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برنامه مجمع عمومی عادی سالیانه
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
 استماع و بررسی گزارش هيئت مديره در سال  1400و تصويب آن
 استماع گزارش خزانه دار و بازرس قانونی سال 1400و تصويب آن
 تعيين وروديه و حق عضويت ساالنه اعضاء
 انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل
 بررسی و اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه در صالحيت اين مجمع است
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اعضای ارجمند اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا:
ضمن خوش آمدگويی از اينکه دعوت اتاق مشترک را براي شركت در اين مجمع پذيرفتيد و حضور بهم رسانديد بسيار خوشحاليم و
سپاسگزاري می نماييم .طی سالهاي گذشته كوشيدهايم تا اقدامات الزم را در راستاي نيل به اهداف اتاق مشترک بازرگانی ايران و اسپانيا
انجام و سربلندي و پويايی اين موسسه غير انتفاعی را حفظ نماييم .بدون ترديد در اين رهگذر ما وامدار حمايت و رهنمودهاي شما بزرگواران
هستی و آن را پاس داشته و به آن افتخار می كنيم .اتاق مشترک بازرگانی ايران و اسپانيا قدردان و منتدار تمام عزيزانی است كه در اين راه
ياريمان نمودند و دشواريهاي اين مسير را هموار ساختند .در اين فرصت گزيده اي از فعاليتهاي انجام شده اتاق در سال گذشته را خدمت
بزرگواران تقديم می نماييم.

نگاهی به تاسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا:
از سال  1380طی بررسی هاي بعمل آمده توسط اتاق بازرگانی ايران و سفارتخانه هاي دو كشور و با سعی و اهتمام فعاالن اقتصادي دو كشور
ايران و اسپانيا اين اتاق با عنوان شوراي مشترک بازرگانی ايران و اسپانيا آغاز به كار نمود و اولين مجمع عمومی آن در سال  1382تاسيس و
محل دائمی آن طبق ماده  2اساسنامه در اتاق بازرگانی ايران تعيين گرديد .شوراي مشترک پس از انتخابات هيات مديره رسماً فعاليت خود
را آغاز نموده است .و به عنوان موسسه اي غيرانتفاعی ،توسعه مناسبات تجاري ،اقتصادي و صنعتی ميان ايران و اسپانيا را همواره در نظر
داشته است.
در سال  1395با عنايت به نظر اتاق بازرگانی ايران مبنی بر تصويب آيين نامه و اساسنامه مصوب شورايعالی نظارت بر عملکرد اتاق ايران و
با توجه به نوع عملکرد و همکاريها با سفارت اسپانيا در ايران و شركتهاي اسپانيايی ،شوراي مشترک به سطح اتاق مشترک ايران و اسپانيا
ارتقاء يافت.
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اهداف اتاق مشترک

كوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنايع و بازرگانان ايرانی و كشور مقابل در زمينه تجارت ،صنعت ،خدمات ،كشاورزي،
معدن و ساير امور مربوطه.
مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمينههاي الزم براي سرمايه گذاريهاي صنعتی و بازرگانی و معدنی و كشاورزي در دو كشور
جمع آوري و ارزيابی اطالعات آماري و ساير مطالب سودمند در مورد مسايل بازرگانی-صنعتی و اقتصادي دو كشور و قرار دادن اين اطالعات
در اختيار متقاضيان ايرانی و كشور مقابل و همکاري با سازمانها و مقامات صالحيتدار ايران و كشور مقابل به منظور تشويق و توسعه روابط
اقتصادي بين دو كشور.
گسترش مبادله هيأتهاي نمايندگی و اقتصادي بين دو كشور
برگزاري گردهمايی ها و همايشها در زمينه توسعه روابط اقتصادي بين دو كشور
همکاري و تشريک مساعی با اتاقهاي متقابل در كشور مقابل
اداره امور اتاق با رعايت مقررات اين اساسنامه و با همکاري نزديک با مقامات رسمی ،سازمانها و مؤسسات ايرانی و كشور مقابل
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گزارش هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا در سال 1400

 هماهنگی حضور و جلسه هیئت های مجازی و شرکت های اسپانیایی عالقمند به همکاری با اعضای اتاق مشترک.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

