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تقدیر و تشکر

با تشکر فراوان از همکاری و همراهی صمیمانه:
دکتر علی اصغر مونسان ریاست سازمان منطقه آزاد کیش ،مهندس عباس شعری مقدم

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ،دکتر محمد خزایی

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و ریاست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی

و فنی ایران ،مهندس پوری حسینی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان
خصوصی سازی ،دکتر صالح آبادی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل

سازمان بورس و اوراق بهادار ،دکتر قوام شهیدی دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج
از کشور ،سعید مستشار مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق

بهادار و مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس ،ناصر خرمالی مدیر بانک ،بیمه

و بورس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،مهندس محمد معزالدین

معاون اقتصادی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی دکتر
ابوالفضل کوده ای مدیرکل دفتر خدمات سرمایه گذاریهای خارجی ایران ،هادی زنوزی
اصل رئیس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران،مهندس افشاری

رئیس مرکز سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ،دکتر علی جیرفتی

معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش ،مهندس بهبود بهی
زادی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ،مهندس سیدرضا سراج معاون

بازرگانی و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ،دکتر حمیدرضا شیرزاد

سرپرست مدیریت سرمایه گذاری معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش ،مهدی

فتحعلی مدیر امور نمایشگاه ها و همایش های شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش،
آیت صفایی رئیس امور نمایشگاه های شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و همه دوستان

و همکارانی که با حمایت هایشان ما را در برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه یاری نمودند.
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مقدمه
در سـند چشـم انـداز توسـعه اقتصـادي ،سياسـي و اجتماعـي ،ايـران در سـال  1404كشـوري توسـعه يافتـه بـا جايـگاه اول
اقتصـادي ،علمـي و فـن آوري در سـطح منطقـه و بـا تعامـل سـازنده و موثـر در روابـط بيـن الملـل تصوير شـده اسـت.
در ايـن سـند دسـتيابي بـه قـدرت اول منطقـه بـه عنـوان اولويـت اصلـي ،هـدف گـذاري شـده كـه الزمـه اين امـر ضرورت
افزايـش توليـد ملـي و تزريـق بالـغ بـر  1500ميليـارد دالر بـه اقتصـاد ملـي مـي باشـد .امـروزه در كشـور هـاي پيشـرفته
راهكارهـاي متعـددي بـراي توسـعه اقتصـادي اجرا مي گـردد كه يكي از مهـم ترين آنها جـذب و حمايت از سـرمايه گذاري،
اعـم از داخلـي و خارجـي اسـت .جـاي هيچ ترديدي نيسـت كه اسـتفاده از منابع سـرمايه گـذاري بخش خصوصي و سـرمايه
گـذاران داخلـي و خارجـي يكـي از اصلـي تريـن راهكارهاي توسـعه اقتصـادي اسـت و ديگر نمي تـوان به راهكارهاي سـنتي
و كالسـيك تاميـن منابـع بـراي پاسـخگويي بـه نيازهاي رو بـه تزايد طـرح ها و پروژه هـاي نيازمند سـرمايه گذاري وابسـته
بود.
از طرفـی بـازار سـرمايه بـه عنـوان يکـي از ارکان بازار مالي نقش به سـزايي در بسـيج امکانـات مالي و سـرمايه اي در جهت
تخصيـص بهينـه منابـع بـه منظـور رشـد و توسـعه اقتصـادي کشـورها دارد .نقـش و اهميـت نظـام مالـي در فراينـد توسـعه
اقتصـادي کشـورها بـه صورتـي اسـت که مـي توان تفـاوت اقتصادهـاي توسـعه يافته و توسـعه نيافتـه را در درجـه کارآمدي
و کارايـي نظـام مالـي آنهـا جسـتجو کـرد .رشـد غير تورمـي بلند مدت اقتصـادي و افزايـش توليد و اشـتغال ،نيازمنـد تجهيز
منابـع مالـي و تخصيـص بهينـه آن در اقتصـاد ملـي اسـت و ايـن مهـم بـا کمـک بازارهـاي مالـي سـازمان يافتـه و متشـکل
و کارآمـد کـه در آن تنـوع ابزارهـاي مالـي و شـفافيت اطالعـات وجـود دارد ،ميسـر خواهـد شـد .بـازار سـرمايه بـا توجـه به
پتانسـيل هـاي خـود بـه ويـژه در تجميـع سـرمايه هـاي خـرد ،تأميـن مالـي و شناسـاندن فرصت هاي سـرمايه گـذاري مي
توانـد نقـش بسـيار موثـري در توسـعه اقتصادي کشـور داشـته باشـد .در ايـن راه و بـا توجه به تـداوم اجراي اصـل  44قانون
اساسـي ،فرهنـگ سـازي و اطلاع رسـاني گسـترده ،نقـش بسـيار مهمي در توسـعه اين بـازار دارد.
برگـزاري همزمـان ششـمين نمايشـگاه معرفـي فرصـت هـاي سـرمايه گـذاري كشـور و اوليـن نمايشـگاه بين المللـي بورس،
بانـك ،بيمـه و سـرمايه كيـش  ،حضـور دسـت انـدر كاران بـازار سـرمايه ،بانـك هـا و شـركت هـاي تاميـن سـرمايه ،در كنار
مجريـان و متوليـان پـروژه هـاي قابـل سـرمايه گذاري كشـور و همچنين حضور سـرمايه گـذاران داخلي و خارجـي در فضاي
ايـده آل جزيـره كيـش موقعيـت ممتازي را جهت بهره برداري هرچه بيشـتر شـركت كننـدگان و مخاطبين از اين نمايشـگاه
فراهم آورد.
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جزيره زيباي کيش

درباره جزيره زيباي کيش
جزيره زيباي کيش در راستاي کسب جايگاه جهاني خود به
عنوان نخستين منطقه آزاد ايران تاکنون تالش گسترده اي
داشته است و در اين مسير با توجه به حساسيت سياسي
منطقه و عليرغم مشکالت فراوان تحوالت بزرگي را به لحاظ
عمران و آباداني و توسعه اقتصادي تجربه کرده است.
دستيابي کيش به اين توفيق بزرگ تنها مديون همت واال
و تالش گسترده نمايندگان ،مجموعه دولت و مردم ايران
اسالمي بوده است که تنها با نگاه به افق و چشم انداز توسعه
کشور در اين مسير گام برداشته و همچنان پيش مي روند.
حضور بازارهاي مالي مانند بورس کاال و نفت ،ثبت صدها
شرکت داخلي و خارجي و ايجاد برندهاي معتبر تجاري بين
المللي مستقر در بازارهاي کيش و رونق اقتصادي در اين
مجموعه ها نشان از حرکت شتابان اقتصادي و در مسير
صحيح متمرکز بر اهداف توسعه اي نظام مقدس جمهوري
اسالمي ايران دارد .از جمله ظرفيت هاي بزرگي که مي تواند
براي کيش تحقق يابد ،تبديل شدن اين جزيره به مرکز
اصلي ارتباطات پولي ،سرمايه و بيمه اي ،در سطح ملي و
بين المللي است .وجود زير ساخت هاي قوي ،امكانات حمل
و نقل شهري ،مراكز اقامتي استاندارد ،سالن هاي نمايشگاهي
با بهترين امكانات و يكي از مجهزترين مجموعه سالن هاي
برگزاري همايش در كشور در كنار فضاي آرام و زيبا ،كيش
را به يكي از بهترين نقاط ايران براي برگزاري نمايشگاه هاي
بين المللي تبديل نموده است.
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اهداف

اهداف کالن برگزاری نمایشگاه
• معرفي قابليت هاي نهادهاي مالي داخلـي و خارجـي
• معرفي توانمندي ها و دستاوردهاي بازار سرمايه ،پول و بيمه اي کشور
• انتقال تجربيات و دانش بين المللي بازار سرمايه به نهادهاي مالي داخلي
• معرفي محصوالت و توانمندي هاي شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار در صنايع مختلف
• معرفي خدمات نوين بانکي در حوزه بازار پول کشور
• معرفي خدمات نوين بيمه اي در حوزه صنعت بيمه
• کمک به تشکيل سرمايه در اقتصاد ملي
• افزايش ظرفيت ها در جهت رقابت بازار پول و سرمايه کشور با بازارهاي مشابه در منطقه  ،نظير دوبي و استانبول.
• معرفي جديدترين فرصت هاي سرمايه گذاري در پروژه هاي كالن ملي به ويژه طرح هاي قابل سرمايه گذاري در حوزه هاي
گردشگري ،عمران و شهرسازي ،مسكن و انرژي.
• معرفي جديدترين طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاران جديد
• ارائه جديد ترين مدل ها و الگو هاي تامين مالي جهت پروژه هاي سرمايه گذاري.
• تبادل اطالعات فني و تجاري بين سرمايه گذاران ،مجريان طرح هاي سرمايه گذاري ،دست اندركاران بازار سرمايه و شركت
كنندگان و بازديدكنندگان از نمايشگاه.
• تشويق مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي در پروژه هاي سرمايه گذاري مرتبط با حوزه هاي برگزاري نمايشگاه.
• شناساندن فضاي حاكم بر كشور به سرمايه گذاران خارجي و توصيف موقعيت اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي كشور.
• تبادل اطالعات و ارتقاء هماهنگي و همكاري بين دست اندركاران ،متوليان و سايرنهادهاي مرتبط با حوزه سرمايه گذاري .
• بررسي مسائل سرمايه گذاران با حضور مسئولين و تالش در رفع مشكالت و مشاركت بيشتر سرمايه گذاران.

برگزار کنندگان
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
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دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری ،صنعتی
جمهوری اسالمی ایران و با هدف برنامه ريزي و تدوين خط مشي هاي الزم به منظور بهره گيري از ظرفيت هاي مناطق آزاد
و ويژه اقتصادي در بخش هاي مختلف جهت افزايش توليد ،ايجاد اشتغال ،توسعه اقتصادي ،توسعه گردشگري ،توسعه مراکز
علمي و آموزشي ،عمراني و آباداني مناطق کشور ،حضور در عرصه هاي توليد و بازارهاي منطقه اي و جهاني فعالیت می نماید.

سازمان منطقه آزاد کیش
اداره امور منطقه آزاد کیش بر عهده سازمانی است که مسئولیت های آن از سوی شورای عالی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی
کشور تهیه و تصویب شده است .اهداف اساسی این سازمان انجام امور زیر بنایی مورد نیاز در جزیره ،عمران و آبادانی ،رشد و
توسعه اقتصادی ،ایجاد اشتغال مفیدسازنده ،جذب سرمایه گذاری های داخلی وخارجی ،تنظیم بازار کار و کاال ،حضور فعال
در بازارهای جهانی به منظور توسعه صادرات غیر نفتی ،تدارک مقدمات تولید کاالهای صنعتی و راه اندازی صنایع تبدیلی و
باالخره بهره برداری از موقعیت های اختصاصی جزیره آزاد کیش شامل مجمع عمومی ،هیات مدیره ،مدیرعامل و رئیس هیات
مدیره و بازرسان قانونی است.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش)
شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با هدف رشد و توسعه اقتصادي ،صنعتي ،عمراني و بازرگاني جزيره کیش از طريق جذب
سرمايه هاي داخلي و خارجي و همچنين ارائه خدمات عمومي و بازرگاني به كليه فعاالن اقتصادي منطقه ،فعالیت می نماید.
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بهاران تدبیر کیش

در راستای توسعه فعالیت های گروه شرکت های پارسیان شامل انتشارات پدیدار اندیشه پارسیان ،موسسه فرهنگی پدیدار
اندیشه پارسیان ،شرکت فناوری اطالعات پارسیان ،موسسه فرهنگی -هنری باران تدبیر بهارن ،شرکت بهاران تدبیر کیش در
سال  1392با هدف برگزاری نمایشگاه ها ،سمینارها و سایر فعالیت های مرتبط در جزیره کیش تاسیس گردید.
تجربیات دو دهه فعالیت گروه پارسیان در حوزه های مختلف اطالع رسانی ،تبلیغاتی و نمایشگاهی در راستای تحقق اهداف
شرکت بهاران تدبیر کیش در خدمت این شرکت قرار گرفت.
این شرکت در بدو تاسیس فعالیت خود را با همکاری در برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش در سال  92آغاز
و در سال  93با برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت
های سرمایه گذاری کشور ،اولین نمایشگاه بین المللی چای ،قهوه و کافی شاپ و برگزاری اولین دوره مسابقات ملی باریستای
ایران در جزیره کیش ادامه داد.

مشاور بین المللی نمایشگاه
شرکت  Exhibition Bankبه عنوان نماینده اروپایی شرکت بهاران تدبیر کیش اطالع رسانی نمایشگاه را به صورت گسترده
با دعوت از سرمایه گذاران خارجی ،هماهنگی و انجام امور اجرایی نمایشگاه در سطح بین المللی و حضور سرمایه گذاران
خارجی در قالب شرکت کننده و بازدیدکننده از نمایشگاه به انجام رسانید.

گروه های کاالیی نمایشگاه
نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی

بانک ها ،بیمه ها ،ارکان بازار سرمایه و بورس ها ،شرکت های تأمین سرمایه ،شهرداری ها و سازمان های وابسته ،موسسات مالی
و اعتباری ،صرافی ها و لیزینگ ها ،شرکت های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار ،شرکت های فعال در بورس کاال و
فرابورس ،شرکت های کارگزاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک ،شرکت های سرمایه گذاری و مشاور سرمایه گذاری،
تشکل ها و انجمن ها ،مشاور سرمایه گذاری و لیزینگ ،سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در مسکن ،شرکت های فعال در زمینه
فناوری اطالعات به ویژه در حوزه مالی و سرمایه گذاری ،شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی و اعتبار سنجی و موسسات
حسابرسی ،طرح ها و پروژه های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری ،لیزینگ و مستغالت.

نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور

طراحی و ساخت پروژه های عمرانی ،مشاوران ،پیمانکاران و طراحان ،شهرسازی ،تعاونی های مسکن ،انبوه سازان ،طرح ها و
پروژه های عمرانی و شهرسازی در بخش های دولتی و خصوصی ،سایر نهادهای مالی ،پروژه های مسکونی ،تجاری ،خدماتی،
تفریحی ،شهرک ها و اماکن عمومی ،بازسازی و زیبا سازی شهرها ،پروژه های تولید انبوه سریع ،موسسات علمی پژوهشی
تحقیقاتی و نشریات تخصصی و نرم افزار ،بهسازی بافت های فرسوده ،مشاوره و مدیریت سرمایه در بخش مسکن و شهرسازی
و عمرانی ،فضای سبز و شهرسازی و مطبوعات ،انتشارات و رسانه های اقتصادی ،طراحی و ساخت هتل ها و مراکز گردشگری،
معرفی بسته های سرمایه گذاری ادارات کل میراث فرهنگی مراکز استان ها ،پروژه های سازمان های سیاحتی و گردشگری،
مدیریت سرمایه جهت توسعه زیرساخت ها و گسترش واحدهای اقامتی و مراکز گردشگری.
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Post Show Report

دستاوردهای برگزاری نمایشگاه

دستاوردهای برگزاری نمایشگاه
در این نمایشگاه حضور ارکان بازار سرمایه نظیر بانک ها ،موسسات مالی و شرکت های مشاور سرمایه گذاری در کنار متولیان
جذب سرمایه گذاری موجبات هم افزایی در راستای بالفعل کردن ظرفیت های موجود و ایجاد فرصت مناسب جهت بهره برداری
کامل تر از این نمایشگاه را فراهم ساخت و همچنین فضای مساعد و امکانات جزیره زیبای کیش و تسهیالت ورود اتباع خارجی،
دعوت گسترده از شرکت های سرمایه گذاریخارجی ،سفیران کشورهای خارجی در ایران ،اتاق های مشترک بازرگانی ایران و سایر
کشورها ،در کنار فعالیت نماینده اروپایی این نمایشگاه زمینه ساز تقویت بخش بین الملل و حضور سرمایه گذاران خارجی در این
نمایشگاه گردید.

برخی از دستاوردهای نمایشگاه:
تفاهم نامه همکاری شورای عالی مناطق آزاد با شرکت مدیریت دارایی مرکزی
بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار اسالمی (صکوک) در بازار سرمایه ایران

حمایت از فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی از طریق تسهیل
روند سرمایه گذاری و کاهش بروکراسی های اداری توسط سازمان منطقه آزاد
کیش

همکاری پست بانک و بورس کاالی ایران در خصوص راه اندازی تاالر نمایندگی
کارگزاران بورس کاالی ایران ،بسترسازی برای استفاده از شعب پست بانک در
مناطق مختلف کشور جهت اطالع رسانی قیمت های کشف شده کاالها در بورس
کاالی ایران به ویژه در بخش کشاورزی و اعطای اعتبار توسط پست بانک به
مشتریان بورس کاالی ایران به منظور عرضه ی کاال در بورس
تاسیس صندوق توسعه پتروشیمی با همکاری سازمان بورس
ثبت اولين بانك برون مرزي با ارائه خدمات ارزي دركيش

عرضه برخی کاالهای پتروشیمی تنها از طریق بورس کاالی کیش

عرضه محصوالت نفتی و پتروشیمی عراق در منطقه توسط بورس کاالی کیش
به عنوان واسطه
راه اندازي مجدد بورس انرژي در جزیره کیش
برگزاری  8نشست تخصصی در حوزه های سرمایه گذاری ،بورس ،بانک و بیمه
معرفی کیش به عنوان دروازه ی ارتباطات اقتصادی جهت حضور سرمایه گذاران
خارجی
حضور  50گروه از سرمایه گذاران خارجی
امضای تفاهم نامه همکاری شرکت سرمایه گذاری گنجینه آتیه با هیات سرمایه
گذاری اتحادیه اروپا در خصوص صادرات مواد غذایی و دیگر فعالیت های بازرگانی

معرفی امکان سرمایه گذاری مشترک ایران و عراق در مناطق ویژه اقتصادی و
مرزی دو کشور
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جدول زمان بندی پروژه
آغاز فرایند اطالع رسانی عمومی

93/3/15

آغاز فرایند اطالع رسانی و جذب مشارکت خارجی توسط مشاور بین الملل

93/3/15

شروع پیش ثبت نام متقاضیان حضور در نمایشگاه

93/3/30

آغاز ثبت نام و رزرو غرفه

93/4/1

آخرين مهلت تحويل رسيد تسویه حساب به ستاد برگزاري نمايشگاه

93/6/15

آخرين مهلت تحويل فرم تكميل شده درج اطالعات شركت كنندگان در كتاب ويژه نمايشگاه

93/6/15

آخرين مهلت ارسال درخواست ويزا به همراه مدارك و اطالعات الزم

93/6/31

آخرين مهلت تحويل فرم هاي تكميل شده كارت شناسايي

93/6/31

آخرين مهلت معرفي پيمانكار غرفه ساز (براي غرفه هاي خودساز) به ستاد برگزاري

93/6/31

آخرين مهلت تحويل  2سري نقشه غرفه سازي (براي غرفه هاي خودساز) و چک تضمین تخلیه

93/6/31

آخرين مهلت ارائه درخواست برق  3فاز و اينترنت

93/6/31

تحويل سالن و مكان غرفه به غرفه هاي خودساز

صبح روز چهار شنبه 93/7/23

تحويل غرفه هاي پيش ساخته به غرفه داران

ظهرروز شنبه 93/7/26

پايان مهلت غرفه سازي غرف خودساز (ساخت وساز ،رنگ كاري ،آماده سازي و ).....

پايان روز شنبه 93/7/26

آخرین مهلت ورود کاال به نمایشگاه

ساعت  12ظهر روز دو شنبه 93/7/28

پايان مهلت چيدمان و دكوراسيون نهايي كليه غرفه ها

ساعت  16روز دو شنبه 93/7/28

ساعت بسته شدن سالن ها در روز قبل از افتتاح

ساعت  20روز دو شنبه 93/7/28

افتتاح نمايشگاه

سه شنبه 93/7/29

خاتمه نمايشگاه

جمعه 93/8/2

آغاز جمع آوري كاالها و تخريب غرفه ها

صبح روز شنبه 93/8/3

آخرين مهلت جمع آوري و خروج كاالها و باقيمانده مصالح غرفه سازي

ساعت  14روز یک شنبه 93/8/4
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چارت سازمانی نمایشگاه

زمانبندی

برنامه ریزی

اجرایی

بازاریابی

تبلیغات و اطالع رسانی

روابط عمومی

فنی

کتاب

اقالم اطالع رسانی وتبلیغاتی

سایت

تشریفات

مدیر اجرایی

دبیرخانه

مدیران

هنری

پردازش

IT

فناوری اطالعات

زمینی

دیجیتال

حمل و نقل

غرفه ساز

ملزومات پیش ساخته

اینترنت

تجهیزات نمایشگاهی

خدمات مسافرتی
وگردشگری

خدمات چاپی

پیمانکاران

هوایی

افست
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معرفی حامیان
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ،سازمان بورس و اوراق بهادار ،شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس ،سازمان خصوصی
سازی ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،بورس اوراق
بهادار تهران ،شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی( اسپک) ،اتاق بازرگانی ایران و عراق ،کارگزاری صندوق
بازنشستگی کشوری (صبا جهاد) ،بیمه حافظ،پست بانک ایران  ،دنیای اقتصاد ،بورس24
سازمان خصوصی سازی
سازمان خصوصی سازي یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارایی و داراي شخصیت حقوقی و استقالل مالی است
و رئیس کل آن معاون وزیر امور اقتصادي و دارایی می باشد .اعمال نمایندگی وزارت اموراقتصادي و دارائی در امر واگذاريها ،عرضه هرگونه
سهام ،سهم الشرکه ،حق تقدم ناشی از سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت و شرکتهاي دولتی ،اجراي طرح توزیع سهام عدالت به منظور
افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی براي خانوارهاي نیازمند با حفظ و تکریم شخصیت انسانی آنان و متکی به خود نمودن خانوارهاي نیازمند،
انجام وظایف دبیرخانه اي هیأت واگذاري و سایر وظایف مرتبط با امر واگذاري سهام از اهم وظایفی می باشد که بر عهده این سازمان محول
گردیده است.

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در تیرماه سال  1354و به منظور هدایت و انجام مجموعه ای از وظایف ،که
پیشتر توسط دستگاه های مختلف اجرائی به انجام می رسید ،تاسیس گردید .مجموعه وظایف محوله به سازمان نوعاً به امور بین المللی و
روابط خارجی کشور مربوط می گردند  .سازمان وظایف خود را مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ،از جمله سرمایه گذاری خارجی
در ایران  ،سرمایه گذاری ایرانیان در خارج ازکشور ،تامین مالی خارجی اعم از اعطای وام و اعتبارات به سایر کشورها و یا استقراض از
منابع بین المللی  ،و قوانین و مقررات ناظر بر ایجاد و هماهنگی و گسترش روابط با سایر کشورها و مناطق جهان موسسات و نهادهای
مالی و بین المللی به انجام می رساند.

شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس
شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس وابسته با سازمان بورس و اوراق بهادار ،در تاریخ  1383/04/27تأسیس و تاریخ  1383/06/05تحت
شماره  228918در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید .مهمترین هدف شرکت اطالع رسانی و خدمات
بورس« ،گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی» است .این مهم ،در قالب برنامه های متعددی از جمله برنامه های ذیل،
پیگیری می شود :طراحی ،پیاده سازی و راه اندازی سازوکارهای مناسب و متعدد اطالع رسانی در بازار سرمایه ،انتشار کتب ،مجالت،
نشریات الکترونیک ،لوح های فشرده و سایر انواع بسته های آموزشی مکتوب ،الکترونیک ،دیداری و شنیداری برگزاری دوره های آموزشی
عمومی و تخصصی در حوزه بازار سرمایـه ،برگزاری آزمون گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار ،برگزاری نمایشگاه ها،
همایش ها و سمینارهای تخصصی.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی وابسته به وزارت نفت دولت جمهوری اسالمی ایران می باشد .این شرکت مسئولیت توسعه هر عملیات در
صنعت پتروشیمی کشور را بعهده دارد .دربدو تاسیس در سال  1343هجری شمسی ،این شرکت فعالیت خود را با واحد کوچک تولیدی کود
شیمیایی شیراز آغاز نموده و در حال حاضر دومین تولید کننده و صادرکننده فرآوردههای پتروشیمی درخاورمیانه می باشد و در طول سالیان
اخیر نه تنها با افزایش حجم و گوناگونی محصوالت بلکه با پیشرفت در زمینههای تحقیقاتی و تکنولوژی بسوی خودکفایی گام نهاده است.
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سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
با پيروزي انقالب اسالمي در سال  « 1357وزارت ارشاد اسالمي» از ادغام وزارتخانههاي « اطالعات و جهانگردي» و « فرهنگ و هنر»
تشكيل شد و كليه وظايف مربوط به امور سياحتي ،زيارتي ،ايرانگردي و جهانگردي در قالب معاونت امور سياحتي و زيارتي در اين وزارتخانه
سازماندهي شد .سپس به موجب مصوبه شوراي عالي اداري ،كليه وظايف و مأموريتهاي معاونت امور سياحتي و زيارتي در وزارت ارشاد به
«سازمان ايرانگردي و جهانگردي» منتقل شد تا در قالب سازمان به فعاليت خود ادامه دهد .با تصویب شورای عالی اداری در یکصد وسی
امین جلسه مورخ  85/1/16به منظور تقویت و توسعه صنایعدستی کشور و ایجاد هماهنگی با سیاستهای توسعه صنعت گردشگری ،سازمان
صنایعدستی ایران ز وزارت صنایع و معادن منتزع و در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام و به «سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری» تغییر نام یافت.

شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور
با توجه به گستردگی ابعاد پدیده مهاجرت و به منظور حفظ ارتباط و رفع مشكالت و مسایل ایرانیان خارج از كشور ،اواخر سال 1383
«شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور» شكل گرفت كه در بدو تاسیس بر اساس آئیننامه مصوب ،شورای عالی زیر مجموعه وزات امور
خارجه قرار گرفت .با آغاز به كار دولت نهم و طبق نظر رییس جمهور محترم ،سطح و ساختار دبیرخانه ارتقاء یافت و به نهاد ریاست جمهوری
منتقل گردید.
بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)

بورس اوراق بهادار تهران در بهمنماه سال  1346بر پايه قانون مصوب ارديبهشتماه  1345تأسيس شد .بخشی از اهداف و راهبردهای کالن
بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر می باشد:
• مدیریت وجوه نقد با بهرهگیری از مکانیزمهای بازدیریت وجوه نقد با بهرهگیری از مکانیزمهای بازار سهام و بازار پول • برنامهریزی برای
کاهش تمرکز مالکیت و افزایش سطح سهام شناور آزاد در شرکتهای پذیرفته شده • استفاده مؤثر از مزیتهای عضویت در نهادهای
بینالمللی و همکاری با بورسهای خارجی • توسعه راهکارهای تعامل با ناشران پذیرفته شده و ارایه سازوکارهای جدید برای نظارت بر
ناشران و ارتقای کنترل داخلی • تعامل مؤثر با نهادهای فعال در بازار برای تدوین ضوابط و مقررات مورد نیاز در حوزههای مختلف بازارو
کاهش محدودیتهای قانونی و مقرراتی • ساماندهی و افزایش کارایی تاالرهای منطقهای • توسعه فرهنگ سرمایه گذاری وبرنامه ریزی برای
افزایش پایه سهامداری در کشور • طراحی ابزارهای مالی نوین و سازو کارهای جدید معامالتی • توسعه سرمایهگذاریهای جمعی و تشویق
سرمایهگذاران به سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار

اتاق مشترک بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و عراق

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و عراق مؤسسه ايست غير تجاري و غيرانتفاعي كه براي توسعه روابط بازرگاني و صنعتي بين ايران و عراق
و تشويق سرمايه گذاري های دو جانبه تأسيس يافته است.

بورس انرژی (سهامی عام)

شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه  1390/3/30با تجمیع درخواستهای جداگانه برای راه اندازی بورس نفت و برق به راه اندازی
بورس انرژی رای داد .بر این اساس بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور جهت عرضه محصوالت نفت و مشتقات نفتی ،برق ،گاز
طبیعی ،زغال سنگ ،حق آلودگی و سایر حاملهای انرژی شکل گرفت.متعاقب صدور مجوز فعالیت بورس انرژی و برای تعیین گروههای
سهامداری این بورس ،سازمان بورس و اوراق بهادار ،فراخوانی را در تاریخ  1390/4/5جهت مشارکت نهادهای مالی و فعاالن صنعت نفت ،
گاز و فراورده های نفتی ،برق و با قید ترکیب  60درصد نهادهای مالی  20 ،درصد فعاالن صنعت برق و نفت و  20درصد عموم مردم و سقف
 2/5درصد برای هر متقاضی منتشر نمود.
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معرفی حامیان

شرکت کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری (صبا جهاد)

شرکت کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری (صبا جهاد) از شرکت های گروه وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان کشوری بوده و با
افتتاح تاالر بورس کاالی کشاورزی ،فعالیت خود را آغاز نمود .این شرکت از ابتدای فعالیت تاکنون از جمله فعال ترین کارگزاران بورس
کشاورزی بوده و بخش قابل توجهی از معامالت کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده ،به نحویکه طی سالهای فعالیت در این بخش همواره
در ردیف سه کارگزار برتر کشور داشته است .همین عزم جدی هئیت مدیره و کارکنان شرکت باعث گردید تا در سال  1388بعنوان اولین
کارگزاری بخش کشاورزی مجوز معامالت محصوالت پتروشیمی و پائین دستی نفت را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نماید.
در حال حاضر شرکت با عضویت در بورس و فرابورس اقدام به خرید و فروش سهام و ارائه خدمات در بازار سرمایه می نماید.

