استانداری سمنان با همکاری فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان ( )FEMOZAبرگزار می کند:

نشست فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران
)IRAN Economic & Investment Opportunities Forum (IEIO 2017
ایران را کشف کنید...
 7لغایت  01آبان ماه 0931
ساعت  3الی 03
مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسالمی ایران

با حمایت:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت امور خارجه
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مجری:
موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان

با حضور مقامات و سخنرانان داخلی و خارجی
با حضور بیش از  011سرمایه گذاری خارجی و  911سرمایه پذیر داخلی
با حمایت نهادها ،انجمن ها و مراکز داخلی و بین المللی

نشستی برای معرفی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری و جذب سرمایه مستقیم خارجی

اهداف نشست:


شعار سال :اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال



توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی



توسعه صادرات غیر نفتی



انتقال تکنولوژی و نوآوری



تامین مالی از منابع خارجی



همکاری های تجاری دو طرفه

موضوعات نشست:


خوش آمد گویی به سرمایه پذیران و سرمایه گذاران خارجی



معرفی چالش ها و فرصت های واقعی برای پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی



اهمیت نقش و مزیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرمایه گذاران خارجی و انتقال دهندگان تکنولوژی



شبکه سازی و ارتباط تجاری برای صاحبان طرح ها و پروژه ها در عرصه بین المللی

سخنرانان کلیدی داخلی( :در حال مذاکره)


دکتر اسحاق جهانگیری ،رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی



دکتر محمد خزاعی ،معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران



دکتر محمدرضا خباز ،استاندار سمنان

سخنرانان کلیدی خارجی( :تایید شده تا امروز)
)Professor Juan Torrents, President, FEMOZA (The World Free & Special Economic Zones Federation
 پورفوسور جان تورنتس ،رئیس فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی



Mr. Chris Knight, Financial Times Manager





کریس نایت ،مدیر روزنامه فاینشیال تایمز (اف دی آی)
Dr. Peter Schuster, former CEO, RAS AL KHAIMAH INVESTMENT AUTHORITY





دکتر پیتر شوستر ،رئیس اسبق سرمایه گذاری راس الخیمه

Mr. Pierluigi Gionni, Manager Director of GRAMMAR, Italy, responsible to support implementation in
the Automobile Industry investment projects.
 پیرلویجی جیونی ،مدیر شرکت پروژه های خودرو سازی گرامار ایتالیا



’Mr. Christopher Pike, Business Location International, Manager and Partner, with more than 20 years
experience in FDI projects implementation.
 کریستوفور پایک 02 ،سال سابقه مدیریت و راه اندازی پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی



Mr. David East, Manager of FDI at Bureau Van Dick, UK
دیوید ایست ،مدیر دفتر سرمایه گذاری خارجی ون دیک انگلستان





پنل های تخصصی نشست( :درحال مذاکره)
فرصت ها و چالش های ایران در
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در جهان
تجربه سرمایه گذاران در مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی
طرح و برنامه ایران در سرمایه
گذاری مستقیم خارجی
یک کمر بند ،یک جاده

مسئولین دولتی و نهادهای مربوطه
صاحبان طرح ها و پروژه ها
کریس نایت ،مدیر روزنامه فاینشیال تایمز (اف دی آی)
دیوید ایست ،مدیر دفتر سرمایه گذاری خارجی ون دیک انگلستان
نماینده تاتا موتورز
نماینده میشلن
نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
نماینده وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی
نماینده چین

طرح جاده ابریشم جدید چین
دراگان کاستیک ،رئیس منطقه آزاد پیروت ،صربستان
تجربه های مناطق ویژه اقتصادی

نماینده یک منطقه ویژه اقتصادی
یک سرمایه گذار از یک منطقه ویژه اقتصادی

مناطق ویژه انرژی های
تجدید پذیر و سبز
صنعت خودرو سازی،

نماینده انجمن جهانی انرژی ،دبی
نماینده گس گروپ ،ایرلند
نماینده سونا ،فعال در فعالیت های اقتصادی سبز
پیرلویجی جیونی ،مدیر شرکت گرامار ایتالیا

تولید خودرو ،قطعات و لوازم جانبی
نماینده بانک مرکزی ایران
نماینده برد بانک
نماینده بانک جهانی
برنامه های مالی و بانکی

نماینده آسه آن
نماینده بانک توسعه آسیا برای عقد قرارداد با بانک های ایرانی
نماینده بی ای آی
نماینده بانک سرمایه گذاری اروپا برای عقد قرارداد با بانک های ایرانی

فرصت های سرمایه گذاری در

سرمایه پذیران طرح و پروژه ها

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران
تجارت ،صادرات و واردات
هاب تجاری ایران

نماینده آی پی یو در ایران
نماینده سازمان توسعه تجارت
نماینده سازمان گردشگری جهانی