برگزاري ديدار رو در رو شركتهاي ايرانی با شركت اسپانيايی در زمينه مالت ساختمانی و انواع لوله هاي پی وي سی ساختمانی و
صنعتی 4 -ارديبهشت 1400
برگزاري نشست رو در رو با هيئت تجاري اسپانيايی در زمينه توليد روغن هاي گياهی و كود -ارديبهشت 1400
برگزاري ديدار رو در رو شركتهاي ايرانی با شركت اسپانيايی در زمينه ماشين آالت توليد انواع يخ -شهريور 1400
برگزاري ديدار رو در رو شركتهاي ايرانی با هيئت تجاري اسپانيايی در زمينه روغن زيتون -شهريور 1400
برگزاري ديدار رو در روشركتهاي ايرانی با هيئت تجاري اسپانيايی در زمينه تنقالت -شهريور 1400
برگزاري ديدار رو در رو شركتهاي ايرانی با هيئت تجاري اسپانيايی در زمينه ميوه زيتون -شهريور 1400
برگزاري ديدار رو در رو شركتهاي ايرانی با هيئت تجاري اسپانيايی در زمينه توليد كانکس ،اتاق كاميونت ،تريلی  -شهريور 1400

 .8برگزاري نشست رو در رو با هيئت تجاري اسپانيايی در زمينه ماشين آالت و ادوات كشاورزي ،تجهيزات گلخانه اي ،آناليزور و
صادركننده گواهی محصوالت صادراتی و فعال در زمينه بررسی زمين ،خاک و كود –  27مهر 1400
 .9برگزاري نشست رو در رو با هيئت تجاري اسپانيايی در زمينه بذر ،كود ،سم و مواد مغذي 16 -الی  18اسفند1400

 مالقات مجازی اتاق مشترک و آژانس توسعه تجارت آندالوسیا -اردیبهشت 1400نشست مجازي رييس اتاق مشترک ايران و اسپانيا ،نماينده اتاق مشترک در اسپانيا و رييس آژانس توسعه تجارت آندالوسيا روز دوشنبه 6
ارديبهشت ماه سال جاري با حضور  57شركت اسپانيايی عالقمند به فعاليت با ايران برگزار گرديد .در اين نشست به فرصتهاي تجاري موجود
در ايران ،راه هاي تجارت ،معرفی پتانسيل هاي مغفول مانده ،آمار و ارقام كشور و راه هاي ارتباط با اعضاي اين اتاق مشترک اشاره و پس از
پايان اين نشست  2ساعته ،جلسه پرسش و پاسخ برگزار گرديد.
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-

رویدادها و نمایشگاه های مجازی بین المللی
 .1دعوت از اعضای محترم جهت حضور در ششمین همایش نرم افزار در وین  20 -الی  22اردیبهشت 1400

ششمين همايش نرم افزار (آينده تجارت ديجيتال)  10الی  12ماه می  2021به ميزبانی وين به صورت آنالين و رايگان برگزار شد .بيش از
 2000نفر در اين همايش حضور داشتند .در اين نمايشگاه  206شركت ايرانی و  93شركت اسپانيايی ثبت نام كردند.

 .2دعوت از اعضای محترم جهت حضور در رویداد مجازی  BIONNALE 2021کاتالونیا–  22اردیبهشت 1400
اين نمايشگاه با موضوع علوم زيستی و صنايع بهداشتی پذيراي شركت ها و موسسات تحقيقاتی كه به دنبال مشاركت يا فرصت هاي تحقيقاتی
مشترک هستند  ،استارت آپ هايی با ايده هاي جديد و رويکردهاي نوآورانه  ،سرمايه گذاران شركت هاي بزرگ  ،نهادها و سهامداران بود .در
اين نمايشگاه  44شركت اسپانيايی حضور داشتند.

 .3دعوت از اعضای محترم جهت حضور در نمایشگاه صنایع هوایی و دفاعی به صورت آنالین در سویا اسپانیا  6-و
 7خرداد 1400
سازمان سرمايه گذاري اسپانيا طی اطالعيه اي از عالقمندان صنايع هوايی دعوت بعمل آورد تا در نمايشگاه صنايع هوايی و دفاعی كه به
صورت آنالين در سويا اسپانيا مورخ  26و  27ماه می  2021برگزار ميشد ،حضور بهم رسانند .همچنين نمايشگاه حضوري اين رويداد  7الی
 9ژوئن  2022برگزار می شود.
 .4دعوت از اعضا محترم جهت حضور در ورکشاپ موارد ضروری قانونی برای شرکت های نوپا و استارت آپ ها :با
استفاده از قراردادهای مدل  -ICCآغاز  4خرداد1400
اين وركشاپ با همکاري اتاق بازرگانی بين المللی و دفتر حقوقی اسپانيايی  AUGUSTA ABOGADOSو تدريس آقاي Sergi Gimenez
 Binderاز  25ماه می در سه بخش آغاز شد.

