




































 فهرست 

 0011در سال انگلیس  ایران و اتاق بودجه وبرنامه 

ت مدیره أید هیکه به تأی 0011اهم برنامه های اجرایی اتاق ایران و انگلیس برای سااال  - الف

 باشد: می زیر به شرح است، رسیده

  اتاق شامل گانهپنج های تخصصیت مدیره و کمیسیونهای ماهانه هیأبرگزاری جلسه -0
 های نوین(،ورینعت و فناامی(، )بازرگانی، صاشیپترو و گاز (، )نفت ودارو )غذا  و
افزایش تعداد اعضای با تکیه بر  (،عضویت)و ریزی شهری ساختمان و گردشگری( )برنامه

 .فعال اتاق

 .مدعو مهمان اعضا همراه با سخنرانیار آزاد همایی دیدبرگزاری چهار جلسه گرد -2

همدان مشهد،  ،شیراز های چهارگانهت نمایندگان اتاقهیأ ت مدیره وبا هیأت مدیره هیأ دیدار -3
 .پیش تعیین شده اساس برنامه از بر و اصفهان

کار کمیسیون های ن های تخصصی اتاق در زمینه از هر یک از کمیسیو تاعزام چهار هیأ -0
 تخصصی اتاق به انگلیس.

 ت از انگلیس.پذیرش دست کم چهار هیأ -5

در صورت برقرار بودن شام دو اتاق و  اعضای یگردهمای ت برای شرکت دراعزام یک هیأ -6
 .اتاق در مجلس عوام به لندنشرکت در مهمانی ساالنه 

ارسال به  الکترونیکی خبرنامه ماهانه و فصلنامه دوزبانه اتاق و فیزیکی و نشروچاپ -7
 .و سفارت خانه ها اعضاء، اتاق ها، برخی مقامات،  کتاب خانه ها

، گشایش سیس شرکتثبت و تأ تجدید نظر در دفترچه های اطالعاتی اتاق در زمینه های -8
پادشاهی متحده، ده  اقامت در کار و صادرات ، مالیات،  کسب و حساب بانکی، واردات و

 بورس و...(، )بانک انگلستان، اقتصادی عمده ، مراکزدیدنی پادشاهی متحده شهر عمده و
 زشی.عمده ور مراکز ها وموزه ها،کتابخانه ها،دانشگاه

 .به اعضارسانی الکترونیکی اطالعبرقراری بهبود سایت اتاق و به روز رسانی و  -9

ناس شهر و های اسپیفرودگاه، هتل CIPاز  تسهیالت تخفیفی در استفاده اعضا ارائه -01
و مهمانان  و عباسی اصفهان برای اعضا، نووتل و ایبیس استقالل و آزادیسعادت آباد، هتل 

 ایشان.

 های انگلیسی. برای شرکت ارائه خدمات مترجمی همزمان -00

 و مهمانان داخلی و خارجی. مانی شام اتاق با حضور کلیه اعضابرگزاری مه -02



هران درخصوص توسعه ارتباطات همکاری نزدیک با بخش بازرگانی سفارت انگلیس در ت -03
 با همتایان انگلیسی آنها. اعضا

 اتاق. منظور تسهیل امور ویزا برای اعضایبه  UKBAبرقراری ارتباط با  -00

های صنایع سازمان گردشگری، اتحادیه سازمان توسعه تجارت،برقراری ارتباط با  -05
 .های مورد نیازها و انجمنسایر اتحادیه و دارویی، غذایی،

و بخش  تهران DITهمکاری در برگزاری چهار وبینار با اتاق انگلیس و ایران در لندن،  -06
 اقتصادی سفارت ایران در لندن.

میلیون تومان وام دریافتی بابت خرید محل دبیرخانه از محل وام  351پرداخت وام  -07
 دریافتی از اتاق ایران.

 برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق. -08

 بودجه: –ب 

و این توضیح  0399با تکیه بر کارکرد بودجه سال  0011برای سال  ت مدیرههیأ بودجه پیشنهادی
م تور دقیق نرخ بینی نشدهها در سال گذشته ناشی از افزایش پیشفزایش ارقام برخی ردیفکه ا

چهار میلیارد و پانصد و دوازده میلیون و صد و دو هزار و چهارصد و نود و بالغ بر  بوده است
 باشد.به شرح جدول پیوست می (ریال 0150210121098ریال ) هشت

جویی شده اندازه ممکن صرفه در ،بوده است جا انجام کار بر عهده اتاقهراست که  الزم به ذکر
 هداری اموال،و فکس و تعمیر و نگ پست و تلفن های سفر،هزینه توان بهآن جمله می ازاست. 

در جدول  که کالً ری و . . . اشاره کرد،اهای ادسایر هزینه یرایی ،ایاب و ذهاب وذاستهالک اثاثیه، پ
ی هیچ سرویسی به ضمن اینکه به رعایت اصول بابت ارائه است.منعکس پیوست  یع بودجهتوز

 شود.مطلقاً هزینه دریافت نمی اعضا
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