محمد محمدی راد
جناب آقای دکتر اصغر آهنی ها
سرکار خانم مهندس زهرا فالح
اعضای علی البدل
جناب اقای مهندس علی اکبر خدابخشی
جناب آقای مهندس علی عطاپور
بازرس اصلی و علی البدل به ترتیب
سرکار خانم نرگس ساعت
جناب آقای فرزاد فروردین

بر اساس اطالع رسانی انجمن صادرات و سرمایه گذاری اسپانیا در  3ماه
آخر سال  2018سه هیئت اسپانیایی در زمینه های فوالد ،ماشین آالت
ساختمانی ،و هتلداری به تهران سفر خواهند کرد ،در حال حاضر هر سه
هیئت در حال ثبت نام از شرکتهای اسپانیایی جهت حضور در ایران می
باشند.
 -1هیئت تجاری اتحادیه صادرکنندگان محصوالت و سازه های فوالدی
اسپانیاSIDEREX
اتحادیه صادرکنندگان محصوالت و سازه های فوالدی اسپانیا به
نمایندگی و با حمایت  ICEXاسپانیا خواستار حضور مستقیم در بازار
ایران می باشد ،این حضور جهت مالقات با شرکت های ریخته گری و
فوالد است و از  7تا  10اکتبر سال  2018در تهران حضور خواهند
داشت.
-2هیئت انجمن صادرکنندگان ماشین آالت ساختمانی ،زیرساخت ها و
معادن اسپانیا ANMOPYC
انجمن صادرکنندگان ماشین آالت ساختمانی ،زیرساخت ها و معادن
اسپانیا به نمایندگی و حمایت  ICEXاز  21تا  25اکتبر سال جاری به
تهران سفر می کنند .انجمن  ANMOPYCدر سال  1982با هدف
حمایت و تقویت حضور فعاالن در بازارهای خارجی در زمینه های
ساخت و ساز ،زیرساخت ها و معادن در اسپانیا تاسیس شد .این انجمن
تحت حمایت ICEXانجمن صادرات و سرمایه گذاری اسپانیا فعالیت
می نماید.

-3هیئت انجمن فعاالن صنعت هتلداری اسپانیا AFEHC
انجمن فعاالن صنعت هتلداری اسپانیا  10الی  12دسامبر  2018به
ایران می آیند.

منبع :انجمن صادرات و سرمایه گذاری اسپانیا
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چاپ کتاب نمایشگاه  2018کشور اسپانیا

اسپانیا همه ساله شاهد برگزاری بزرگترین نمایشگاههای بین المللی و داخلی تجاری و بازرگانی در تخصص و زمینه های
مختلف می باشد که شرکت های داخلی و خارجی از سراسر دنیا ضمن حضور در این نمایشگاهها اقدام به عرضه تولیدات
و خدمات خود می نمایند .در عین حال اسپانیا با توجه به زیرساخت ها می تواند امکانات قابل توجهی را در اختیار شرکت
کنندگان در نمایشگاههای خود قرار می دهد .این کشور محل حضور کنگره ها و سمینار های اقتصادی و تجاری مختلفی
با محورهای گوناگون می باشد که سالیانه هیئت های تجاری بسیاری در سطوح باال وارد این کشور می شوند .پراکندگی
نمایشگاهها در مراکز ایالتی اسپانیا سیاستی است که به درآمدهای ارزی آن ایالتها کمک می نماید .سالیانه هر کدام از
ایالتهای اسپانیا به طور مستقل اقدام به برگزاری نمایشگاههای مختلفی می نمایند که از مهمترین آنها می توان به
ن مایشگاههای شهرهای مادرید ،والنسا و بارسلون اشاره نمود .چنین نمایشگاه هایی فرصت بسیار مغتنمی برای کشورمان
می باشد که با توجه به توانمندی های خود در بخش های مختلف صنعتی خصوصاً خدمات فنی مهندسی ،صنایع غذایی،
محصوالت کشاورزی مانند پسته ،زعفران و  ...میتواند در آنها حضور فعال داشته باشد .
کتاب با توجه به اطالعات انجمن نمایشگاههای اسپانیا توسط دبیرخانه اتاق مشترک در  66صفحه به تفکیک موضوع با
درج مشخصات نمایشگاه ها تنظیم شده است.
با توجه به درخواست اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا ،نسبت به چاپ تعداد محدود کتاب نمایشگاه اقدام گردید .خاطر
نشان می گردد فایل  PDFاین کتابچه در دسامبر  2017در اختیار اعضای اتاق مشترک قرار گرفته بود.
کتاب" نمایشگاههای کشور اسپانیا در سال " 2018برای کلیه اعضا رایگاه می باشد.
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حضور اسپانیا در نمایشگاههای خارجی /آگوست 2018

در صورتیکه به کشورهایی غیر از اسپانیا سفر می کنید و تمایل دارید با شرکتهای اسپانیایی دیدار داشته باشید می توانید از اطالعات جدول
زیر که بر اساس اطالع رسانی  ICEXتهیه شده است استفاده کنید.