 .5دعوت از اعضای محترم جهت حضور در دوره آموزشی آنالین شرکتهای صادراتی کوچک و متوسط ایرانی 8-و
 9تیرماه1400
سازمان توسعه تجارت ايران با همکاري مركز بينالمللی تجارت  (ITC-International Trade Centerنهاد مرتبط به سازمان ملل -
آنکتاد و سازمان تجارت جهانی) در قالب يکی از فعاليتهاي كليدي پروژه در حال اجرا ،دوره آموزشی كوتاهمدتی را براي شركتهاي صادراتی
كوچک و متوسط ايرانی در تاريخ  8و  9تيرماه سال جاري بهصورت مجازي برگزار كرد.
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 .6همایش کنگره جهانی موبایل بارسلون با امکان حضور شرکت کنندگان ایرانی به صورت مجازی  07 -الی  10تیر
1400
اين كنگره به عنوان بزرگترين نمايشگاه صنعت موبايل دنيا ،با حضور توليد كنندگان موبايل ,محتوا و نرم افزار و همينطور مديران اپراتورهاي
تلفن همراه ،فرصت مناسبی براي مبادالت تجاري و بازرگانی در اين عرصه است .سالهاي گذشته امکان ثبت نام شركت هاي ايرانی به صورت
مستقيم وجود نداشت .در سال  1400اين امکان در صورت شركت به صورت مجازي فراهم شد .گرچه در سال  1401اين تجربه مجددا تکرار
نشد.
 .7نمایشگاه آنالین  9 – SIMO EDUCACIÓNو  10آذر 1400
نمايشگاه بين المللی فناوري و نوآوري آموزش در مادريد از  30نوامبر تا  1دسامبر  2021به صورت مجازي برگزار گرديد .ساالنه برندهاي
پيشرو و متخصصان عرصه فناوري و محتواي ديجيتال در حوزه آموزش در اين رويداد گرد هم می آيند.

 .8همایش آنالین سرمایه گذاری  18 -HEALTH TECHو  19آذر1400
در اين همايش سرمايه گذاران و بنيانگذاران پيشرو از سراسر دنياي سالمت و فناوري گرد هم می آيند تا برنامه هاي پيش رو و دستورالعمل
هاي نوآورانه در زمينه مراقبت هاي بهداشتی و سالمت را مورد بررسی قرار دهند.عالقمندان و فعالين اين حوزه می توانند با پيشگامانی كه
بيوتکنولوژي ،داروسازي ،هوش مصنوعی ،سالمت ديجيتال و فناوري پزشکی را دستخوش نواوري و تغيير میكنند ،در كنار سرمايهگذاران و
سياستگذارانی كه زمينه را براي ارتقاي اين استارتآپها به سطح باالتر فراهم میكنند ،مالقات كنند.

 .9همایش استارت آپ اروپا  start-up EUمورخ  28الی  30آوریل  8 -الی  10اردیبهشت ماه
همايش استارت آپ اروپا  start-up EUمورخ  28الی  30آوريل  8 ( 2021الی  10ارديبهشت ماه) به صورت آنالين از شهر بارسلون برگزار
شد.

 فراخوان عضو پذیری در کارگروه مشاوره غیررسمی اتاق بازرگانی بین المللی 26 -اردیبهشت 1400به منظور توسعه تجارت فرامرزيِ بنگاه هاي كوچک و متوسط SME ،ها  ،و حمايت از آنها ،اتاق بازرگانی بين المللی  ICCمستقر در پاريس
از مديران موفق دعوت نمود تا نسبت به تشکيل يک كارگروه مشاوره غيررسمی مرتبط با  ICCاقدام نمايد .شبکه به وجود آمده زير نظر ICC
به عنوان " صداي بنگاه هاي اقتصادي كوچک و متوسط درجهان" نسبت به " تقويت ارتباطات  ICCبا شبکه هاي محلی  SMEها" و "تشويق
كميتههاي ملی  ICCبه تمركز بر كسب و كارهاي كوچک و متوسط" با اتاق بازرگانی بين المللی همکاري می نمايد.
متقاضيان نسبت به ارسال نامه رسمی و رزومه (به زبان انگليسی) به اتاق مشترک ايران و اسپانيا اقدام و مدارک دريافتی در اختيار كميته
ايرانی اتاق بازرگانی بين المللی قرار گرفت
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نشست های هیئت مدیره با مسئولین و اعالم مشکالت اعضای اتاق مشترک
 -1نشست شورای روسای اتاقهای مشترک بازرگانی با هیئت رئیسه اتاق ایران به صورت مجازی 1 -اردیبهشت 1400