بیمه حافظ

ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ

شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) اولین شرکت بیمه خصوصی است که به استناد ماده  28الحاقی به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-
صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  1378و تصویب مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری
اسالمی ایران مورخ  1379/06/02پس از طی تشریفات قانونی و با مجوز بیمه مرکزی ایران در تاریخ  1381/02/18تأسیس گردید شرکت
بیمه حافظ با استفاده از تجارب مدیران ،مشاوران و کارشناسان تراز اول صنعت بیمه کشور و همکاری نزدیک با بزرگترین بازارهای جهانی
اتکائی قادر است کمک های ارزنده ای در امر ارزیابی و انتقال ریسک و توزیع مجدد جهانی آن در جهت حفظ و حراست از سرمایه های ملی
و سرمایه گذاری های آینده در مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کشور و فراتر از آن در کلیه سرزمین های دور و نزدیک
جهان بنماید.

شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی
ﺷﺮﻛﺖ ﻃـﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
ﻭ ﺗﺎﻣﻴـﻦ ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﻭ ﻣـﻮﺍﺩ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳـﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ

ارائه كننده خدمات مديريت مهندسي و بازرگاني و مديريت ساخت به منظور ساخت داخلي قطعات يدكي ،اقالم عمومي و تجهيزات مكانيك،
برق و ابزار دقيق ،مواد شيميايي و كاتاليست هاي مورد نياز صنايع پتروشيمي براي اولين بار در كشور و توسعه منابع ساخت با بهره گيري از
توان تحقيقاتي ،ساخت داخل و يا ايجاد مشاركت بين شركت هاي داخلي و خارجي.

پست بانک ایران
پست بانک ایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت محترم وزیران از دی ماه سال  1375فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد ،و در
حال حاضر با دارا بودن  14500شعبه ،دفتر و مرکز در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را به هموطنان عزیز ارائه میدهد.

بیمه ایران معین

شرکت بیمه ایران معین با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص فعالیت بیمه گری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال 1382
در منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است و عمال فعالیت خود را از تاریخ  1383/11/15آغاز نموده است .در واقع شرکت سهامی بیمه ایران
معین به منظور خدمت رسانی به بیمه گزاران خود و متحول نمودن خدمات بیمه سنتی به خدمات بیمه ای نوین در مناطق آزاد ثبت و
تاسیس گردید و از بدو تاسیس تا کنون با بکارگیری تجارب گذشته و راهکارهای جدید بیمه ای اقدام به ارائه خدمات مطلوب و شایسته به
بیمه گزاران محترم مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نموده است.
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پارک آبی کیش

KISH WATER PARK

در مجاورت ساحل مرجانی جزیره کیش ،اولین تم پارک آبی روباز ایران؛ برخوردار از آفتاب گرم ساحلی ،باالترین استاندارد تجهیزات در
مقایسه با نمونههای داخلی ،استفاده از جدیدترین وسایل تفریحی روز دنیا و بهرهبرداری از بلندترین رایدهای ایران در حال احداث میباشد.
پارک آبی کیش با مساحت  56/000متر مربع ،ظرفیتی معادل  3،000نفر در روز را داراست .جاذبهی جدید جزیره مرجانی با  14سرسره
آبی و رستوران ،کافیشاپ ترس و جاذبههای متفاوت و گوناگون خود نخستین تم پارک آبی کیش با موضوع راز قلعه خورشید به شمار
میآید .با همکاری و طراحی شرکت وایت واتر کانادا این مجموعه به زودی افتتاح خواهد شد.

حامیان رسانه ای نمایشگاه:
دنیای اقتصاد
www.donya-e-eqtesad.com

پایگاه اطالع رسانی و تحلیلی بورس 24
www.bourse24.ir

Investment
Management Weekly

هفته نامه مدیریت سرمایه گذاری
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تبلیغات نمایشگاه
پوستر نمایشگاه

تبلیغات چاپی
چاپ بیش از  5000بروشور ،پوستر و کاتالوگ اطالع رسانی به زبان های
فارسی و انگلیسی و روسی و ارسال به کلیه فعاالن اقتصادی حوزه های
بورس ،بانک ،بیمه ،خصوصی سازی و مجریان پروژه های سرمایه پذیر،
سفارتخانه های کشورهای خارجی در ایران ،اتاق های بازرگانی مشترک
ایران و سایر کشورها و ...
ساخت تندیس
طراحی  ،چاپ و ساخت ساک دستی
چاپ  2000نسخه کتاب ویژه نمایشگاه به همراه نرم افزار
چاپ کارت دعوت
نمونه کارت های مورد استفاده

کاتالوگ

هدایای تبلیغاتی
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کتاب و نرم افزار

تندیس یادبود نمایشگاه
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هدایای ویژه میهمانان خارجی

لوح تقدیر نمایشگاه
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تبلیغات نمایشگاه
تبلیغات رسانه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی
تبلیغ در وب سایت های خبری
صفحه اطالع رسانی نمایشگاه در فیس بوک ،توئیتر ،اینستاگرام ،یوتیوب و گوگل پالس
ارسال  3000ایمیل اطالع رسانی نمایشگاه به شرکت های فعال در اقصی نقاط دنیا
		

تبلیغات مطبوعاتی
روزنامه های دنیای اقتصاد ،جهان صنعت ،اقتصاد کیش ،خبر کیش ،هفته نامه های آسیا و مدیریت سرمایه گذاری
تبلیغات تلفنی
ارسال شش دوره پیامک تبلیغاتی برای فعاالن اقتصادی در سراسر کشور و دو دوره به کلیه کیشوندان
اطالع رسانی از طریق مشاور بین المللی نمایشگاه
اطالع رسانی و تبلیغ در سایت  Echibition Bankمشاور بین المللی نمایشگاه در اروپا

پکیج ثبت نام از متقاضیان شرکت در نمایشگاه
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تبلیغات محیطی
نصب بیلبورد های تبلیغاتی نمایشگاه
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متراژ و نقشه فضای سرپوشیده و باز
مساحت کل فضای نمایشگاهی 15/000 :متر مربع
مساحت مفید زیر پوشش غرفه سازی 6000 :متر مربع
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فهـرست مشارکت کنندگان داخلی و خارجی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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نام شرکت

مشاور سرمایه گذاری منظومه ارتباط گستر
کانون ایران نوین کیش
شهرداری مهاباد
نشریه مدیریت سرمایه گذاری
شهرداری کرج
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کهکیلویه و بویراحمد
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ایالم
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه
شهردارینیشابور
دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور
مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مدیریت سرمایه گذاری مشارکت های مردمی شهرداری ارومیه
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری شیراز
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان  -منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ملی صنایع پتروشیمی
طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی ( اسپک )
بیمه حافظ
بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش ( بساک )
کیش بتن جنوب
سازمان منطقه آزاد انزلی
بیست ساز کیش
توسعه گردشگری استان فارس
سرمایه گذاری و توسعه قشم
شهرداری سهند
دفتر سرمایه گذاری شهرداری رشت
مجتمع مرکز خرید و سرگرمی طالی سفید
مجتمع توریستی هدی خراسان
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی

اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک  ،بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 29 -مهر تا  2آبان -1393جزیره کیش

ردیف
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

نام شرکت

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان البرز
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
توسعه منابع آب و نیروی ایران
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی
شهرداری قزوین
سرمایه گذاری و مسکن صنایع کیش
پارس میکا کیش
سازمان منطقه آزاد تجاری  -صنعتی ارس
کیش رویای زندگی
تیسا کیش
پتروشیمیآبادان
هزاره غرب ارومیه
اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی
اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی خرمشهر
اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان و ستاد مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
کرمان
سازمان منطقه آزاد تجاری ،صنعتی ماکو
توسعه گردشگری استان یزد
لوتوس مروارید کیش
صنایع چوب کیش ( کیش چوب )
پروژه پردیس  3و مجتمع مسکونی کیش پالزا
جوتن پارس کیش
کاال آور
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ( سهامی خاص )
سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
بانک بین المللی رویال ( آفشور )
بانک کشاورزی ( مدیریت شعب تهران بزرگ )
حسابداری آریا تدبیر کیش
طرح و اندیشه بهساز ملت
دنیای اقتصاد تابان
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مروری برنمایشگاه
Post Show Report

فهـرست مشارکت کنندگان داخلی و خارجی

ردیف
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

26

نام شرکت

کارگزاری ساو آفرین
رصدخانه علم و فناوری پژوهشگاه شاخص پژوه
جزیره طالیی کیش
سرمایه گذاری دلیران پارس ( سهامی خاص )
سخت آژند ( سهامی عام )
کارگزاری مفید
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
کارگزاری پارسیان ( سهامی خاص )
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
دیپلماتکیش
بیمه آسیا ( سهامی عام )
بانک آینده
رایان بورس
بورس انرژی ( سهامی عام )
اطالع رسانی و خدمات بورس
سازمان بورس و اوراق بهادار
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ( سهامی عام )
بورس اوراق بهادار تهران
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
انبوه سازان سارینا کیش
بیمهپارسیان
بانک صادرات ایران
آژان سرمایه نیک فرجام
کارگزاری ایساتیس پویا
بورس کاالی ایران
کارگزاری خبرگان سهام
سرمایه گذاری توکا فوالد
سهامی ذوب آهن اصفهان

اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک  ،بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 29 -مهر تا  2آبان -1393جزیره کیش

ردیف
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

نام شرکت

گنجینه آتیه ( سهامی خاص )
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
بانک سپه
بانک رفاه کارگران
بانک توسعه صادرات ایران
بانک مشترک ایران و ونزوئال
بیمه امید
سازمان خصوصی سازی
پایگاه اطالع رسانی و تحلیلی بورس 24
کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری ( صبا جهاد )
پست بانک ایران
بیمه ایران معین
فوالد خوزستان
سازمان منطقه آزاد اروند
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری بندرعباس
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران
اتاق مشترک بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و عراق

Aialma 111
ACI.Accounting 112
Bitoumina 113
Brisbane Capital Investment Australia 114
Acer Design Company 115
Advocate-Legal Consultant 116
EB, People of the World 117
Kapa Interep (K.I.S.) 118
Olympic Technical Group 119
Salonica International Consultancy 120
Temitope LTD 121
VFX Financial PLC 122
Greek Ministry Development. 123
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مروری برنمایشگاه
Post Show Report

مراسم افتتاحیه
مراسـم افتتـاح اولیـن نمایشـگاه بین المللی بورس،بانک،بیمه و خصوصی سـازی و ششـمین نمایشـگاه معرفی فرصت های سـرمایه گذاری کشـور
در سـاعت  18مـورخ  93/7/29درسـالن خلیـج فـارس مرکـز همایـش هـای بیـن المللی کیش بـا سـخنرانی دکتر مونسـان رئیس هیـأت مدیره و
مدیـر عامـل سـازمان منقـه آزاد کیـش ،مهندس شـعری مقـدم معاون وزیـر نفت و مدیرعامل شـرکت ملـی صنایع پتروشـیمی ایـران ،دکتر صالح
آبـادی معـاون وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی و رئیـس کل سـازمان بـورس و اوراق بهـادار ،دکتـر قوام شـهیدی دبیـر شـورای عالی امـور ایرانیان
خـارج از کشـور ،مهنـدس پـوری حسـینی معـاون وزیـر امور اقتصـاد و دارایـی و رئیس سـازمان خصوصی سـازی و با حضـور بیـش از  500نفر از
مدیـران ،مسـئوالن و فعـاالن حـوزه اقتصادی و سـرمایه گذاری کشـور و میهمانـان خارجی برگـزار گردید.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه -سالن همایش خلیج فارس

28

اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک  ،بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 29 -مهر تا  2آبان -1393جزیره کیش

 مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش-افتتاحیه و بازدید مسئولین از نمایشگاه

29
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مروری برنمایشگاه
Post Show Report

نشستهای تخصصی جانبی نمایشگاه

30

اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک  ،بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 29 -مهر تا  2آبان -1393جزیره کیش

فهرست نشست های تخصصی
ردیف

زمان

موضوع نشست

برگزار کننده نشست

1

چهارشنبه  30 -مهر 93

نشست معرفی ظرفیت های
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

2

چهارشنبه  30مهر 93

نشست بررسی قوانین بانکی ،بیمه ای و بازار سرمایه در

شورای عالی مناطق آزاد و ویژه

3

پنجشنبه  1آبان 93

نشست بررسی مشوق ها و مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی

شورای عالی مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی

4

پنجشنبه  1آبان 93

نشست سرمایه گذاری در خارج از کشور و جذب سرمایه های
خارجی

سازمان سرمایه گذاری و کمک های
اقتصادی و فنی ایران

5

پنجشنبه  1آبان 93

نشست روش ها و مزایای تامین مالی
در بورس تهران

بورس اوراق بهادار تهران

6

پنجشنبه  1آبان 93

نشست معرفی فرصت های سرمایه گذاری از طریق خصوصی
سازی در ایران

سازمان خصوصی سازی

7

پنجشنبه  1آبان 93

8

پنجشنبه  1آبان 93

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

نشست مشترک بورس کاال و اتاق ایران و عراق
• فرصت های نوین سرمایه گذاری در ایران در افق تامین کاال و
خدمات مورد نیاز بازار عراق
• بررسی فرصت های موجود تاالر صادراتی بورس کاالی ایران در منطقه

اقتصادی

بورس کاال و اتاق بازرگانی ایران و
عراق

آزاد کیش ،برای توسعه تجارت با عراق

نشست معرفی ظرفیت های بیمه ای بازرگانی با حضور :مدیران و
کارشناسان بیمه ای و اقتصادی کشور

معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
سازمان منطقه آزاد کیش با
همکاری بیمه اتکایی امین
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مروری برنمایشگاه
Post Show Report