ردیف

نام نمایشگاه

شهر /کشور

تاریخ برگزاری

زمینه

1

CODE Art Fair 2018

بلال سنتر/

 30آگوست

نمایشگاه هنر

دانمارک

2018

2

BITE Copenhague
2018

بلال سنتر/

 30آگوست

دانمارک

2018

3

Medical Fair Asia
2018

توضیحات /نحوه
حضور اسپانیا
حضور شرکتهای
اسپانیایی

نمایشگاه مواد غذایی

حضور شرکتهای
اسپانیایی

سنگاپور/

 29آگوست

نمایشگاه بین المللی

پاویون اسپانیا در

سنگاپور

2018

بیمارستان ،دارو،

نمایشگاه

4

All China Leather
Exhibition 2018

شانگهای /چین

 29آگوست

5

The 20th Japan
International Seafood

توکیو /ژاپن

6

IWF 2018

آتالنتا /آمریکا

7

Guía Games from
Spain 2018

مادرید /اسپانیا

8

Formland Autumn
2018

هرنینگ/

 16آگوست

دانمارک

2018

9

Copenhagen Fashion
Week: CIFF, CIFF
Kids & Revolver
2018
Exposición en
Playtime II 2018

کوپنهاگ/

 11آگوست

دانمارک

2018

نیویورک/

 5آگوست

آمریکا

2018

پزشکی و توانبخشی،
تامین تجهیزات
چرم و صنایع مرتبط

2018

شرکتهای اسپانیایی

 22آگوست

غذای دریایی و صنایع

حضور شرکتهای

2018

مربوطه

اسپانیایی

 22آگوست

صنایع چوب

حضور گروهی

2018

10



حضور گروهی

 18آگوست

شرکتهای اسپانیایی
بازی های کامپیوتری

فعالیت تبلیغاتی

2018
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طراحی داخلی

حضور شرکتهای
اسپانیایی

هفته مد

حضور شرکتهای
اسپانیایی

انواع بازی کودکان

فعالیت تبلیغاتی
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چرا اسپانیا؟ -قسمت اول

اسپانیا – اقتصادی جذاب
اسپانیا به لحاظ اهمیت اقتصادی در جایگاه برجسته ای قرار دارد .این کشو چهاردهمین اقتصاد بزرگ جهان بوده و یکی از جذاب
ترین بازارهای داخلی در اروپا را به واسطه داشتن  46میلیون مصرف کننده اسپانیایی و  75میلیون گردشگر از سرتاسر دنیا در جایگاه
پنجم و با تولید ناخالص ملی  1.2تریلیون دالر دارا می باشد.
از نقطه نظر خرید ،درآمد سرانه اسپانیا به طور قابل توجهی باالتر از برخی اقتصادهای بزرگی است که رتبه ای باالتر از اسپانیا را در
بخش اقتصادی به خود اختصاص داده اند.

اسپانیا دارای اقتصادی مدرن مبتنی بر دانش است ،کشوری که به عنوان یک مرکز بین المللی در راستای نوآوری که از افراد جوان،
با مهارت و حرفه ای و از هزینه های رقابتی خود درحیطه اروپای غربی ،به خصوص در استفاده از کارکنان فارغ التحصیل دانشگاهی
و کارشناسی ارشد ،سود می برد.
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اسپانیا از اعضای متعهد و قابل اعتماد اتحادیه اروپا بوده و با دسترسی آزاد به بزرگترین بازار (اتحادیه اروپا) با جمعیت 500میلیون
نفری و درآمد سرانه از  25865دالر می باشد این به این معنی است که سرمایه گذاران بالقوه می توانند منتفع باشند از :


حرکت آزاد کاال و خدمات ،سرمایه و مردم



بدون تعرفه داخلی



واحد ارز یکسان



برنامه ها و بودجه اروپایی

این کشور به سختی کار کرده است تا خود را با زیرساخت های پیشرفته ای تجهیز نماید که بتواند رشد هر چه سریعتر را در آینده
این کشور تضمین نمای.د عالوه بر این ،شرکت هایی که تجارت خود را در اسپانیا راه اندازی می کنند ،نه تنها به بازار ملی اسپانیا،
بلکه با توجه به جایگاه جغرافیایی ،اعتبار و حضور قوی در این مناطق می توانند به بازارهای منطقه  EMEAیعنی اروپا ،خاورمیانه و
شمال آفریقا و آمریکای التین دسترسی داشته باشند.
نقش کلیدی اسپانیا در اقتصاد جهانی
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اقتصاد باز در مقابل سرمایه گذاری خارجی
براساس ، OECD FDIاسپانیا در میان کشورها رتبه نهم باز ترین درها رو به سرمایه گذاری بین المللی را در اختیار دارد.