نشست شوراي روساي اتاقهاي مشترک بازرگانی با هيئت رئيسه اتاق ايران به صورت حضوري و مجازي در اتاق ايران برگزار گرديد.
روساي اتاقهاي مشترک بازرگانی در نشست با اعضاي هيئت رئيسه اتاق ايران ،شرايط همکاريهاي مشترک اقتصادي با توجه به احتمال
لغو تحريمها را مورد بررسی قرار دادند.
 -2دیدار هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی اتاق ایران و اسپانیا با کمیته اقتصادی ریاست جمهوری 5 -تیرماه 1400
در نشست فوق به مشکالت و موانع موجود بر سر راه فعالين اقتصادي اشاره و در خصوص لزوم مانع زدايی و از ميان برداشتن قوانين دست و
پاگير حوزه تجارت بحث و راه هاي گسترش روابط تجاري ،اقتصادي و فرهنگی ميان ايران و اسپانيا مورد بررسی قرار گرفت
 -3دیدار آقای غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران با آقای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشور15 -
شهریور 1400
آقاي محمد طاهري رييس اتاق مشترک بازرگانی ايران و اسپانيا درديدار آقاي غالمحسين شافعی رئيس اتاق ايران به همراه تعدادي از روساي
اتاقهاي مشترک بازرگانی در وزارت امور خارجه با آقاي حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه كشورحضور بهم رساندند.
 -4مالقات نماینده اتاق مشترک در دیدار با هیئت پارلمانی در سفارت ج.ا.ایران در اسپانیا 6 -آذر 1400
علی نيکزاد ،نايب رئيس مجلس شوراي اسالمی و هيات پارلمانی در محل سفارت با تعدادي از ايرانيان مقيم اسپانيا ديدار و گفتگويی پيرامون
بررسی مشکالت ايرانيان و همچنين ابعاد مختلف فعاليت هاي اقتصادي و فرهنگی ميان ايران و اسپانيا داشتند .در اين نشست نماينده اتاق
مشترک به لزوم حمايت دولت از اتاق هاي مشترک بازرگانی اشاره كردند.

 -5حضور آقای دکتر محمد طاهری ،رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا در نشست هماندیشی رییسکل
بانک مرکزی با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران 5 -دی 1400
نشست همانديشی هيات رئيسه اتاق ايران ،تشکلهاي اقتصادي ،روساي اتاق شهرستانها و فعاالن اقتصادي بخش خصوصی با رئيسكل بانک
مركزي در اتاق بازرگانی ايران با بررسی موضوعاتی از قبيل ايجاد يک كارگروه مشترک براي رسيدگی به مطالبات بخش خصوصی ،سياست
هاي بانک مركزي درباره پيمانسپاري ارزي ،بخش خصوصی به عنوان طرف مشورت بانک مركزي ،حمايت بانکها از توليد كنندهها ،كميتهاي
جهت بررسی شرايط بانکداري كشور ،عدم جريمه ارزآوران كشور ،تحريمهاي داخلی وخارجی ،بانکها پاشنه آشيل اقتصاد كشور ،رويه ثابت
بانکها در دستورالعملها ،معضل سرمايهگذاري در شركتهاي دانشبنيان برگزار شد.
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 -6جلسه اعضای هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا با کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی 7 -دی
1400
جلسه هيئت مديره اتاق مشترک بازرگانی ايران و اسپانيا با جناب آقاي دكتر خزاعی دبيركل كميته ايرانی اتاق بازرگانی بين المللی برگزار
شد ،در اين جلسه در خصوص مزاياي عضويت و نحوه استفاده از خدمات اتاق بازرگانی بين المللی و امکان همکاري هاي مشترک صحبت
شد.