نشست های تخصصی جانبی نمایشگاه
نام نشست

نشست معرفی ظرفیت های
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

زمان برگزاری

محل برگزاری

تعداد حاضرین در نشست

چهارشنبه  30 -مهر 93

سالن ابن سینا

 120نفر

محورهای نشست
• سرمایه گذاری در واحدهای میانی و پایه صنعت پتروشیمی  •سـرمایه گذاری در صنـایع پایین دستی پتـروشیـمی
• مشارکت جهت تأمین منابع مالی ریالی و ارزی (فاینانس) بیش از  50طرح در دست اجـراء در صنعت پتـروشیمی
• معرفی  30طرح جدید در صنعت پتروشیمی • معرفی قطب های جدید صنعت پتروشیمی در مناطـق  - :چابهـار -پارسیان
جاسک  -سرخس  -الوان -قشم  -ایرانشهرگزارش تصویری نشست

32

اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک  ،بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 29 -مهر تا  2آبان -1393جزیره کیش

نام نشست

نشست بررسی قوانین بانکی ،بیمه ای و بازار
سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

زمان برگزاری

چهارشنبه  30مهر 93

محل برگزاری تعداد حاضرین در نشست

سالن رازی

 80نفر

محورهای نشست
• معرفی مقررات پولی ،بانکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصـادی
• معرفی مقررات بیمـه ای در مناطق آزاد و ویژه اقتصـادی
• معرفی بازار سرمایه و بورس در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
گزارش تصویری نشست
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مروری برنمایشگاه
Post Show Report

نشست های تخصصی جانبی نمایشگاه
نام نشست

نشست بررسی مشوق ها و مقررات سرمایه
گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

زمان برگزاری

پنجشنبه  1آبان 93

محل برگزاری تعداد حاضرین در نشست

سالن رازی

 80نفر

محورهای نشست
• بررسی مشوق ها و مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
• ارائه فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
گزارش تصویری نشست

34

اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک  ،بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 29 -مهر تا  2آبان -1393جزیره کیش

نام نشست

نشست سرمایه گذاری در خارج از کشور و
جذب سرمایه های خارجی

زمان برگزاری

محل برگزاری تعداد حاضرین در نشست

پنجشنبه  1آبان 93

اتاق مذاکره
شماره 2

 30نفر

محورهای نشست
• سرمایه گذاری در خارج از مرزها (ضرورت ها ،برنامه ها و توانمندیهای )IFIC
• شیوه های تامین منابع مالی خارجی
گزارش تصویری نشست
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مروری برنمایشگاه
Post Show Report

نشست های تخصصی جانبی نمایشگاه
نام نشست

زمان برگزاری

نشست روش ها و مزایای تامین مالی
در بورس تهران

پنجشنبه  1آبان 93

محل برگزاری تعداد حاضرین در نشست

سالن خلیج
فارس

 100نفر

محورهای نشست
• تامین مالی از طریق اوراق بدهی
 اوراق مشارکت ،اوراق اجاره ،اوراق مرابحه ،اوراق استصناع• تامین مالی از طریق صندوق ها
 صندوق های پروژه ای ،صندوق های زمین و ساختمانگزارش تصویری نشست

36

اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک  ،بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 29 -مهر تا  2آبان -1393جزیره کیش

نام نشست

زمان برگزاری

محل برگزاری

تعداد حاضرین در نشست

نشست معرفی فرصت های سرمایه گذاری از
طریق خصوصی سازی در ایران

پنجشنبه  1آبان 93

سالن خوارزمی

 30نفر

محورهای نشست
• روند گذشته و رویکردهای حال حاضر در زمینه خصوصی سازی
•شیوه ،چارچوب و مزایای حضور سرمایه گذاران خارجی در فرایند خصوصی سازی
• معرفی شرکت های مشمول واگذاری
گزارش تصویری نشست
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مروری برنمایشگاه
Post Show Report

نشست های تخصصی جانبی نمایشگاه
نام نشست

زمان برگزاری

نشست مشترک بورس کاال و اتاق ایران و عراق
• فرصت های نوین سرمایه گذاری در ایران در افق
تامین کاال و خدمات مورد نیاز بازار عراق
• بررسی فرصت های موجود تاالر صادراتی بورس
کاالی ایران در منطقه آزاد کیش ،برای توسعه تجارت
با عراق

پنجشنبه  1آبان 93

محل برگزاری

تعداد حاضرین در نشست

سالن ابن سینا

 80نفر

محورهای نشست
• معرفی پتانسیل ها و نیازهای  100میلیارد دالری بازار عراق در سال
•واکاوی و بازنمایی قوانین سرمایه گذاری خارجی در عراق
• معرفی امکان سرمایه گذاری مشترک ایرانی -عراقی در مناطق ویژه اقتصادی و مرزی ایران و عراق
• استفاده از ابزارهای نامین مالی بورس کاال برای تسهیل صادرات
• تبدیل شدن به مرجع قیمتی جهت کاالهای صادراتی
گزارش تصویری نشست

38

اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک  ،بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 29 -مهر تا  2آبان -1393جزیره کیش

نام نشست

زمان برگزاری

محل برگزاری

تعداد حاضرین در نشست

نشست معرفی ظرفیت های بیمه ای بازرگانی
با حضور :مدیران و کارشناسان بیمه ای و
اقتصادی کشور

پنجشنبه  1آبان 93

سالن مالصدرا

 40نفر

محورهای نشست
• معرفی ظرفیت های بیمه ای بازرگانی
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سه شنبه 1393/۰۷/29
نخســتین نمایشــگاه بیــن المللــی بــورس ،بانــک ،بیمــه و ششــمین
نمایشــگاه فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در کیــش آغــاز بــه کار کــرد

کیش  -ایرنا  -نخستین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه ،بازار
سرمایه ،خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه
گذاری کشور در کیش آغاز به کار کرد.
نخستین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و ششمین نمایشگاه فرصت
های سرمایه گذاری در کیش آغاز به کار کرد
به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا ،معرفی سازو کارهای مناسب سرمایه گذاری
در بازار سرمایه کشور ،انتقال تجربیات و دانش بین المللی بازار سرمایه
به نهادهای مالی داخلی ،شناسایی قابلیت ها و توانمندی های نهادهای
مالی داخلی و خارجی ،معرفی خدمات نوین بانکی و بیمه ای و بسترسازی
برای ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در حوزه های انرژی ،مسکن،
گردشگری ،عمران و شهرسازی از جمله اهداف تشکیل این نمایشگاه اعالم
شده است.
دراین نمایشگاه که در فضایی به وسعت  21هزار متر مربع برگزار می شود

 120شرکت داخلی و خارجی ،فعاالن اقتصادی و ارکان بازار سرمایه،
بانک ها ،موسسات تامین مالی ،شرکت های فعال در حوزه بازار سرمایه،
شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار ،کارگزاری ها ،نهاد های سرمایه
گذاری ،ستادهای سرمایه گذاری استان ها ،مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و
نیز مجریان و دست اندرکاران طرح های سرمایه گذاری کشور در بخش
های بازار سرمایه ،انرژی ،گردشگری ،مسکن و عمران و شهرسازی حضور
خواهند داشت.
شرکت هایی از کشورهای دانمارک ،هلند ،کانادا ،انگلیس ،یونان ،قبرس،
روسیه ،کره جنوبی و ترکیه نیز در این نمایشگاه حضور دارند.
این نمایشگاه تخصصی از  29مهر تا  2آبان  93در مرکز نمایشگاه
های بین المللی کیش از ساعت  18تا  22آماده بازدید عالقه مندان و
فعاالن حوزه های های بازار سرمایه ،انرژی ،گردشگری ،مسکن ،عمران و
شهرسازی است.

1393/08/2
دو پیشنهاد برای رفع مشکل الحاقیه در قانون جدید /افزایش
تقاضای خارجیها برای فعالیت بیمهای در ایران
معاون بیمه مرکزی با اشاره به دو پیشنهاد برای رفع مشکل دریافت الحاقیه و افزایش
تعهدات بیمهنامه شخص ثالث گفت :روابط خارجیها با صنعت بیمه افزایش پیدا
کرده و  5تقاضا برای ایجاد دفتر ارتباطی بیمههای خارجی در ایران رسیده است.
خبرگزاری فارس :دو پیشنهاد برای رفع مشکل الحاقیه در قانون جدید /افزایش
تقاضای خارجیها برای فعالیت بیمهای در ایران
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،رحیم مصدق در نشست تخصصی
بیمههای بازرگانی در حاشیه نمایشگاه بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیسازی در
کیش اظهار داشت :با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث
اصالحیهای در آذر ماه سال  91از سوی بیمه مرکزی به وزارت اقتصاد فرستاده شد،
اما با توجه به نزدیک شدن به تغییر دولت این اصالحیه باقی ماند .هم اکنون هم اگر
تا پایان سال  93این قانون تعیین تکلیف نشود ،یا باید قانون فعلی را تمدید کنیم ،در
غیر این صورت باید به قانون مصوب سال  47که دائمی است ،بازگردیم.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی تصریح کرد :در کارگروه پولی و مالی مجلس
جلسات بسیار زیادی تاکنون در این زمینه برگزار شده و در حال بررسی پیشنهادات
و موضوعات در این زمینه هستیم.
وی با اشاره به برخی اشکاالت در قانون فعلی و تشریح برخی از آنها به مسئله افزایش
تعهدات بیمهنامه بعد از افزایش نرخ دیه و خرید الحاقیه اشاره کرد و گفت :استقبال
مردم از خرید الحاقیه چندان مناسب نیست ،به همین دلیل یکی از پیشنهاداتی که
در الیحه مطرح کردیم ،این است که هر فردی یک بار بیمهنامه خریداری کند و بعد
از آن پرداخت خسارت تا سقف بیمهنامه بر عهده شرکت بیمه و مازاد آن بر عهده
صندوق خسارتهای بدنی باشد.
مصدق افزود :پیشنهاد دیگری هم مطرح است که خود شرکتها بیمه این مبلغ را
بگیرند و خودشان هم پرداخت کنند اما مفهومش این است که بیمه شخص ثالث
مانند بسیاری از کشورهای دیگر بدون سقف است.
وی با اشاره به عوارض وضع شده بر بیمهنامههای شخص ثالث گفت :در دو سال

گذشته سعی کردیم این عوارض کاهش پیدا کند و به جای تعیین  10درصد
عوارض برای نیروی انتظامی سقف  200میلیارد تومان را برایشان در قانون بودجه
در نظر گرفته شد.
مصدق با اشاره به برخی ایرادات قانون فعلی گفت :در آییننامه اجرایی قانون شخص
ثالث مصوب سال  ،87تعداد تخلفات حادثهساز از عوامل افزایش حق بیمه بود ،اما با
توجه به شکایتی که صورت گرفت ،دیوان عدالت اداری این بند را از قانون حذف کرد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی به راههای مشارکت سرمایهگذاران خارجی در
صنعت بیمه اشاره کرد و گفت :این افراد میتوانند با خرید سهام شرکتهای
بیمه در سرزمین اصلی و یا مناطق آزاد و همچنین تأسیس شعبه یا نمایندگی در
کشور ما سرمایهگذاری کند.
وی گفت :با توجه به تحریمها برخی از ارتباطات ما با کشورهای خارجی محدود
شد ،اما برای جبران این مشکل ،امکان ایجاد دفتر ارتباطی برای بیمههای خارجی
در ایران را فراهم کردیم که در واقع این دفاتر رابط شرکت خارجی با کشور ما
هستند و در مقدمه تأسیس شعبه در ایران خواهند بود.
مصدق اضافه کرد :هم اکنون  5تقاضا در این خصوص به بیمه مرکزی واصل
شده و ما در حال بررسی صالحیت این شرکتها هستیم ،چون نمیخواهیم
شرکتهای زیانده وارد کشور ما شوند.
مصدق تصریح کرد :تاکنون دو شرکت خارجی مجوز ایجاد دفتر ارتباطی در
ایران را در سال گذشته دریافت کردهاند که البته این دفاتر اجازه صدور بیمهنامه
و فعالیت بیمهگری را ندارند ،همچنین یک شرکت بیمه اتکایی خارجی تقاضای
تأسیس شعبه در جزیره کیش داده است که در مرحله اخذ مجوز است.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی خاطرنشان کرد :پس از انجام مذاکرات ایران با
کشورهای اروپایی رفت و آمد خارجیها با بیمه مرکزی افزایش زیادی پیدا کرده
و امیدواریم بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم ،چون قبل از تحریمها هم ایران
با معتبرترین بیمهگران خارجی فعالیت مشترک انجام میداد.
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شنبه 1393/08/3
معرفی فرصت های سرمایه گذاری پتروشیمی به سرمایه گذاران
داخلی و خارجی
همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در حاشیه
ششمین نمایشگاه بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در سالن
همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
در این همایش تعدادی از سرمایه گذاران داخلی ،ایرانیان مقیم خارج کشور و
نمایندگان سرمایه گذاران خارجی حضور داشتند.
در این همایش دکتر معظمی ،معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی و نظارت
بر منابع هیدرو کربوری وزارت نفت درباره برنامهها و سیاست های کالن وزارت
نفت در حوزه پتروشیمی و نحوه قیمت گذاری خوراک گاز سخنرانی کرد.
مهندس نژاد سلیم ،مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس هم ضمن معرفی
فعالیتهای این شرکت ،فرصتهای سرمایه گذاری در این مجموعه را برشمرد
و گفت :این شرکت در حال حاضر  9طرح در عسلویه و ماهشهر در حال
احداث دارد که سرمایه الزم برای ادامه احداث آنها بیش از  5میلیارد یورو
است.
وی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی حاضر در همایش برای حضور در این

1393/05/6

طرح ها دعوت کرد.
مهندس رستمی ،مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم
ضمن معرفی مرکز سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گزارش
کوتاه فرصت های سرمایه گذاری در این صنعت را برشمرد.
مهندس شاهدایی ،مدیر طرح ها هم در گزارشی به صورت مشروح تعداد
طرح های آماده سرمایه پذیری در صنعت پتروشیمی را  68طرح با سرمایه 70
میالرد دالر دانست و افزود :با راه اندازی این طرح ها ظرفیت صنعت پتروشیمی
ایران از  60میلیون تن کنونی به بیش از  180میلیون تن خواهد شد.
مهندس فالح ،مشاور مالی مدیر عامل هم روش های مختلف تامین مالی در
صنایع پتروشیمی را برشمرد.
در این نشست بیش از  15نفر از نمایندگان سرمایه گذاران اروپایی ،آسیایی
و آفریقایی در قالب هیات های تجاری شرکت داشتند و اطالعات ارائه شده را
جمع آوری کردند .این هیئت همچنین بعد از این همایش در تور اقتصادی از
فرصت های سرمایه گذاری در جزیره کیش بازدید کرد.

