اقدامات حوزه شناسایی فرصتها:
شناسایی و بروز رسانی تعداد  55فرصت سرمایهگذاری استان در سال  97در بخشهای مختلف اقتصادی.

اقدامات در حوزه نظارت:
در راستای ورود سرمایه به استان و شناسایی مشکالت فراروی طرحهای سرمایهگذاری خارجی؛ نظارت و راهبری طرحهای
سرمایهگذاری خارجی انجام گرفته و تعداد  34مورد بازدید از طرحهای سرمایهگذاری خارجی مصوب طی سالهای 92الی  97در
سطح استان صورت پذیرفته است.
پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری و هماهنگی در راستای درخواستها و رفع مشکالت آنها:
برگزاری  113مورد جلسه در زمینه ارایه مشورتهای الزم به سرمایه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از
سرمایهگذاری و انجام هماهنگیها و پیگیریهای الزم با دستگاههای اجرایی مرتبط با درخواستهای سرمایه گذاری.
اقدامات حوزه بازاریابی و اطالع رسانی:
 برگزاری همایشبین المللی «فرصتهای سرمایهگذاری استان هرمزگان» در فروردین ماه سال  1398که اقدامات
صورت پذیرفته جهت برگزاری به همراه دستاوردهای آن به پیوست ارسال می گردد.
 شرکت در «نمایشگاه بینالمللی سیفیت  »2018در شهریور ماه سال .97
 شرکت در «همایش فرصتهای سرمایهگذاری کیش اینوکس  »2018در جزیره کیش در آبان ماه سال .97
 شرکت در «چهارمین نمایشگاه تحصصی روزهای سبز هرمزگان» که مربوط به محصوالت و فناوری کشاورزی
و همچنین «نمایشگاه تخصصی خرما و فرآوردههای خرمایی و صنایع غذایی ارگانیک»« ،نمایشگاه

تخصصی دام و طیور ،شیالت و آبزیان و صنایع وابسته» در بهمن ماه سال .97
 انجام اقدامات الزم جهت شرکت در «همایش بین المللی اسپیف  2019سنت پترزبورگ» در خرداد ماه سال
.98
 انتشار کتاب با موضوع «توانمندیها و پتانسیلهای سرمایهگذاری استان هرمزگان » در دو نسخه فارسی و
انگلیسی ،در سال .97
 انتشار کتاب با موضوع «فرصتهای سرمایهگذاری استان هرمزگاان» در بخششهشای مختلشف اقتصشادی در دو
نسخه فارسی و انگلیسی( .در سالهای  97و .)98
 تهیه و چاپ بروشورهای «مشوقهای منطقهای سرمایه گذاری در منااط آزاد ،ویا ه اقتصاای و شاهرکهای

صنعتی استان» در سالهای .97
 تهیه لوح فشرده و کارت حافظه فرصتهای سرمایهگذاری استان هرمزگان و توانمندیها و فرصتهای سرمایهگشذاری
استان هرمزگان به زبانهای فارسی و انگلیسی جهت ارائه به سرمایهگذاران در سالهای .98
 تهیه و ساخت "فیلم توانمندیها و پتانسیلهای استان هرمزگان" به زبانهای فارسشی و انگلیسشی در سشال 98
بطور جداگانه.
 پشتیبانی ساالنه سایت مرکز خدمات سرمایهگذاری به دو زبان فارسی و انگلیسی و ارائه فرصتها و مشوقهای استان
در آن به نششانی www.iihor.ir