 تفاهمنامه ها -1تفاهمنامه همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا و زبانکده اسپانیایی البرز
تفاهمنامه اتاق مشترک بازرگانی ايران و اسپانيا با زبانکده البرز براي سال سوم تمديد شد .بر اساس اين تفاهمنامه اعضاي اتاق مشترک جهت
يادگيري زبان اسپانيايی می توانند از تخفيف بهره مند شودن
 -2تفاهمنامه با شرکت پارس کانسالتینگ جهت ارائه خدمات به اعضا در کشور اسپانیا
اتاق مشترک بازرگانی ايران و اسپانيا جهت پيگيري هرچه بهتر امور تجاري و بازرگانی اعضاي محترم در كشور اسپانيا در حوزه هاي مختلف
تجاري ،نسبت به تعيين دفتر همکاري در بارسلون اسپانيا اقدام كرده است  .در همين رابطه و بر اساس تفاهمنامه منعقد شده ،همکاري با
شركت پارس كانسالتيگ از سال  1397به صورت مستمر ادامه دارد.
 -3تفاهمنامه همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا با بخش داوری اتاق ایران 7 -دی 1400
اتاق مشترک بازرگانی ايران و اسپانيا جهت استفاده اعضاي محترم از ظرفيتها و خدمات مركز داوري اتاق بازرگانی ايران در زمينه داوري و
ميانجیگري و برنامهها و همايش هاي مرتبط با اين موضوع نسبت به امضاي تفاهمنامه همکاري با مركز داوري اتاق ايران اقدام كرده است.

 برگزاری روز اسپانیا  27 -خرداد 1400روز اسپانيا به صورت مجازي با سخنرانی رييس اتاق مشترک  -رييس كميسيون فاواي اتاق ايران -سفير ايران در اسپانيا -رايزن بازرگانی
اسپانيا در ايران -نماينده وزارت امور خارجه -نماينده سازمان توسعه تجارت -نماينده اتاق مشترک در اسپانيا -رييس دپارتمان تجارت خارجی
اكستندا و حضور بيش از  100شركت ايرانی و اسپانيايی برگزار شد.
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-

پاویون های اتاق مشترک در ایران و در اسپانیا
 -1برگزاری پاویون اسپانیا در نمایشگاه مجازی ایران و کسب عنوان غرفه برتر از طرف کمیسیون فناوری اطالعات و
ارتباطات اتاق ایران -بهار و تابستان 1400

اتاق مشترک بازرگانی ايران و اسپانيا در نمايشگاه مجازي ايران شركت و توانست غرفه در خور توجه اي را ايجاد نمايد كه مورد توجه و تقدير
رياست محترم كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق ايران قرار گرفت.
 -2اخذ پاویون ایران در نشست بین المللی تجاری آندالوسیا  26 -و  27آبان 1400
نشست بين المللی تجاري آندالوسيا  EXTENDA GLOBALبا حضور ميز ايران در شهر سِويا اسپانيا برگزار شد .اين نشست با برپائی ميز
ايران توسط نماينده اتاق مشترک بازرگانی ايران و اسپانيا ،جناب آقاي مهندس فرخزادي برگزار گرديد .فعالين اقتصادي از سرتاسر دنيا با
هدف افزايش صادرات و بين المللی سازي شركت هاي ميکرو ،كوچک و متوسط حضور بهم رساندند .
هدف از برپايی  Extenda Global 2021فعال كردن مجدد فعاليت شركتها در سطح بين المللی بود ،استراتژي-اي كه در تالش براي
خروج از همهگيري و شروع مرحله جديدي از گسترش اقتصادي اتخاذ شد .در اين رويداد كه در تاريخ  17و  18نوامبر سال جاري برپا شد،
شركت ها به ديدارهاي رودررو پرداختند .بيش از  1499متخصص و  740شركت در دو روز در اندالوسيا ديدار كردند.