شنبه 1393/08/10

مناطق آزاد مزیت های بسیاری برای جذب
سرمایه های خارجی دارند

امضای تفاهم نامه شورای عالی مناطق آزاد با شرکت
مدیریت دارایی مرکزی

تهران  -ایرنا  -معاون سرمایه گذاری شورای عالی مناطق آزاد ،با اشاره
به مزیت های بسیار این مناطق در حوزه سرمایه گذاری ،گفت :برگزاری
نمایشگاه بین المللی در مناطق آزاد صنعتی
به گزارش ایرنا ،محمد معزالدین با اشاره به نمایشگاه بین المللی بورس،
بانک ،بیمه ،بازار سرمایه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی
فرصت های سرمایه گذاری کشور که از  29مهر تا دوم آبان در جزیره کیش
برگزار می شود ،ابراز امیدواری کرد :این نمایشگاه ها فرصت مناسبی برای
جذب سرمایه های خارجی باشد.
وی گفت :از آنجا که تردد در مناطق آزاد نیاز به ویزا ندارد ،می توان
نمایشگاه های کلیدی برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری برگزار کرد،
تا بخش خصوصی نیز متناسب با فعالیت خود در این نمایشگاه ها با طرف
خارجی وارد مذاکره شود.
معاون سرمایه گذاری شورای عالی مناطق آزاد یادآور شد :مزایایی همچون
معافیت  20ساله از پرداخت مالیات ،امکان تاسیس شرکت با سهام 100
درصد خارجی ،ورود ماشین آالت صنعتی بدون پرداخت عوارض گمرکی،
عدم نیاز به اخذ روادید برای ورود به مناطق آزاد و نیز خدمات پولی و مالی
و غیره به جذب بیشتر سرمایه گذار خارجی کمک می کند.
براساس گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ،مناطق آزاد کشور در
چند ماه گذشته با سرمایه گذارانی از کشورهای آلمان ،ایتالیا ،اتریش ،ژاپن
و چین برای جذب سرمایه ها ،وارد گفتگو شده اند.

تفاهم نامه همکاری شورای عالی مناطق آزاد با شرکت مدیریت دارایی
مرکزی بازار سرمایه به امضای مهندس معزالدین قائم مقام دبیر شورای
عالی مناطق آزاد و حسینی مدیرعامل این شرکت رسید.
تفاهم نامه همکاری شورای عالی مناطق آزاد با شرکت مدیریت دارایی
مرکزی بازار سرمایه به امضای مهندس معزالدین قائم مقام دبیر شورای
عالی مناطق آزاد و حسینی مدیرعامل این شرکت رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه (سنا) ،بر اساس این تفاهمنامه
همکاری ،شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به عنوان متولی
تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسالمی (صکوک) در بازار سرمایه
ح های معرفی شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را
ایران ،طر 
که نیازمند تأمین مالی کالن است ،مورد بررسی فنی و اقتصادی قرار داده
و در کوتاه ترین زمان ممکن زمینه تسهیل تأمین مالی آنها را از طریق
انتشار صکوک (اوراق بهادار اسالمی) فراهم کند.
طبق آمارهای ارئه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ،این
مناطق به منظور تکمیل و راهاندازی طرحهای در دست احداث خود،
نیازمند حجم عظیمی از منابع مالی است ،که انتشار صکوک میتواند به
عنوان ابزاری مؤثر و کارآمد در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
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سه شنبه 1393/۰۷/29
نقــش شــرکتهای کارگــزاری و تامیــن ســرمایه در پیشــبرد
اهــداف ضدتورمــی
گــروه بنگاههــای اقتصــادی :رقابــت شــرکتهای تامیــن ســرمایه
در اســتفاده از ابزارهــای نویــن مالــی ،راهگشــای دولــت در اجــرای
سیاســتهای ضــد تورمــی و خــروج از رکــود اقتصــادی اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت کارگــزاری صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری (صبــا جهــاد) ،دکتــر خســرو مصلحآبــادی ،مدیرعامــل ایــن
شــرکت در جریــان برگــزاری اولیــن نمایشــگاه بینالمللــی بــورس ،بانــک،
بیمــه ،بــازار ســرمایه و خصوصیســازی بــا اعــام ایــن مطلــب افــزود:
متاســفانه در حــال حاضــر بــه دلیــل محدودیــت ابزارهــای مالــی ،خدمــات
و فعالیتهــای کارگزاریهــا و شــرکتهای فعــال در حــوزه تامیــن
ســرمایه ،مشــابه یکدیگــر بــوده و آن طــور کــه بــه نظــر میرســد تفــاوت
چندانــی بــا یکدیگــر ندارنــد ،در حالیکــه تنــوع ایــن ابزارهــا میتوانــد در
خدمــات ارائــه شــده از ســوی شــرکتهای تامیــن ســرمایه تفــاوت ایجــاد
و بــهنوعــی بیــن آنهــا رقابــت ایجــاد کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه راهانــدازی ابزارهــای مالــی نویــن بــا در نظــر گرفتن
نیــاز مشــتریان ،میتوانــد جــان تــازهای بــه بــورس ببخشــد ،افــزود :تــاش
ایــن شــرکتها و ایجــاد انگیــزه رقابــت بیــن آنــان میتوانــد در نهایــت
منجــر بــه جــذب ســرمایههای بیشــتر از جامعــه و تزریــق ایــن منابــع بــه
بخشهــای تولیــدی شــود .مصلحآبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه در شــرایط
کنونــی اقتصــاد ایــران بســیاری از بنگاههــای اقتصــادی بــه خصــوص بخــش
تولیــدی در تنگنــای شــدید مالــی بــه ســر میبرنــد ،افــزود :همانطــور
کــه دولــت در سیاســتهای خــود در اجــرای طــرح «خــروج غیرتورمــی
از رکــود» مطــرح کــرده ،بازگشــت تولیــد بــه میــزان حداکثــری قبلــی
و ســپس دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی پایــه و مســتمر ،رکــن اصلــی
دســتیابی بــه ایــن مقصــد اســت کــه ایــن امــر نیــز از هیــچ طریقــی جــز
کمــک بــه تامیــن مالــی بنگاههــای اقتصــادی از طریــق اوراق بهــادار ،تنــوع
دادن بــه ابزارهــا و نهادهــای تامیــن مالــی بــه منظــور پوشــش دادن کلیــه
نیازهــای ســرمایهگذاران و شــرکتهای ســرمایهپذیر و همچنیــن تقویــت
نقــش بــازار اولیــه در تشــکیل ســرمایه قابــل دســترس نیســت .بــه گفتــه
وی بــروز شــرایط رکــودی کــه ناشــی از بــروز چالشــی بــا عنــوان کمبــود
منابــع مالــی و تنگناهــای اعتبــاری بــرای دسـتاندرکاران تولیــد و اقتصــاد
کشــور بــوده اســت تنهــا بــا تکیــه بــر منابــع مالــی داخلــی قابــل حــل

اســت و هیــچ کــس نمیتوانــد منکــر ایــن واقعیــت باشــد کــه پــول و
ســرمایه زیــادی در اختیــار مــردم وجــود دارد و کارشناســان تنهــا بایــد
ابزارهایــی تعریــف کننــد تــا ضمــن شناســایی ایــن منابــع ،افــراد را در
جهــت ســرمایهگذاری در بــورس و تقویــت اقتصــاد کشــور هدایــت کنند.
مدیرعامــل شــرکت کارگــزاری صنــدوق بازنشســتگی کشــوری (صبــا
جهــاد) ،افــزود :نکتــه مهــم ایــن اســت کــه خاســتگاه اصلــی جــذب ایــن
منابــع نیــز بــازار ســرمایه اســت امــا در عیــن حــال نبایــد ایــن واقعیــت
را نیــز از نظــر دور نگــه داشــت کــه اســتفاده از ظرفیتهــای موجــود
در ایــن بــازار نیــز بــدون توجــه بــه نقــش و جایــگاه شــرکتهای
کارگــزاری و شــرکتهای تامیــن ســرمایه امکانپذیــر نخواهــد بــود.
وی بــا تاکیــد بــر نیــاز اقتصــاد کشــور بــه منابــع مالــی جدیــد گفــت :در
صورتیکــه بــازار اولیــه عمــق الزم را داشــته باشــد ،بــازار میتوانــد بــا
همراهــی سیســتم بانکــی و بــا کمــک ابزارهــای نویــن بخشــی از ایــن
نیــاز را رفــع کنــد کــه در ایــن صــورت میتــوان گفــت بــازار ســرمایه
نقــش اصلــی خــود را ایفــا کــرده و بــه فلســفه وجــودی خــود رســیده
اســت.
مصلحآبــادی یکــی دیگــر از دالیــل رکــود بــازار ســرمایه و عــدم
ورود نقدینگــی بــه ایــن بــازار را ریســک بــاالی آن دانســت و گفــت:
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه ريســكپذيري جــزو جدایــی ناپذیــر بــازار
ســرمایه اســت و در هــر صــورت هــر تالشــی بــراي حــذف ایــن ریســک
معقــول نیســت و نمیتــوان بهطــور کلــی منکــر آن شــد امــا در ایــن
مــورد نیــز ابزارهــای مشــاوره و تنــوع خدمــات همچــون صندوقهــای
ســرمایهگذاری مشــترک کــه عملکــرد قابــل توجهــی از آنهــا دیــده
ایــم ،میتوانــد راهگشــا باشــد .مدیرعامــل شــرکت کارگــزاری صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری(صباجهاد) در پایــان خاطرنشــان کــرد :درصورتــی
کــه زمینههــای تقویــت بــازار اولیــه را فراهــم کنیــم میتــوان امیــدوار
بــود در فاصلــه کوتاهــی بــازار ســرمایه بــه ســمت رونــق و رشــد
حرکــت کنــد .اولیــن نمایشــگاه بینالمللــی بــورس ،بانــک ،بیمــه ،بــازار
ســرمایه و خصوصیســازی و ششــمین نمایشــگاه معرفــی فرصتهــای
ســرمایهگذاری کشــور  29مهــر تــا  2آبــان در جزیــره کیــش برگــزار
میشــود و شــرکت کارگــزاری صنــدوق بازنشســتگی کشــوری(صباجهاد)
بهعنــوان یکــی از حامیــان اصلــی ایــن رویــداد مهــم بــازار ســرمایه در
ایــن نمایشــگاه حضــور دارد.
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نمایشگاه در آینه مطبوعات و خبرگزاری ها
چهارشنبه  ۳۰مهر ۱۳۹۳
معرفی فرصت های سرمایه گذاری پتروشیمی به سرمایه گذاران
تفاهــم – گــروه نفــت و انــرژی :همایــش معرفــی فرصــت هــای ســرمایه
گــذاری در صنعت پتروشــیمی در حاشــیه ششــمین نمایشــگاه بینالمللی
معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در ســالن همایــش هــای بیــن
المللــی کیــش برگــزار شــد .در ایــن همایش تعــدادی از ســرمایه گــذاران
داخلــی ،ایرانیــان مقیــم خــارج کشــور و نماینــدگان ســرمایه گــذاران
خارجــی حضــور داشــتند.در ایــن همایــش دکتــر معظمــی ،معــاون وزیــر
نفــت در امــور برنامــه ریــزی و نظــارت بــر منابــع هیــدرو کربــوری وزارت
نفــت دربــاره برنامــه هــا و سیاســت هــای کالن وزارت نفــت در حــوزه
پتروشــیمی و نحــوه قیمــت گــذاری خــوراک گاز ســخنرانی کرد.مهنــدس
نــژاد ســلیم ،مدیرعامــل هلدینــگ خلیجفــارس هــم ضمــن معرفــی
فعالیــت هــای ایــن شــرکت ،فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در ایــن
مجموعــه را برشــمرد و گفــت :ایــن شــرکت در حــال حاضــر  9طــرح

در عســلویه و ماهشــهر در حــال احــداث دارد کــه ســرمایه الزم بــرای
ادامــه احــداث آنهــا بیــش از  5میلیــارد یــورو اسـت .وی از ســرمایه گــذاران
داخلــی و خارجــی حاضــر در همایــش بــرای حضــور در ایــن طــرح هــا
دعــوت کرد.مهنــدس رســتمی ،مدیــر برنامــه ریــزی و توســعه شــرکت ملــی
صنایــع پتروشــیمی هــم ضمــن معرفــی مرکــز ســرمایه گــذاری شــرکت ملی
صنایــع پتروشــیمی در گــزارش کوتــاه فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در این
صنعــت را برشــمرد.مهندس شــاهدایی ،مدیــر طــرح هــا هــم در گزارشــی
بــه صــورت مشــروح تعــداد طــرح هــای آمــاده ســرمایه پذیــری در صنعــت
پتروشــیمی را  68طــرح بــا ســرمایه  70میــارد دالر دانســت و افــزود :بــا راه
انــدازی ایــن طــرح هــا ظرفیــت صنعــت پتروشــیمی ایــران از  60میلیــون
تــن کنونــی بــه بیــش از  180میلیــون تــن خواهــد شــد.

