گشايش نهمین نمايشگاه فرصت های سرمايه گذاری کشور؛
پاويون قدرتمند اصفهان در نهمین نمايشگاه کیش اينوکس 7102

اتاق بازرگاني اصفهان با مشاركت سازمان ها و نهادهاي دولتي و شركت هاي بخش خصوصي ،در پاويون استان اصفهان
استان اصفهان به مساحت ٠٣٣متر مربع ۰۲٣ ،فرصت سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف را به نمايش گذاشته است.

به گزارش بازنيوز؛ آيين گشايش نهمين نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري كشور با حضور مصطفي رناسي نايب رييس
و قاسم علي جباري رييس كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني اصفهان ،حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس
جمهور ،مرتضي بانک مشاور رئيس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي ،عبدالناصر همتي
رئيس كل بيمه مركزي ،مرتضي سرمدي قائم مقام وزارت امورخارجه و شاپور محمدي رئيس سازمان بورس و اوراق
بهادار در سالن همايش هاي بين المللي كيش برگزار شد.
استان اصفهان به همت اتاق بازرگاني اصفهان  ۰۲٣فرصت سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي،گردشگري،كشاورزي و
خدماتي در فضاي  ٠٣٣متري در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته است.
حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهوري در اين مراسم گفت :كليات اصالح قانون عمليات بانکي بدون ربا با
عنوان اليحه قانون بانکداري جمهوري اسالمي از طرف دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده است.
وي تصريح كرد:اين اليحه در كمسيون اقتصادي مجلس در دست بررسي است كه پس از تصويب و ابالغ به شبکه بانکي
تشکيالت الزم بر حسن اجراي آن نظارت خواهد كرد و با تصويب اين قانون مجموع قوانين به حساب بانکي كشور يک
قانون جامع تجميع مي شود.
مرتضي سرمدي قائم مقام وزير امور خارجه در اين مراسم گفت :ايجاد يک محيط كامال امن و مطمئن براي فعاليت هاي
اقتصادي ،سرمايه گذاري و افزايش تعامالت اقتصادي ،سياست دولت تدبير و اميد بويژه وزارت امورخارجه براي رونق
فعاليت هاي اقتصادي است.

وي تصريح كرد:دولت تدبير و اميد مصمم است تا بزودي معاونت ديپلماسي اقتصادي را با هدف تمركز بيشتر بر
ديپلماسي اقتصادي براي كمک به اقتصاد داخلي در وزارت امور خارجه راه اندازي و فعال كند.
وي اضافه كرد :بعد از توافق برجام وزارت امور خارجه تالش كرد عالوه بر برجام و عملي شدن اين توافق ،در يک روند
همه طرف ها به تعهدات خود عمل كنند و آثار آن در اقتصاد خارجي تسهيل كننده باشد.
گرهارد شولز مدير كل امور سياسي وزارت حمل و نقل و زيرساخت هاي ديجيتال آلمان در اين مراسم گفت :يکي از
هدف هاي رويداد كيش اينوكس كمک به ارتقا زيرساخت ها و تسهيل فرآيند پيشرفت ايران است و من واقعا شما را به
ادامه اين رويکرد تشويق مي كنم زيرا بهبود و توسعه زيرساخت در هر كشور پايه و اساس رشد اقتصادي و مردم آن جا
است.
وي گفت :هيات نمايندگان اتحاديه لجستيک آلمان و صنعت لجستيک آلمان كه به ايران سفر كرده بدنبال آغاز همکاري
ميان آلمان و شركت هاي تجاري خارجي است.
شولز افزود :رويداد كيش اينوكس امسال بر حوزه لجستيک و حمل و نقل نيز متمركز است و اين  ۲مقوله مبنايي مهم
براي موفقيت هاي اقتصاد ملي محسوب مي شوند.
وي تصريح كرد :كشور آلمان از منظر لجستيک يک مركز بسيار توسعه يافته به شمار مي آيد ،بنابر اين ما مي دانيم كه
فرآيندهاي كارآمد و قابل اطمينان تا چه حد در اين حوزه اهميت دارند و تا چه اندازه سريع توسعه مي يابند.
وي ادامه داد :سرعت فرآيندهاي لجستيکي رو به افزايش است و يکي از نمونه هاي آن توسعه تجارت آنالين است كه در
كشور شما نيز رشد سريعي داشته است.
وي بيان كرد :بنابراين لجستيک يک عنصر كليدي براي رشد و رونق اقتصادي و اشتغالزايي به شمار مي آيد و من آن را
استخوان بندي اقتصاد ملي مي نامم و در حقيقت صنعت لجستيک آلمان كه اكنون حدود سه ميليون نفر در آن مشغول
به فعاليت هستند و پس از صنعت خودرو و صنعت خرده فروشي به سومين صنعت بزرگ اقتصادي آلمان تبديل شده
است.
وي اظهار كرد :از اين رو بخش لجستيک نه تنها خدمات و پشتيباني هاي مهم را فراهم مي سازد كه هم چنين موجب
اشتغالزايي شده و در نتيجه منجر به افزايش نرخ توليد ناخالص داخلي مي شود.

كيش اينوكس  ۲٣۰2به عنوان بزرگ ترين رويداد اقتصادي كشور و بخش خصوصي است كه طي آن فرصت هاي
سرمايه گذاري در ايران براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي معرفي خواهد شد.
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