-

وبینارها و نشست های آموزشی

وبينارها و نشست هاي آموزشی اتاق مشترک در دو بخش برگزار شد .طبق توافق بعمل آمده با مدرسه اقتصادي مولوي ،اين اتاق نسبت به
برگزاري دوره هاي اين مجموعه اقدام می نمايد ،از طرفی اتاق مشترک بازرگانی ايران و اسپانيا با همکاري كميسيون هاي تخصصی و انجمن
ها برنامه آموزشی تهيه و به اطالع اعضاي اتاق مشترک می رساند  .چند نمونه اين دوره :
 -3نشست مجازي تفکر اقتصادي برمسئوليت اجتماعی  1 -مرداد 1400
 -4نشست تخصصی ساز و كار استفاده از رمزدارايی براي تجارت خارجی  10 -بهمن ماه 1400
 -5راهکارهاي توسعه صادارت با بررسی صنعت نفت 30 -آذر ماه 1400
 -6ماليات 11 -خرداد 1400
 -7بودجه دولت چگونه بر بازارهاي مالی و سرمايه گذاري تاثير می گذارد؟
 -8كارگاه اجرايی تامين مالی و جذب سرمايه به كمک بلکچين و رمزارز
 -9كارگروه هاي صنايع خالق و اهميت آن در ساير صنايع
 -10نشست مجازي سرنوشت دالر در اقتصاد ايران
 -11نحوه مديريت ريسک دالر بر كسب و كارها
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 ارسال اطالعات تجاری به اعضا

واردات كاال و صادرات مجدد كاالهاي ايرانی از طريق عمان 1 -تير 1400



نظرخواهی از اعضا بابت تدوين و بازنگري مجدد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس  7 -ارديبهشت 1400



شيوه نامه سازمان توسعه صادرات ايران 20 -شهريور 1400



سی و پنجمين كنفرانس ساالنه كنفدراسيون اتاق هاي بازرگانی و صنعت آسيا-اقيانوسيه 11 - CACCIآبان 1400



تهيه و اطالع رسانی كتاب نمايشگاه  23 -2022آبان 1400



راهنماي تجارت در اسپانيا كه توسط شركت حقوقی  Garriguesاسپانيا تهيه شده همراه با ترجمه 6 -آذر 1400



نشست مجازي "ظرفيتهاي تجاري ميان ايران و آمريکاي التين :فرصتها و چالشها" توسط مركز پژوهشی مطالعات
كشورهاي اسپانيايی زبان –  24بهمن 1400



مشاوره به اعضا توسط هيئت مديره اتاق مشترک



معرفی دفاتر حقوقی در اسپانيا به اعضاي اتاق مشترک



ارسال ليست شركتهاي معتبر اسپانيايی به اعضا با توجه به استعالم ايشان



پاسخ به استعالمات ثبت شركت – مراحل و مدارک الزم



اطالع رسانی و معرفی بخش داوري اتاق ايران و لزوم گنجاندن شروط داوري و ميانجيگري



مشاوره جهت گردآوري مدارک الزم به منظور گرفتن ويزا

 اعزام هیئت به اسپانیا -1اعزام هیئت تخصصی کشاورزی به آندالوسیا –  14الی  17آذر 1400
بر اساس هماهنگی هاي بعمل آمده ،هيئت تجاري كشاورزي دامداري و دامپروري و صنايع جانبی به اسپانيا اعزام شد .در اين هيئت  7نفر از
 6شركت حضور بهم رساندند و برنامه هاي مالقات هاي تجاري به صورت رو در رو توسط نماينده اتاق مشترک در اسپانيا ترتيب داده شد.

 حضور اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا در جلسات آموزشی و نشست های اتاق ایرانبر اساس مدل ارزيابی ابالغی اتاق ايران به اتاق هاي مشترک براي برخی فعاليت ها اتاق مشترک امتيازاتی تعيين شده است تا ضمن پويايی
هر چه بيشتر  ،رقابتی بودن فضاي موجود منجر به پيشبرد خدمات شود ،از فاكتورهاي اصلی اين ارزيابی حضور اتاق مشترک در جلسات و
همايشهاي آموزشی اتاق ايران می باشد.
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 تهیه راهنمای تجاری اسپانیا و ارائه آن به اتاق ایران در راستای طرح ارزیابیگزارش راهنماي تجاري اسپانيا توسط دبيرخانه اتاق در  163صفحه تهيه گرديد ،اين گزارش شامل آخرين آمار ارائه شده توسط سازمان
"سرمايه گذاري در اسپانيا" و " "ICEXجهت ارائه به اتاق ايران تهيه گرديد.