پنجشنبه 1393/۰۸/08
نشستتخصصیظرفیتهایبیمههایبازرگانی
گــروه بنگاههــا :نمایشــگاه بــورس ،بانــک و بیمــه و خصوصیســازی
کیــش بــا همــکاری معاونــت اقتصــادی و ســرمایهگذاری ســازمان
منطقــه آزاد کیــش و بیمــه اتکایــی امیــن در تاریــخ یــک آبانمــاه ســال
 1393در ســالن همایشهــای خلیجفــارس جزیــره کیــش برگــزار شــد.
ایــن نشســت کــه بهعنــوان یــک نشســت تخصصــی درخصــوص
ظرفیتهــای بیمههــای بازرگانــی بــود ،بــا اســتقبال گســترده اعضــای
حاضــر در جلســه کــه از مدیــران و صاحبنظــران صنعــت بیمــه کشــور
و ســایر بخشهــای اقتصــادی بودنــد ،مواجــه شــد.
پــس از تــاوت آیــات قــرآن کریــم و در اولیــن ســخنرانی ،حجتاالســام
دکتــر محمدحســین بحرینــی رئیــس کارگــروه پولــی و مالــی مجلــس بــه
بررســی پیشــنهادهای جدیــد بــرای اصــاح قانــون بیمــه شــخص ثالــث
در کارگــروه اشــاره کــرد و بــا توجــه بــه ضــرورت اصــاح قانــون فعلــی،
جنبههــای مختلــف قانــون جدیــد را بررســی کــرد.
مطلــب بعــدی درخصــوص راهکارهــای توســعه همکاریهــای بینالمللــی
بیمههــای بازرگانــی توســط مصــدق ،عضــو هیــات عامــل و معــاون طــرح
و توســعه بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ارائه شــد.
در ایــن خصــوص وی اعــام کــرد تاکنــون دو شــرکت خارجــی مجــوز
ایجــاد دفتــر ارتباطــی در ایــران را دریافــت کردهانــد همچنیــن یــک
شــرکت بیمــه اتکایــی خارجــی تقاضــای تاســیس دفتــر در جزیــره کیــش
را داده اســت کــه در مرحلــه اخــذ مجــوز اســت.
آیــت کریمــی ،مدیرعامــل شــرکت بیمــه آســماری درخصــوص فرصتهــا
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و چالشهــای فعالیــت شــرکتهای بیمــه در مناطــق آزاد ســخنرانی کــرد و
فعالیــت شــرکتهای بیمــه ســرزمین اصلــی در مناطــق آزاد را از مهمتریــن
چالشهــای ایــن بخــش دانســت و اظهــار کــرد از بیمــه مرکــزی انتظــار
ت بــرای فعالیــت شــرکتهای بیمــه ســرزمین اصلــی در
ایجــاد محدودیــ 
مناطــق آزاد را داریــم.
کیانــی ،مدیرعامــل شــرکت بیمــه اتکایــی امیــن بــه ایجــاد تســهیالت
جهــت حضــور و فعالیــت شــرکتهای بیمــه اتکایــی در مناطــق آزاد و
نقــش شــرکت بیمــه اتکایــی امیــن در صنعــت بیمــه کشــور اشــاره کــرد
و نیــز درخصــوص ایجــاد راهکارهــای فعالیــت شــرکتهای بیمــه اتکایــی
خارجــی و بروکرهــای خارجــی و امنیــت ســرمایهگذاری در مناطــق آزاد
مطالبــی را عنــوان کــرد.
در ادامــه دکتــر غدیــر مهــدوی ،رئیــس پژوهشــکده بیمــه مرکــزی جمهوری
اســامی ایــران درخصــوص میــزان ضریــب نفــوذ بیمــه در کشــورهای جهان
و مقایســه ایــن میــزان در کشــور ایــران گزارشهایــی ارائــه کــرد و نیــز
راهکارهــای افزایــش ضریــب نفــوذ بیمــه را از دیــدگاه پژوهشــکده در ایــن
جلســه عنــوان کــرد.
در پایــان شــیرزاد ،مدیــر ســرمایهگذاری منطقــه آزاد کیــش بــا اشــاره بــه
عــدم انجــام اقــدام مناســب در زمینــه بیمــه در منطقــه آزاد کیــش ،اعــام
آمادگــی منطقــه آزاد کیــش را در جهــت گســترش فعالیتهــای بیمــه و
حمایــت از ایــن صنعــت اعــام کــرد.

اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک  ،بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 29 -مهر تا  2آبان -1393جزیره کیش

چهارشنبه  ۳۰مهر ۱۳۹۳
تسهیل جذب سرمایهگذاري خارجی در بورس
ســخنگوی ســازمان بــورس گفــت :ایــن ســازمان بــا تعامــل همهجانبــه
بــا دولــت و مجلــس دربــاره تدویــن بودجــه ســال  ،۹۴قصــد دارد
ســودآوری صنایــع بورســی را تقویــت کنــد.
رئیــس ســازمان بــورس در مراســم افتتــاح نمایشــگاه بینالمللــی
بــورس ،بانــک ،بیمــه ،ســرمایه و خصوصیســازی عصــر سهشــنبه
همزمــان بــا ششــمین نمایشــگاه معرفــی فرصتهــای ســرمایهگذاری
ایــران بــا اعــام اینکــه جــذب ســرمایههای خارجــی از اولویتهــای
اصلــی ایــن ســازمان اســت ،از تســهیل در مقــررات بــا مرتفــع شــدن
محدودیتهــای بانکــی در ایــن بخــش خبــر داد و گفــت :ســرمایهگذاران
خارجــی میتواننــد بــدون محدودیــت مکانــی بــا توجــه بــه تقویــت
زیرســاختهای الکترونیــک بــازار ســرمایه ایــران در ایــن بــازار حضــور
یابنــد .علــی صالحآبــادی تصریــح کــرد :بهطــور حتــم بــا شــفاف کــردن
فرآینــد جــذب ســرمایههای خارجــی میتوانیــم جایــگاه بــازار ســرمایه
را در ایــن بخــش ارتقــا دهیــم .وی دربــاره رونــد واگذاریهــا نیــز گفــت:
بــا همــکاری ســازمان خصوصیســازی ،واگــذاری شــرکتهای دولتــی
بــه بخــش خصوصــی در بــازار ســرمایه ادامــه خواهــد یافــت .ســخنگوی
ســازمان بــورس اظهــار داشــت :ایــن ســازمان بــا تعامــل همهجانبــه بــا
دولــت و مجلــس دربــاره تدویــن بودجــه ســال  ، 94قصــد دارد ســودآوری
صنایــع بورســی را تقویــت کنــد .صالحآبــادی بــه برنامههــای توســعهای
بــازار ســرمایه اشــاره کــرد و افــزود :ســاختار و قوانیــن در بــورس منطبــق
بــا اســتانداردهای بینالمللــی تشــکیل و تقویــت میشــود.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه در بــازار ســرمایه نزدیــک بــه 40
صنعــت و حــدود  500شــرکت حضــور دارنــد ،ایــن اتفــاق باعــث شــده
اســت تــا متنوعتریــن بــازار منطقــه خاورمیانــه در اختیــار ایــران باشــد.
از ســویی دیگــر بــا درنظــر گرفتــن اینکــه ارزش بــازار بــورس و فرابــورس

نزدیــک بــه  400هــزار میلیــارد تومــان اســت و بــورس کاال و انــرژی نیــز
در بازارهــای کاالیــی ســهم قابــل توجهــی در ارزش و حجــم معــاالت دارنــد،
ایــن اتفــاق جایــگاه بــازار ســرمایه را در اقتصــاد کشــور تقویــت کــرده اســت.
وی دربــاره بــورس کاال نیــز گفــت :ایــن بــازار بــا داشــتن تــاالر صادراتــی
و انجــام معامــات گســترده داخلــی و خارجــی میتوانــد بــه یــک مرجــع
قیمتگــذاری منطقــهای تبدیــل شــود و بــه رشــد بــازار ســرمایه کشــور
کمــک کند.صالحآبــادی بــا بیــان اینکــه ســهامداران در حــال حاضــر
7میلیــون و  600هــزار کــد معامالتــی دارنــد ،افــزود :اگــر ســهام عدالــت نیز
در بــورس پذیــرش شــود ،تعــداد ســهامداران بــه بیــش از  50میلیــون نفــر
خواهــد رســید کــه ایــن امــر تحــول بزرگــی در بــازار ســرمایه ایــران خواهــد
بود.ســخنگوی ســازمان بــورس ،تقویــت نقــش تامیــن مالــی بنگاههــای
اقتصــادی در بــازار ســرمایه را از جملــه اهــداف مهــم ایــن ســازمان اعــام
کــرد و افــزود :ایــن بــازار بایــد نقــش بیشــتری در اقتصــاد کشــور داشــته
باشــد .وی گفــت :تعمیــق و تقویــت بــازار ثانویــه ســهام از دیگــر برنامههــای
اســت کــه همیشــه در دســتورکار ســازمان بــورس قــرار دارد .همچنیــن
تقویــت زیرســاختهای بــازار ســرمایه ،آمــوزش و فرهنگســازی ،توســعه
ابزارهــای معامالتــی ،تقویــت معامــات قراردادهــای آتــی ســهام از دیگــر
اهدافــی اســت کــه در بــازار ســرمایه تقویــت و اجــرا خواهــد شــد.رئیس
ســازمان بــورس دربــاره ابزارهــای معامالتــی بــازار ســرمایه ،افــزود :انــواع
گوناگونــی از ایــن ابزارهــا هماننــد اوراق اجــاره ،اوراق مرابحــه و در بــازار
ســرمایه بــرای ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی فراهــم اســت .براســاس
ایــن گــزارش ،نمایشــگاه بینالمللــی بــورس ،بانــک ،بیمــه و ســرمایه عصــر
سهشــنبه فعالیــت خــود را بــا حضــور  105شــرکت داخلــی و  15شــرکت
خارجــی در قالــب پاویــون اتحادیــه اروپــا در جزیــره کیــش آغــاز کــرد.

سه شنبه 1393/۰۷/29
نخستین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و ششمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در کیش آغاز به کار کرد
نخسـتین نمایشـگاه بیـن المللـی بـورس ،بانـک ،بیمـه ،بـازار سـرمایه،
خصوصـی سـازی و ششـمین نمایشـگاه معرفـی فرصـت هـای سـرمایه
گـذاری کشـور در کیـش آغـاز بـه کار کـرد.
معرفـی سـازو کارهـای مناسـب سـرمایه گـذاری در بـازار سـرمایه کشـور،
انتقـال تجربیـات و دانـش بیـن المللـی بـازار سـرمایه بـه نهادهـای مالـی
داخلـی ،شناسـایی قابلیـت هـا و توانمنـدی هـای نهادهـای مالـی داخلـی
و خارجـی ،معرفـی خدمـات نویـن بانکـی و بیمـه ای و بسترسـازی بـرای
ترغیـب سـرمایه گـذاران به سـرمایه گـذاری در حوزه های انرژی ،مسـکن،
گردشـگری ،عمـران و شهرسـازی از جملـه اهـداف تشـکیل این نمایشـگاه
اعالم شـده اسـت.
درایـن نمایشـگاه کـه در فضایـی بـه وسـعت  21هـزار متـر مربـع برگـزار
مـی شـود  120شـرکت داخلی و خارجـی ،فعـاالن اقتصـادی و ارکان بازار

سـرمایه ،بانـک هـا ،موسسـات تامیـن مالی ،شـرکت هـای فعـال در حوزه
بـازار سـرمایه ،شـرکت هـای حاضر در بـورس اوراق بهـادار ،کارگـزاری ها،
نهـاد هـای سـرمایه گذاری ،سـتادهای سـرمایه گذاری اسـتان هـا ،مناطق
آزاد و ویـژه اقتصـادی و نیـز مجریان و دسـت اندرکاران طرح های سـرمایه
گـذاری کشـور در بخـش های بـازار سـرمایه ،انرژی ،گردشـگری ،مسـکن
و عمـران و شهرسـازی حضـور خواهنـد داشت.شـرکت هایی از کشـورهای
دانمـارک ،هلنـد ،کانـادا ،انگلیـس ،یونـان ،قبـرس ،روسـیه ،کـره جنوبی و
ترکیـه نیـز در این نمایشـگاه حضـور دارند.این نمایشـگاه تخصصـی از 29
مهـر تـا  2آبـان  93در مرکـز نمایشـگاه های بیـن المللی کیش از سـاعت
 18تـا  22آمـاده بازدیـد عالقـه منـدان و فعـاالن حـوزه هـای هـای بـازار
سـرمایه ،انرژی ،گردشـگری ،مسـکن ،عمران و شهرسـازی اسـت.
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سه شنبه 1393/۰۷/29

دوشنبه  ۲۴شهريور ۱۳۹۳

نخستین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و ششمین
نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در کیش آغاز به کار کرد

نمایشگاه بین المللــی بورس ،بانـــــک ،بیمه در کیش
حضور سرمـــایهگذاران خارجـــی در نمایشگاه بورس

نخستین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه ،بازار سرمایه ،خصوصی
سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در
کیش آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا ،معرفی سازو کارهای مناسب سرمایه گذاری
در بازار سرمایه کشور ،انتقال تجربیات و دانش بین المللی بازار سرمایه به
نهادهای مالی داخلی ،شناسایی قابلیت ها و توانمندی های نهادهای مالی
داخلی و خارجی ،معرفی خدمات نوین بانکی و بیمه ای و بسترسازی برای
ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در حوزه های انرژی ،مسکن،
گردشگری ،عمران و شهرسازی از جمله اهداف تشکیل این نمایشگاه اعالم
شده است .دراین نمایشگاه که در فضایی به وسعت  21هزار متر مربع
برگزار می شود  120شرکت داخلی و خارجی ،فعاالن اقتصادی و ارکان
بازار سرمایه ،بانک ها ،موسسات تامین مالی ،شرکت های فعال در حوزه
بازار سرمایه ،شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار ،کارگزاری ها ،نهاد
های سرمایه گذاری ،ستادهای سرمایه گذاری استان ها ،مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی و نیز مجریان و دست اندرکاران طرح های سرمایه گذاری کشور
در بخش های بازار سرمایه ،انرژی ،گردشگری ،مسکن و عمران و شهرسازی
حضور خواهند داشت .شرکت هایی از کشورهای دانمارک ،هلند ،کانادا،
انگلیس ،یونان ،قبرس ،روسیه ،کره جنوبی و ترکیه نیز در این نمایشگاه
حضور دارند .این نمایشگاه تخصصی از  29مهر تا  2آبان  93در مرکز
نمایشگاه های بین المللی کیش از ساعت  18تا  22آماده بازدید عالقه
مندان و فعاالن حوزه های های بازار سرمایه ،انرژی ،گردشگری ،مسکن،
عمران و شهرسازی است.

سایت خبری تحلیلی ساعت :24سرپرست امور بین الملل شرکت بورس
تهران گفت :با توجه به اطالع رسانی انجام شده در سطح بین المللی جهت
حضور سرمایه گذاران خارجی ،انتظار می رود حضور در نمایشگاه بورس،
بانک و بیمه نسبت به سال های گذشته پُررنگ تر باشد.
حضور سرمایهگذاران خارجی در نمایشگاه بورس
حمید روح بخش با اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک،
بیمه و خصوصی سازی در جزیره کیش گفت :با پیگیری های انجام شده
افتتاح حساب برای اشخاص خارجی به صورت ارزی و ریالی امکانپذیر است.
وی ادامه داد :بورس تهران عالوه بر حضور فعال در نمایشگاه های بین
المللی بورس ،بانک و بیمه در تهران ،هر ساله در نمایشگاه های مرتبط با
بازار سرمایه در مناطق مختلف کشور حضور فعال و اثر بخش دارد.
روح بخش افزود :اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه ،بازار سرمایه
و خصوصی سازی و همچنین ششمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری
کشور از  ۲۹مهر لغایت  ۲آبان ماه سال جاری در جزیره کیش برگزار می شود.
وی ادامه داد :بورس تهران طبق سنوات گذشته در این نمایشگاه حضور دارد
و همزمان با برگزاری نمایشگاه ،نشست تخصصی معرفی روش ها و مزایای
تامین مالی در بورس تهران برگزار می شود.
روح بخش خاطرنشان کرد :موضوعات تخصصی شامل تامین مالی از طریق
اوراق بدهی (اوراق مشارکت ،اوراق اجاره ،اوراق مرابحه و اوراق استصناع) و
تامین مالی از طریق صندوق ها ،شامل صندوق های پروژه ای و صندوق های
زمین و ساختمان است.

