
 
 

 

 

 

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

 

 فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایرانمعرفی نشست 
IRAN Economic & Investment Opportunities Forum (IEIO 2017) 

 ...کنیمایران را کشف 

 
 6931 آذر 5 و 4

 های صدا و سیمامرکز همایشتهران، 

 هاافتتاحیه و پنل

 

 6931 آذر 7 و 1

 هتل پارسیان استقاللتهران، 

 دوجانبه میزگردهای تجاری و جلسات

 

 :با حمایت

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران 

 شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

 

 مجری:

 موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان

 

 با حضور مقامات عالی رتبه و سخنرانان داخلی و خارجی

 سرمایه پذیر داخلی 911سرمایه گذار خارجی و  611با حضور بیش از 

 با حضور نهادها، انجمن ها و مراکز داخلی و بین المللی

 (Project Finance, EPCF, FDI & JV) خارجیمستقیم  و جذب سرمایه ایران یمعرفی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذار

 

 

 



 
 

 

 

 (شعار سال: اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال) اهداف نشست:

 توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

 توسعه صادرات غیر نفتی 

  و نوآوریانتقال تکنولوژی 

 از منابع خارجی طرح ها و پروژه های داخلی تامین مالی 

  همکاری های تجاری دو طرفه 

 

 نشست: موضوعات

 خوش آمد گویی به سرمایه پذیران و سرمایه گذاران خارجی 

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

  و فناوری دهندگان تکنولوژیاهمیت نقش و مزیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرمایه گذاران خارجی و انتقال 

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

 

 :نشست بین المللی حامیان

 یونیدو، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، (UNIDO) 

 آنکتاد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، (UNCTAD) 

 ( ،بانک جهانیWorld Bank) 

  بانک( ،سرمایه گذاری اروپاEuropean Investment Bank) 

 ( ،بانک توسعه آسیاAsian Development Bank) 

 ( ،اتاق بازرگانی ژنوChambre de Commerce et Industrie de Genève) 

 ،آسیا اتاق بازرگانی سوئیس( ،Swiss Asian Chamber of Commerce, Zurich, Switzerland) 

  ،اتاق بازرگانی صنایع( پاریسCCI Iran, Chambre de Commerce et Industrie International, Paris) 

 ( وایپا، مرجع جهانی سرمایه گذاری خارجیWAIPA) 

 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی با اشتغال زایی بیش از دو میلیون نفر را در کارنامه خود دارد.( 772، جمعا مبلغ 6102)وایپا در سال 

 مرکز تجارت ج( هانیITC ،)International  Trade Centre Division 

 ( آسه آن، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیاASEAN) 

 ( ،یورآسیاEURASIA Countries Secretariat) 

 ( ،انجمن بازرگانی و صنعت مدیترانهMediterranean Chamber of Commerce and Industry Association) 

  ،لندن اتاق بازرگانی انگلستان و عرب(British Arab Chamber of Commerce) 

 ( اتاق بازرگانی سوئیس و عرب، ژنوSwiss Arab Chamber Of Commerce) 

 ( اتاق بازرگانی سوئیس و آسیا، زوریخSwiss Asian Chamber of Commerce) 

 ( انجمن صنفی و بازرگانی مدیترانه ایASCAME) 

 

 

 



 
 

 

 

 :رسانه ای انحامی

 ( روزنامه فایننشیال تایمزFinancial Times ) 

 ( مجله سرمایه گذاری مستقیم خارجی، لندن، انگلستانFDI Magazine) 

 Fast Click 
 

 

 

 "های صدا و سیماتهران، مرکز همایش"( 31آذر  4روز اول: افتتاحیه نشست )

 ثبت نام ورودی 67:11ساعت 

 06:11الی   60:11ساعت 

 آغاز مراسم )تالوت قرآن و سرود ملی(

 محمدرضا خباز، استاندار سمنان

 کریس نایت، گروه فایننشیال تایمز، اف دی آی اینتلیجنس

 تجارتمحمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و 

 غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 سخنران خارجی

 محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

 جان تورنتس، رئیس فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی )فموزا(

 شام، ضیافت عکس یادگاری و پایان مراسم در روز اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 "های صدا و سیماتهران، مرکز همایش"( 31آذر  5روز دوم: پنل ها و اختتامیه نشست )

 

 

 ثبت نام ورودی 0:11ساعت 

 3:11ساعت 

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

 ایران فنی و اقتصادی کمکهای و گذاری سرمایهنمایندگان سازمان 

 (سرمایه گذاری خارجی در ایران )موضوع پنل: فرصت های 

 3:45ساعت 

 شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادیمرتضی بانک، دبیر 
 جان تورنتس، رئیس فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی )فموزا(

 صربستاندراگان کاستیک، مدیر عامل منطقه آزاد پیروت، 

 اولیور، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری ایران، دوسلدورف، آلمان

 )موضوع پنل: تجربه ها و بازخورد سرمایه گذاری شرکت های خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی( 

 پذیرایی میان وعده 61:91ساعت 

 66:65ساعت 

 نمایندگان بانک مرکزی ایران و مراکز پولی و مالی 

 شرکت های خارجی مرتبطمدیران 

 (PARfinanceپار فایننس سوئیس )شرکت  قائم مقام، الرنت اسکیباز

 زانیار کمانگر، موسس شرکت سرمایه گذاری گریفون
 )موضوع: برنامه های مالی و بانکی، تامین مالی(