 مصاحبه اعضای هیئت مدیره با رسانه ها به منظور انتقال و پیگیری مشکالت اعضای اتاق مشترکاعضاي هيئت مديره اتاق مشترک ايران و اسپانيا ،طی مصاحبه با خبرگزاري هاي مختلف در خصوص مشکالت اعضاي اين اتاق مشترک
صحبت كرده اند.
 بروز رسانی سایت و کانال واتس اپ و کانال تلگرامی اتاق مشترکكليه اطالعيه ها  ،فراخوان ها ،اخبار توسط كانال واتس اپ و كانال تلگرام اتاق مشترک به اطالع اعضا رسانده ميشود .در اين كانال مطالب
منحصراً مربوط به اسپانيا و يا اتاق مشترک بوده و مطالب متفرقه لحاظ نمی شود .در كانال اتاق مشترک تنها اعضاي اتاق مشترک بوده و
دبيرخانه نسبت به اضافه كردن افراد متفرقه اقدام نميکند .اين كانال خصوصی بوده و به صورت عمومی قابل استفاده نمی باشد .سايت اتاق
مشترک با آدرس  isbc.irو  isbc.esدائماً بروز رسانی می شود .سايت  isbc.esدر سال  1398به صورت  3زبانه راه اندازي و در اختيار
اعضا قرار گرفت .سايت اسپانيايی در راستاي معرفی اتاق مشترک و اعضاي فعال به شركتها و سازمان هاي اسپانيايی راه اندازي شد.

 مجله الکترونیکیاتاق مشترک بازرگانی ايران و اسپانيا نسبت به تهيه اشتراک مجله هاي الکترونيکی اتاق هاي بازرگانی اسپانيابه زبان اسپانيايی و انگليسی
اقدام و اطالعات دريافتی را روي سايت  isbc.esقرار می دهد ،از اشتراكات دريافتی می توان به مجله سرمايه گذاري در اسپانيا ،مجله
كشاورزي ،توريسم و تجارت ديجيتال والنسيا ،مجله تجاري ايالت كاتالونيا ،مجله موسسه اسپانيايی تجارت خارجی،
مجله مواد غذايی و نوشيدنی موسسه اسپانيايی تجارت خارجی ،مجله تجاري زاراگُزا و  ...اشاره نمود.
 کسب رتبه طالیی از سال  1396تا کنونبر اساس مصوبه  21اسفند سال  1395هيات رئيسه اتاق بازرگانی ايران ،ساز و كار ارزيابی عملکرد اتاق هاي مشترک با هدف ايجاد انگيزه و
اشتياق بيشتري براي توسعه مناسبات و همکاريها در اتاقهاي مشترک ايجاد گرديد .سازوكارهاي اجرايی و نحوه امتيازدهی و تنظيم جدول
رتبهبندي اتاقهاي مشترک در طی  5سال گذشته تغييراتی داشته است .تا كنون اتاق مشترک بازرگانی ايران و اسپانيا موفق شده است
جايگاه خود در رتبه طاليی را طی  5سال گذشته را حفظ نمايد.
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قدردانی از کلیه عزیزانی که ما را مساعدت فرمودند:

اعضاي محترم اتاق مشترک بازرگانی ايران و اسپانيا
اميدواريم كه با وجود شرايط دشوار اقتصادي بتوان سختی اين فراز و نشيب ها را تحمل و موجوديت و اعتبار  21ساله را حفظ نماييم .بديهی
است كه در اين رهگذر بدون ياري ،مساعدت و رهنمود هاي سازنده شما عزيزان هرگونه گام رو به جلو مشکل خواهد بود .ما پويايی مان را
مرهون مشاركت فعال شما می دانيم .چتر حمايتتان را بر سر اتاق مشترک گسترده تر نگهداريد و ياري مان كنيد.
به اميد آنکه با حسن تدبير ،تالش اين مجموعه و حمايت اعضاي محترم اين مجموعه به درجات باالي موفقيت رسيده و با رفع مشکالت
موجود ،به عصري طاليی روابط تجاري دو كشور قدم گذاريم.
اما در سالی كه گذشت به جز عنايت و مساعدت اعضاي بزرگوار اتاق مشترک از يک سو از همراهی و راهنمايی هاي اتاق بازرگانی و صنايع و
معادن و كشاروزي ايران و سفارت جمهوري اسالمی ايران در مادريد و از سوي ديگر از حمايت سفارت محترم اسپانيا در تهران و كنسولگري
محترم بازرگانی اسپانيا و نماينده اتاق مشترک در كشور اسپانيا در تهران بهره مند شده است .وظيفه منديم كه مراتب سپاس و قدردانی مان
را به محضر كليه سازمان هاي مذكور و مسئولين محترم تقديم داريم.
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برآورد درآمد و هزینه های
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا
سال مالی 1400

عضو هیئت مدیره و خزانه دار اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا  -جناب آقای مهندس سید سعید هاشمی
تاریخ 1401/03/10

امضاء
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