شنبه  3آبان 1393
افزایش تقاضای خارجیها برای فعالیت بیمهای در ایران
تفاهم – معاون بیمه مرکزی با اشاره به دو پیشنهاد برای رفع مشکل دریافت
الحاقیه و افزایش تعهدات بیمهنامه شخص ثالث گفت :روابط خارجیها
با صنعت بیمه افزایش پیدا کرده و  5تقاضا برای ایجاد دفتر ارتباطی
بیمههای خارجی در ایران رسیده است.به گزارش فارس ،رحیم مصدق
در نشست تخصصی بیمههای بازرگانی در حاشیه نمایشگاه بورس ،بانک،
بیمه و خصوصیسازی در کیش اظهار داشت :با توجه به اتمام مهلت اجرای
آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث اصالحیهای در آذر ماه سال  91از سوی
بیمه مرکزی به وزارت اقتصاد فرستاده شد ،اما با توجه به نزدیک شدن
به تغییر دولت این اصالحیه باقی ماند .وی افزود :استقبال مردم از خرید
الحاقیه چندان مناسب نیست ،به همین دلیل یکی از پیشنهاداتی که در
الیحه مطرح کردیم ،این است که هر فردی یک بار بیمهنامه خریداری
کند و بعد از آن پرداخت خسارت تا سقف بیمهنامه بر عهده شرکت بیمه و
مازاد آن بر عهده صندوق خسارتهای بدنی باشد.مصدق ادامه داد :پیشنهاد
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دیگری هم مطرح است که خود شرکتها بیمه این مبلغ را بگیرند و خودشان
هم پرداخت کنند اما مفهومش این است که بیمه شخص ثالث مانند بسیاری
از کشورهای دیگر بدون سقف است .وی گفت :با توجه به تحریمها برخی از
ارتباطات ما با کشورهای خارجی محدود شد ،اما برای جبران این مشکل ،امکان
ایجاد دفتر ارتباطی برای بیمههای خارجی در ایران را فراهم کردیم که در واقع
این دفاتر رابط شرکت خارجی با کشور ما هستند و در مقدمه تأسیس شعبه
در ایران خواهند بود.مصدق اضافه کرد :هم اکنون  5تقاضا در این خصوص به
بیمه مرکزی واصل شده و ما در حال بررسی صالحیت این شرکتها هستیم،
چون نمیخواهیم شرکتهای زیانده وارد کشور ما شوند.مصدق تصریح کرد:
تاکنون دو شرکت خارجی مجوز ایجاد دفتر ارتباطی در ایران را در سال گذشته
دریافت کردهاند که البته این دفاتر اجازه صدور بیمهنامه و فعالیت بیمهگری
را ندارند ،همچنین یک شرکت بیمه اتکایی خارجی تقاضای تأسیس شعبه در
جزیره کیش داده است که در مرحله اخذ مجوز است.

اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک  ،بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 29 -مهر تا  2آبان -1393جزیره کیش

شنبه  3آبان 1393
معرفی فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد
تفاهم – منطقه آزاد انزلی:مهندس رضا مسرور ،رييس هيات مديره و
مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در نشست تخصصي بررسي مشوق ها
و مقررات سرمايه گذاري و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در مناطق
آزاد و ويژه اقتصادي که در حاشيه نخستين نمايشگاه بين المللي بورس،
بانك ،بيمه و بازار سرمايه در كيش برگزار شد ،گفت :تكميل زيرساخت ها
و قرار گرفتن در كريدورهاي ترانزيتي بين المللي دو عامل موثر در موفقيت
مناطق آزاد در سطح داخلي و خارجي است .وي به ارزيابي مناطق آزاد
ايران و كشورهاي منطقه در اين خصوص پرداخت و افزود :يكي از مهم
ترين عواملي كه در توسعه مناطق آزاد موفق جهان نقش دارد ،تامين
زيرساخت هاي الزم براي حضور و فعاليت سرمايه گذاران است ،به نحوي
كه در مناطق آزاد دنيا ،ابتدا دولت ها زيرساخت ها را تأمين و سپس مناطق
آزاد شروع به فعاليت مي كنند؛ در حاليكه در كشور ما ابتدا منطقه آزاد
ايجاد مي شود و سپس براي ايجاد و تكميل زيرساخت هاي الزم اقدام مي
شود كه اين فرايند مديريت در يك منطقه آزاد را سخت مي كند.وی اظهار
داشت :يكي از روش هاي تامين منابع مالي كه مغفول مانده و در مناطق
آزاد كمتر مشاهده شده است تأمين سرمايه از بازار سرمايه مانند بورس كاال

و روش هاي تأمين مالي مثل صكوك است.مسرور اضافه كرد :ما آمادگي داريم
در پروژه مجتمع بندري كاسپين كه از لحاظ حجم سرمايه گذاري دومين
پروژه سرمايه گذاري مناطق آزاد كشور و بزرگترين بندر ايران در درياي خزر
خواهد شد ،از روش هاي تأمين منابع مالي استفاده كنيم.مسرور با بيان اينكه
سازمان منطقه آزاد انزلي تاكنون مبلغ  ۱۰۰ميليارد تومان از منابع داخلي
خود را صرف اين پروژه عظيم كرده ،اضافه كرد :از سرمايه گذاران براي سرمايه
گذاري در  ۴پست اسكله فاز نخست مجتمع بندري كاسپين كه طرح کسب و
کار آن نيز تهيه شده دعوت مي كنيم.وی تصریح کرد :مذاكراتي با شركت هاي
تأمين سرمايه صورت گرفته و براي به نتيجه رسيدن با توجه به بازه اقتصادي
مناسبي است كه آمادگي داريم به نتيجه برسيم .مسرور در خصوص ساير
فرصت هاي سرمايه گذاري منطقه متبوع خود افزود :پيش امكان سنجي و
مطالعات پروژه هاي سرمايه گذاري در منطقه آزاد انزلي تهيه و تنظيم شده
كه مي توان به عنوان نمونه پروژه هاي گردشگري و تفريحي را اعالم كرد كه
ظرفيتهاي مناسبي براي تامين سرمايه و جذب سرمايه گذار در اين طرح ها
لحاظ شده است.

شنبه  3آبان 1393
در راستاي توسعه تجارت با کشور عراق بررسي شد؛
فرصتهاي تاالر صادراتي بورس کاالي ايران در كيش
روز پنجشنبه اول آبانماه ،نشست تخصصي مشترک بورس کاالي ايران و
اتاق مشترک بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران و عراق با موضوع
بررسي فرصت هاي موجود تاالر صادراتي بورس کاالي ايران در منطقه آزاد
کيش ،براي توسعه تجارت با عراق و فرصت هاي نوين سرمايه گذاري در
ايران در افق تأمين کاال و خدمات مورد نياز در بازار عراق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بينالملل بورس کاالي ايران ،علي پناهي
معاون توسعه ي بازار و مطالعات اقتصادي اين بورس با معرفي سابقه و
جايگاه بورس کاالي ايران در اقتصاد ملي ،نقش بورس کاالي ايران در
ساماندهي بازار در بخش هاي مختلف اقتصاد را متذکر شد .وي پس از بيان
مزاياي انجام معامالت در تاالر صادراتي بورس کاالي ايران ،به تشريح امکان
صادرات برخي از کاالها از جمله سيمان ،سنگ آهن ،محصوالت باغي،
زراعي و محصوالت دامي از جمله سيب ،سيب زميني و مرغ به کشور عراق
از طريق تاالر صادراتي بورس کاال پرداخت .در ادامه دکتر سنجابي شيرازي
دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران و عراق،
فرصت هاي نوين سرمايه گذاري در ايران در افق تأمين کاال و خدمات مورد
نياز در بازار عراق را معرفي کردند .در ادامه ،سخنرانان حاضر در پنل به
همراه اعضاي نشست تخصصي ،آقايان شيرزاد مدير سرمايه گذاري سازمان
منطقه آزاد کيش و جواد فالح رئيس اداره مطالعات و سنجش ريسک

بورس کاالي ايران به سواالت حاضرين پاسخ دادند .همچنين مدير سرمايه
گذاري سازمان منطقه آزاد کيش با اشاره به همکاري سازمان منطقه آزاد با
شرکت بورس کاالي ايران ،توسعه ي معامالت در تاالر صادراتي کيش را از
مهمترين اولويت هاي سازمان براي کمک به اجرايي کردن سياست هاي دولت
براي خروج غير تورمي از رکود عنوان کرد .در اين جلسه مقرر شد شرکت
بورس کاالي ايران و اتاق مشترک بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران
و عراق جلسات مشترکي را براي پيگيري همکاري بورس کاالي ايران و اتاق
اتاق مشترک بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران و عراق در خصوص
توسعه ي صادرات ايران به عراق از طريق تاالر صادراتي کيش برگزار نمايند.
اين گزارش حاکي است روز پنجشنبه اول آبانماه با حضور مسئوالن پست
بانک ايران در غرفه بورس کاالي ايران در اولين نمايشگاه بينالمللي بورس،
بانک و بيمه و ششمين نمايشگاه معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري کشور در
کيش ،فرصت هاي همکاري اين دو نهاد مورد بررسي قرار گرفت.گفتني است
غرفه بورس کاالي ايران در چهار روز برپايي اولين نمايشگاه بينالمللي بورس،
بانک و بيمه و ششمين نمايشگاه معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري کشور در
کيش مورد استقبال بازديد کنندگان از جمله فعاالن بازار و سرمايه گذاران
قرار گرفت.
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نمایشگاه در آینه مطبوعات و خبرگزاری ها
شنبه  3آبان 1393
پيشنهاد ايجاد بانك بينالمللي در مناطق آزاد
معاون سرمايهگذاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد مطرح كرد
خروج غيرتورمي از ركود با توسعه بانكداري بينالمللي و رونق بورس
تحقق مييابد
معاون برنامهريزي و سرمايهگذاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
اعالم كرد كه ايجاد بانك بينالمللي در مناطق آزاد دردستور كار شوراي پول و
اعتبار قرار گرفته است .به گزارش «تعادل» محمد معزالدين ،معاون برنامهريزي
و سرمايهگذاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در نشست
تخصصي نخستين نمايشگاه بينالمللي بانك ،بيمه و بورس كه در جزيره كيش
برگزار شد ،افزود :جلساتي با بانك مركزي درباره ايجاد اين نوع بانك در مناطق آزاد
برگزار شده كه دردستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گرفته است .به گفته وي يكي
از وظايف ما تطابق قوانين بينالمللي با قوانين داخلي است تا بستري فراهم شود كه
بتوانيم سرمايهگذاري در اين مناطق را افزايش دهيم .وي تصريح كرد 64 :منطقه
آزاد و 24منطقه ويژه اقتصادي دركشور فعال است كه ميتواند ظرفيت قابل توجهي
براي جذب بانكهاي معتبر جهاني و تاسيس بانكهاي بينالمللي محسوب شود و
بايد در اين زمينه شرايط براي حضور بانكهاي بينالمللي فراهم شود.
معزالدين با اشاره به اينكه در تاسيس نخستين بانك خارجي با مشكالتي مواجه
شديم ،اظهاركرد :بايد ظرفيتهاي مديريتي تقويت شود تا امكان واردات پول و
ظرفيت كشور بازسازي شود ضمن آنكه بايد از ظرفيت جهاني بانكداري حداكثر
استفاده را ببريم .وي تاكيد كرد :درحال حاضر ظرفيت توليد ملي كشور نيازمند
ريال و مديريت ريالي است ،هرچند در گذشته بيشتر نيازمند مديريت دالري
بوديم .وي تصريح كرد :بايد تمهيدات و جرياني ساماندهي شود تا تحريمها تاثيري
بر ميزباني سرمايهگذاران خارجي نداشته باشد .به گفته وي يكي از وظايف ما
تطابق قوانين بينالمللي با قوانين داخلي است تا بستري فراهم شود كه بتوانيم
سرمايهگذاري در اين مناطق را افزايش دهيم.
بانكداري بينالمللي در دستور كار دولت
همچنين محمد مونسان ،مديرعامل منطقه آزاد كيش با تاكيد بر لزوم فراهم شدن
فضاي جذب سرمايههاي خارجي گفت :هدف اصلي دولت تحقق خروج غيرتورمي
از ركود و توسعه بانكداري بينالمللي و رونق بورس است .محمد مونسان با اشاره به
اينكه رشد اقتصادي كشورها در گرو بهبود فضاي كسب وكار و برنامههاي بلندمدت
است ،گفت :سياستگذاران اقتصادي با آگاهي ،اطالعات و شفافيت در اقتصاد
ميتوانند به سمت بهبود و توسعه حركت كنند.
مديرعامل منطقه آزاد كيش با اعالم اينكه  GDPكشور بر اساس گزارش سازمان
ملل در سال  2012تقريبا معادل  552ميليارد دالر بوده و در رتبه  22قرار داشتيم،
اظهاركرد :بر اساس گزارش بانك جهاني در سال  2013معادل 369ميليارد دالر
بوده و در جدول رتبه  32را به خود اختصاص دادهايم كه اين موضوع بيانگر
كاهش بيسابقه نرخ رشد اقتصادي با ارقام منفي و كوچكتر شدن اقتصاد ايران
است .مونسان ادامه داد :نرخ تورم از 40درصد در سپتامبر  2013به 21درصد در
سپتامبر  2014رسيده كه بر اساس پيشبينيها اين روند در اكتبر  2014به كمتر
از 20درصد خواهد رسيد .همچنين نرخ رشد اقتصادي از منفي  6.8درصد در سال
 2012به منفي 1.9درصد در سال  2013رسيده؛ البته نرخ رشد اقتصادي سه ماهه
ل جاري 4.6درصد بود.
اول سا 
وي افزود :فضاي كسب وكار براي جذب سرمايهگذاران خارجي با رفع موانع
سرمايهگذاري و بسترسازي همكاريهاي بينالمللي در زمينههاي بانكي ،بازار سرمايه و
ابزارهاي توسعه تجارت بهبود مييابد .مديرعامل منطقه آزاد كيش گفت :اهداف اصلي
دولت تحقق خروج غيرتورمي از ركود و توسعه بانكداري بينالمللي و رونق بورس اوراق
بهادار و گردشگري بينالمللي و ...است كه پيگيري ميشود .توسعه ظرفيتهاي تجارت
همكاري نزديك با شركا درجزيره كيش ميتواند به

بينالملل و توسعه زيرساختها و
عنوان دروازهيي براي ورود به عرصه رقابت جهاني باشد.