در نتیجه ،پروفایل این اقتصاد بین المللی اسپانیا ،آن را تبدیل به یک پلت فرم کلیدی جهت تجارت بین المللی کرده است .در
حقیقت ،اسپانیا دوازدهمین گیرنده سرمایه گذاری خارجی در جهان است که نقش مهم سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد اسپانیا را
برجسته می کند.
اسپانیا فرصت های تجاری برای شرکت های خارجی را در بخش ها و فعالیت هایی با ارزش افزوده باال ارائه می دهد که به دلیل
پتانسیل رشد چشمگیر آن بسیار جذاب است .در 5سال گذشته ،از هر سه پروژه دریافت شده دارای ارزش تکنولوژی باال و سطح
باالیی از امکان تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری بوده است ،زمینه هایی از جمله ، ICTصنعت خودرو ؛ داروسازی ،بیوتکنولوژی و
علوم بهداشتی ،شهرهای هوشمند ،محیط زیست ،هواپیما و هوافضا ،خدمات گردشگری و تجاری ،و غیره .بیش از  12،500شرکت
خارجی در اسپانیا در کلیه بخش های اقتصادی مانند صنعت ،فن آوری و خدمات وجود دارند .از بین صد شرکت برتر مجله FORBES
هفتاد شرکت در اسپانیا دارای شعبه هستند ،و از میان  100شرکت معتبر در زمینه  90 R&Dشرکت در اسپانیا شعبه دارند.
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اسپانیا دارای بخش تجاری توسعه یافته ای می باشد که در عین حال بین المللی بوده و فرصت های ارزشمندی برای همکاری در
بازارهای سوم فراهم می کند .بسیاری از شرکت های اسپانیایی در پنج قاره فعالیت می کنند و در سراسر دنیا شناخته شده اند .در
واقع ،اسپانیا در رتبه سیزدهم بزرگترین سهامداران در سرمایه گذاری در جهان و دومین سرمایه گذار بزرگ در آمریکای التین می
باشد.
همچنین اسپانیا به عنوان یک بندر مناسب امتیاز دسترسی به کل منطقه مدیترانه ،شمال آفریقا و آمریکای جنوبی برخوردار است.
منطقه ای با ریشه های عمیق اقتصادی ،تاریخی ،زبانی و فرهنگی.
در اسپانیا ،با سرمایه گذاران خارجی دقیقا مانند سرمایه گذاران اسپانیایی رفتار می شود ،بدون هیچ گونه تبعیض در مورد نوع یا
اندازه سرمایه گذاری ایشان .برای سرمایه گذاری های خارجی در اسپانیا به عنوان یک اصل کلی مجوز قبلی الزم نیست و نیازی به
تایید اداری نیست .تنها زمانی که به صورت آزادانه انجام می شوند ،سرمایه گذاری می بایست به جهت مسائل آماری در وزارت
اقتصاد ،صنعت و رقابت پذیری ثبت گردد.
راه اندازی تجارت در اسپانیا ساده است .طیف گسترده ای از فرصت ها برای مطابقت با نیازهای سرمایه گذاران مختلفی که مایل به
سرمایه گذاری در اسپانیا هستند ،وجود دارد .یک سرمایه گذار بین المللی می تواند بین گزینه ها و کانال های متعدد برای انجام
کسب و کار که قانون اسپانیا را ارائه می دهند ،انتخاب منحصر به فرد خود را داشته باشد .سهامدار یک شرکت جدید ،ایجاد یک
شعبه یا یک شرکت وابسته ،سرمایه گذاری مشترک با دیگر شرکت هایی که که از قبل دارای فعالیت بوده اند و  ...از انواع تجارت و
سرمایه گذاری در اسپانیا می باشد که می تواند مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.
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برگزاری دوره مقدماتی روشهای پرداخت بین المللی توسط کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
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اخبار کوتاه سفارت اسپانیا در ایران

-

تره رکارنس ،هنرمند اسپانیایی برگزیده برنامه تبادل هنری بین ایران و اسپانیا در مرکز کوشک ،با حمایت سفارت اسپانیا
و EUNIC

-

سخنرانی سومین هفته معماری اسپانیا  30فروردین برگزرا شد .معماران مدعو آررویو و گامز با همکاری آقای آزرمی ،معمار
و سفیر اسپانیا ،لوپز-بوسکتس در خانه گفتوگوی شهر و معماری (خانه وارطان) .نمایشگاه تا  6اردیبهشت ادامه دارد.

-
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