 60:11ساعت 

 نماینده وزارت جهاد کشاورزی

 نماینده بانک کشاورزی

 فوکلر، آمستردام، هلند

 مزدک رفعتی، اتاق بازرگانی آلمان، امارات، 

 صاحبان طرح ها و پروژه های کشاورزی

 )موضوع: کشاورزی، اکو سیستم و دیجیتالیزیشن(

 نماز و پذیرایی ناهار 60:45ساعت 

 64:11ساعت 

 نمایندگان صنعت خودرو ایران

 مدیران شرکت های خارجی مرتبط

 ایتالیام و باشگاه سرمایه گذاری سیست پیرلویجی جیونی، مدیر شرکت گرامار
 (صنعت، معدن و تجارت )موضوع:

 64:45ساعت 

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازماننماینده سازمان 

 مدیران شرکت های خارجی مرتبط

 سالمت()موضوع: فرصت های سرمایه گذاری در صنعت ساخت و ساز، توریسم و دهکده های 

 

 

 

 



 
 

 

 

 "های صدا و سیماتهران، مرکز همایش"( 31آذر  5روز دوم: پنل ها و اختتامیه نشست )

 نماینده وزارت وزارت نفت 65:91ساعت 

 نماینده صندوق بازنشستگی صنعت نفت

 صاحبان طرح ها و پروژه های مرتبط با موضوع پنل

 پتروشیمی()موضوع: فرصت های سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز و 

 پذیرایی میان وعده 61:65ساعت 

 67:11ساعت 

  نیرو وزارت نماینده

 (ساتبا) نو های انرژی سازمان نماینده

 علی بنوآری، مدیرعامل دکو فاینانس، سوئیس

 ریچارد کال، اکو فاینانس، سوئیس

 کارلوس چارای، گس گروپ، خدمات بین المللی انرژی، اسپانیا

 (آب مبحث و سبز اقتصادی ویژه مناطق پاک، های انرژی: موضوع)

 67:45ساعت 

 استاندار سمنان

 مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان

 صاحبان طرح ها و پروژه های استان سمنان

 )موضوع: فرصت های سرمایه گذاری در استان سمنان(

 60:91ساعت 

 سخنرانان کلیدی داخلی 

 سخنرانان کلیدی خارجی

 از پنل ها( )موضوع: نتیجه گیری

 63:11ساعت 
 موضوع: مراسم اهداء لوایح تقدیر و تندیس 

 سخنرانان کلیدی، حامیان نشست، صاحبان طرح ها و پروژه های منتخب

 63:91ساعت 

 موضوع: اختتامیه

 مجریان برگزاری نشست

 نماینده فموزا

 عکس یادگاری و پایان مراسم در روز دوم 01:11ساعت 

 

 "هتل پارسیان استقاللتهران، "( 31آذر  1روز سوم: میزگردهای تجاری و کارگاه های آموزشی )

 "هتل پارسیان استقاللتهران، " (31آذر  7روز چهارم: میزگردهای تجاری و جلسات دوجانبه )

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 :همکاران تجاری بین المللی نشست

 Singapore Business Federation 
 Intl School Hotel Management (Swiss) 
 Roland Berger (Germany) 
 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  
 NRW/INVEST, Germany  
 Persañol – Spain  
 GBP  Global Business Partner  
 Investors Group Iran 
 PAR Finance, Geneva 

 

 برنامه نشست:

  همایش های صدا و سیما(، افتتاحیه )مرکز 66الی  01روز اول: ساعت 

  پنل های تخصصی، معرفی طرح ها و پروژه های ایران و اختتامیه )مرکز همایش های صدا و سیما(09الی  9روز دوم: ساعت ، 

  میز گردهای تجاری و کارگاه های آموزشی )هتل پارسیان استقالل(07الی  9روز سوم: ساعت ، 

  جلسات تجاری و انعقاد تفاهم نامه های همکاری )هتل پارسیان استقالل( ، میزگردهای تجاری،07الی  9روز چهارم: ساعت 

 

 

 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  

 One Belt, One Road Logistic 

 ،مالی و بانکی و .... پتروشیمی، نفت، گاز و  فلزات اساسی، معدن، آب، دارو و سالمت، غذایی، خودرو سازی، انرژی های نو، گردشگری 

 

 

 

 



 
 

 

 

 نسشت:مخاطبان 

 نهادهای دولتی و سازمان های تابعه 

 معظم اقتصادی کشورو شرکت های  ، بنیادهاها نهاد 

 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

 سرمایه گذاری و موسسات تامین مالی بانک ها، شرکت های 

  هلدینگ ها( و شرکت های تابعهگروه ها( 

 شرکت های لجستیک و حمل و نقل 

 فرودگاه ها و بنادر 

 آژانس های ترویج سرمایه گذاری 

 شرکت های چند ملیتی 

  های علم و فناوری )های تک(پارک 

  ،و سرمایه پذیران پروژه هاصاحبان طرح ها 

  ،کشور جهان 611شرکت از  070111اعضای بانک اطالعاتی فموزا 

 

 

 

 نوشت: پی

 مراجعه نمایید. EventIranian.irنشست، به وبسایت جهت اخذ اطالعات بیشتر از 

 تماس حاصل فرمایید. 19097611110در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره 

 IEIO2017@در تلگرام:  کانال رسمی نشست

 