صنعت گردشگری و مراکز پزشکی

کشاورزی ،مناطق ویژه کشت و

نماینده سازمان گردشگری ایران
نماینده منطقه آزاد ارس

صنعت
نماینده بصره عراق
صنعت پتروشیمی

نماینده قشم و عسلویه
نماینده منطقه آزاد لکی نیجریه یا نماینده ای پی زد

حامیان بین المللی نشست:















یونیدو ،سازمان توسعه صنعتی ملل متحد)UNIDO( ،
آنکتاد ،کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)UNCTAD( ،
بانک جهانی)World Bank( ،
بانک سرمایه گذاری اروپا)European Investment Bank( ،
بانک توسعه آسیا)Asian Development Bank( ،
اتاق بازرگانی ژنو)Chambre de Commerce et Industrie de Genève( ،
اتاق بازرگانی سوئیس ،آسیا)Swiss Asian Chamber of Commerce, Zurich, Switzerland( ،
اتاق بازرگانی صنایع ،پاریس ()CCI Iran, Chambre de Commerce et Industrie International, Paris
وایپا ،مرجع جهانی سرمایه گذاری خارجی ()WAIPA
(وایپا در سال  ،0202جمعا مبلغ  772میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی با اشتغال زایی بیش از دو میلیون نفر را در کارنامه خود دارد).
مرکز تجارت جهانی (International Trade Centre Division ،)ITC
آسه آن ،اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا ()ASEAN
یورآسیا)EURASIA Countries Secretariat( ،
انجمن بازرگانی و صنعت مدیترانه)Mediterranean Chamber of Commerce and Industry Association( ،
اتاق بازرگانی انگلستان و عرب)British Arab Chamber of Commerce( ،

:شرکت های چند ملیتی حاضر در نشست
)Michelin( شرکت تایر سازی فرانسوی میشلن
)TATA Motors(  تاتا موتورز،بزرگترین شرکت خودرو سازی هند
)GES Group - Grant’s Electrical Services Ltd.(  غول انرژی های تجدید پذیر،شرکت گس گروپ ایرلند
)Nestle(  بزرگترین تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی جهان،شرکت صنایع غذایی نسله سوئیس






:مشارکت کنندگان تجاری بین المللی نشست


















Iran Suisse
German Trade & Invest
Switzerland Global Enterprise
The British Iranian Chamber of Commerce
Austrian Chamber of Commerce in Iran
French Iranian Chamber of Commerce
Iran- Italy Chamber of Commerce
Scan-Iran Business Gateway
Nordic Iranian Chamber of Commerce
German-Iranian Chamber of Commerce
LIC – Dubai
NRW/INVEST, Germany
Persañol – Spain
GBP Global Business Partner
Investors Group Iran
PAR Finance, Geneva
Iran-Pakistan Chamber Of Commerce
:حامی رسانه ای بین المللی

)Financial Times( روزنامه فایننشیال تایمز
 شهر مطرح دنیا02  اطالع رسانی و انتشار اخبار این نشست توسط روزنامه فایینشیال تایمز همزمان با توزیع این روزنامه در،پوشش بین المللی
.انجام می پذیرد
)FDI Magazine(  انگلستان، لندن،مجله سرمایه گذاری مستقیم خارجی





برنامه نشست:


روز اول :سخنرانی ،پنل ها و معرفی فرصت های سرمایه گذاری



روز دوم :سخنرانی ،پنل ها و معرفی فرصت های سرمایه گذاری



روز سوم :کارگاه های آموزشی و جلسات تطبیق ()Business Matching



روز چهارم :کارگاه های آموزشی و جلسات تطبیق ()Business Matching

نکات برجسته:


مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهترین پل برای جذب سرمایه گذاری خارجی



ریسک های حداقلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای سرمایه گذارای خارجی



ارمغان سرمایه گذاری خارجی برای صنایع محلی



حفاظت و نگهداری از محیط زیست و سرمایه گذاری سبز




Logistic One Belt, One Road
گردشگری ،کشاورزی ،دارو و سالمت ،غذایی ،خودرو سازی ،انرژی های نو ،معدن ،فلزات اساسی ،پتروشیمی ،مالی و بانکی و ....

مخاطبان و مدعوین نسشت:


نهادهای دولتی و سازمان های تابعه



نهاد ها ،بنیادها و شرکت های معظم اقتصادی کشور



مناطق آزاد و ویژه اقتصادی



بانک ها ،شرکت های سرمایه گذاری و موسسات تامین مالی



گروه ها و شرکت های تابعه (هلدینگ ها)



شرکت های لجستیک و حمل و نقل



فرودگاه ها و بنادر



آژانس های ترویج سرمایه گذاری



شرکت های چند ملیتی



پارک های علم و فناوری (های تک)



صاحبان طرح ها ،پروژه ها و سرمایه پذیران



رسانه های داخلی و بین المللی

پینوشت:
جهت اخذ اطالعات بیشتر از نشست ،به وبسایت  EventIranian.irمراجعه نمایید.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره  20011200100داخلی  021تماس حاصل فرمایید.