48

تكميل زيرساختهاي بورس كاالي كيش
حميدرضا شيرزاد ،سرپرست مديريت سرمايهگذاري سازمان منطقه آزاد كيش
دريك نشست تخصصي به فعاليتهاي گسترده اين سازمان براي توسعه و تكميل
زيرساختهاي بورس كاالي كيش اشاره كرد و از فراهم شدن امكان صادرات و واردات
كاالهاي عرضه شده در بورس كاال در آيندهيي نزديك از جزيره به ساير كشورها خبر
داد.
وي به اهميت برگزاري اين نمايشگاهها در جزيره كيش اشاره كرد و افزود :اين برنامه
امكان همفكري مسووالن نهادها و سازمانهاي مختلف براي توسعه روابط تجاري و
مبادالت اقتصادي با ديگر كشورها را فراهم ميكند .شيرزاد اضافه كرد :درتوافقي كه
با سازمان بورس اوراق بهادار و شركت ملي صنايع پتروشيمي داشتيم ،مقرر شد تا
به زودي برخي كاالهاي پتروشيمي تنها از طريق بورس كاالي كيش عرضه و از اين
منطقه صادر شود .همچنين بورس كاالي كيش ميتواند به عنوان واسطه ،محصوالت
نفتي و پترو شيمي عراق را در اين منطقه عرضه كند.
وي ابراز اميدواري كرد كه با برداشته شدن تحريمها و تبديل بورس كاالي كيش به
رينگ صادراتي ،بورس كاالهاي بازار عراق نيز از طريق بورس كيش در منطقه عرضه و
به كشورهاي متقاضي صادر شود .سرپرست مديريت سرمايهگذاري منطقه آزاد كيش
به آمادگي اين سازمان براي همكاري با دستاندكاران گردشگري و دفاتر خدمات
مسافراتي عراق اشاره كرد و افزود :محور اصلي تعامل سازمان منطقه آزاد كيش با عراق
تجارت و گردشگري است.
شيرزاد با يادآوري ظرفيتهاي باالي اين منطقه در جذب سرمايهگذاري خارجي
گفت :فرصتهاي سرمايهگذاري كيش به ارزش  6ميليارد تومان ،زمينه مشاركت
سرمايهگذاران خارجي را فراهم كرده و سازمان منطقه آزاد كيش نيز با تسهيل روند
سرمايهگذاري و كاهش بروكراسيهاي اداري آماده حمايت از فعاالن اقتصادي و
سرمايهگذاران داخلي و خارجي است .بازنمايي قوانين سرمايهگذاري خارجي در عراق،
معرفي امكان سرمايهگذاري مشترك ايران و عراق در مناطق ويژه اقتصادي و مرزي
دو كشور ،تاثير نوسانات نرخ ارز بر كاالهاي عرضه شده در بورس و نقش كيفيت در
قيمتگذاري كاالهاي عرضه شده در بورس از ديگر موارد مطرح شده در اين نشست
بود .نخستين نمايشگاه بينالمللي بوس ،بانك ،بيمه ،بازار سرمايه و خصوصيسازي
و ششمين نمايشگاه فرصتهاي سرمايهگذاري كشور كه از 29مهر فعاليت خود را در
جزيره كيش آغاز كرده بود دوم آبان به كار خود پايان داد.
نمايشگاه بينالمللي بورس ،بانك ،بيمه و سرمايه كه فعاليت خود را با حضور رييس سازمان
بورس و اوراق بهادار ،رييس سازمان خصوصيسازي ،دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد
و ويژه اقتصادي ،رييس شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور و مديرعامل شركت ملي
صنايع پتروشيمي ايران همچنين 105شركت داخلي و 15شركت خارجي در قالب پاويون
اتحاديه اروپا در جزيره كيش آغاز كرده بود روز جمعه به كار خود پايان داد .
مديربرگزاري اين نمايشگاه در گفتوگو با «تعادل» گفت :اين نمايشگاه با حضور
105شركت داخلي و 15شركت خارجي در قالب پاويون اتحاديه اروپا برگزار شد .به
گفته آريا حميديان معرفي سازوكارهاي مناسب سرمايهگذاري در بازار سرمايه كشور،
انتقال تجربيات و دانش بينالمللي بازار سرمايه به نهادهاي مالي داخلي ،شناسايي
قابليتها و توانمنديهاي نهادهاي مالي داخلي و خارجي ،معرفي خدمات نوين بانكي و
بيمهيي و بسترسازي براي ترغيب سرمايهگذاران به سرمايهگذاري در حوزههاي انرژي،
مسكن ،گردشگري ،عمران و شهرسازي از جمله اهداف برگزاري اين نمايشگاه بود.
وي افزود :رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ،رييس سازمان سرمايهگذاري و
كمكهاي اقتصادي و فني ايران ،رييس سازمان خصوصيسازي رييس شوراي عالي
امور ايرانيان خارج از كشور و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران از جمله
افرادي بودند كه در نخستين نمايشگاه بينالمللي بورس ،بانك ،بيمه و سرمايه و
ششمين نمايشگاه معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري كشور از آنها به نمايندگي از
حوزههاي مختلف دعوت شده بود.

اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک  ،بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 29 -مهر تا  2آبان -1393جزیره کیش

شنبه  3آبان 1393
سهم 17/5درصدي كاالهاي ايراني از بازار عراق
تعادل -جهانبخش سنجابي شيرازي ،دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران
و عراق از سهم 17.5درصدي كاالهاي ايراني در بازار عراق و تدوين سند
توسعه گردشگري ايران و عراق خبر داد .سنجابي در نشست تخصصي
«فرصتهاي نوين سرمايهگذاري در ايران در افق تامين كاال و خدمات مورد
نياز بازار عراق» كه در مركز همايشهاي بينالمللي كيش برگزار شد،گفت
كه حضور ايران در بازار عراق  5درصد رشد داشته و كشورمان بعد از تركيه
به دومين شريك تجاري اين كشور تبديل شده است.
دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران افزود :رسيدن به سهم 25درصدي از
بازار كشور عراق هدف نهايي ما براي سالهاي آينده است.
وي از تدوين سند توسعه گردشگري عراق و ايران درسازمان گردشگري خبر
داد و يادآور شد :براساس پيشبيني اين سازمان ،شمار گردشگران عراقي كه
تا سال  95به ايران سفر ميكنند از  3 /5ميليون نفر در سال خواهد گذشت

و به همين منظور كارگروهي با هدف تدوين برنامهيي اصولي در زمينه توسعه
گردشگري بين دو كشور تشكيل شده است.
سنجابي به عالقه مردم عراق براي سفر به ايران و مباحث فرهنگي مشترك دو
كشور اشاره كرد و گفت :توسعه گردشگري حالل و ارزان بودن هزينه سفر در
كشور ما ،ايران را در جايگاه نخست مقاصد گردشگري مردم عراق قرار داده است.
وي راهاندازي خطوط هوايي بين شهرهاي دو كشور را يك ضرورت در راستاي
توسعه گردشگري دانست و اظهار كرد :راهاندازي خطوط هوايي در سال گذشته
در جزيره كيش براي سفر گردشگران عراق بسترهاي الزم براي آشنايي به
جاذبههاي گردشگري و فرصتهاي سرمايهگذاري را فراهم كرد.
دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق تاكيد كرد :اين اتاق براي توسعه مبادالت
اقتصادي همچنين روابط تجاري دو كشور ،آمادگي كامل براي حمايت از تجار و
بازرگانان ايراني عالقهمند به سرمايهگذاري و فعاليت اقتصادي در عراق را دارد.

شنبه  3آبان 1393
پایان نخستین نمایشگاه بین المللی بورس
بانک ،بیمه و سرمایه کشور در کیش
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران نخستين نمايشگاه بين المللي
بورس ،بانك ،بيمه و سرمايه كشور در کیش با حضور رئيس شوراي عالي مناطق
آزاد و جمعي از روساي سازمان ها و نهادهاي مرتبط از جمله سازمان بورس اوراق
بهادار ،شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور و سازمان هاي خصوصي سازي ،و
سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران برگزار شد.
این نمایشگاه با  105شرکت داخلی و  15شرکت خارجی به کار خود
پایان داد،کشورهای خارجی شامل يونان ،آلمان ،انگلستان ،قبرس ،استراليا،
دانمارك ،هلند ،مجمع الجزاير كومر ،ونزوئال ،تاجيكستان و عراق می شود.

همچنين در حاشيه برگزاري اين نمايشگاه ،در روزهاي سي ام مهر و يكم آبان،
 8نشست تخصصي با حضور كارشناسان و مجريان سازمان خصوصي سازي
كشور ،بورس اوراق بهادار ،شركت ملي صنايع پتروشيمي ،سازمان هاي بيمه اي
و مجريان طرح هاي سرمايه گذاري برگزار شد.
نشست تخصصی معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی،
بررسی قوانین و مقررات بانکی ،بیمه ای و بازار سرمایه در مناطق ازاد و ویژه
اقتصادی ،معرفی روش ها و مزایای تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران،
فرصت های نوین سرمایه گذاری در ایران در افق تأمین کاال و خدمات مورد نیاز
در بازار عراق ،معرفی فرصت های سرمایه گذاری از طریق خصوصی سازی در
ایران ،بررسی مشوق ها و مقررات سرمایه گذاری و معرفی فرصت های سرمایه
گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،بررسی فرصت های موجود تاالر صادراتی
بورس کاالی ایران در منطقه آزاد کیش ،برای توسعه تجارت با عراق و سرمایه گذاری
در خارج از کشور و جذب سرمایه های خارجی عناوين نشست هاي تخصصي است
كه همزمان با اين نمايشگاه در مركز همايش هاي بين المللي كيش برگزار شد.

در این نمایشگاه اهداف مهمی از قبیل معرفي قابليت هاي نهادهاي مالي
داخلي و خارجي ،توانمندي ها و دستاوردهاي بازار سرمايه ،پول و بيمه كشور،
محصوالت و توانمندي هاي شركت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار ،خدمات
نوين بانكي در حوزه بازار پول كشور ،خدمات نوين بيمه اي ،كمك به تشكيل
سرمايه دراقتصاد ملي ،افزايش ظرفيت ها براي رقابت بازار پول و سرمايه
كشور با بازارهاي مشابه منطقه در نخستين نمايشگاه بين المللي بورس،
بانك ،بيمه و سرمايه در كیش بود.
گفتني است اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و بازار سرمایه و
همچنين از اهداف برگزاري ششمين نمايشگاه معرفي فرصت هاي سرمايه ششمین نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری کشور با حمایت سازمان
گذاري مي توان به معرفي جديد ترين فرصت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي منطقه آزاد کیش ،شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ،سازمان بورس اوراق
كالن ملي در حوزه هاي گردشگري ،عمران و شهر سازي و مسكن و انرژي ،بهادار ،شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس ،سازمان سرمایه گذاری و کمک های
جلب مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاران داخلي و خارجي ،ارائه اقتصادی و فنی ایران ،سازمان خصوصی سازی ،سازمان میراث فرهنگی و
جديد ترين الگوهاي تامين مالي براي طرح هاي سرمايه گذاري و تبادل گردشگری ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی و برخي متولیان و دست اندرکاران
اطالعات فني و تجاري بين سرمايه گذاران و مجريان طرح هاي سرمايه بازار سرمایه و حوزه سرمایه گذاری کشور در جزیره کیش برگزار شد.
گذاري اشاره كرد.
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نمایشگاه در آینه مطبوعات و خبرگزاری ها

1393/04/23
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگانی تهران خبر داد:

بهبود سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از رفع تحریمها
مطلب با کمی تغيير در تکنولوژی ها و ماشين آالت جدید می توان بازارهای
منطقه ای را در دست گرفت .ایران در بسياری از موارد مزیت رقابتی دارد ونياز
به فعاليت است.
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگانی تهران از بهبود وضعيت سرمایه گذاریهای
خارجی در ایران پس از رفع تحریم ها خبر داد ،گفت:
برگزاری نمایشگاه های سرمایه گذاری به ویژه در مناطق آزاد راهکار مناسبی
برای توسعه روابط است.
به گزارش ایلنا ،محمدحسين برخوردار با اعالم این موضوع گفت :در قانون
بودجه مشخص شده که باید در چه حوزه هایی بایدسرمایه گذاری صورت
گيرد .ایران در بخش نفت و گاز و بهينه سازی مصارف انرژی مزیت دارد که
باید در این موارد سرمایه گذاری صورت گيرد.
وی افزود :مواد معدنی و همچنين صنایع دیگر از جمله لوازم خانگی
مزیت هایی است که به هيات های خارجی در سفرها معرفی می شود که البته
به رفع مساله تحریم بستگی دارد.
به گفته این عضو هيات رئيسه اتاق بازرگانی تهران ،در برخی حوزه ها از جمله
مسائل زیربنایی حمل ونقل ،بهينه سازی مصرف آب در کشاورزی ،فاضالب
شهری و خودروسازی ایران پيشنهاد سرمایه گذاری به خارجی ها داده است.
ضمن اینکه ایران در این حوزه تنها به سرمایه گذاری توجه نمی کند ،بلکه
بازارهای صادراتی را نيز مد نظر دارد.

برخوردار تاکيد کرد :با کمی تغيير در تکنولوژی ها و ماشين آالت جدید می توان
بازارهای منطقه ای را در دست گرفت .ایران در بسياری از موارد مزیت رقابتی
دارد و نياز به فعاليت است.
وی با اشاره به اینکه مزیتهای نسبی با اختيار دولت به هيات های مذاکره کننده
داده می شود ،گفت :معموال آنهایی که برای سرمایه گذاری به ایران می آیند به
تسهيالت سرمایه گذاری نيازی ندارند ،بلکه برای آنها مهمتر تثبيت و شفافيت
قوانين است.
این عضو هيات رئيسه اتاق تهران تاکيد کرد :تا جایی که امکان دارد باید در
موضوع جذب سرمایه گذاری هزینه کنيم .اگر هيچ اطالع رسانی در این حوزه
انجام نشود ،سرمایه ای نيز جذب نخواهد شد.
برخوردار برگزاری نمایشگاه های سرمایه گذاری را به ویژه در مناطق آزاد راهکار
مناسبی برای توسعه دانست و گفت :در این نمایشگاه ها مذاکرات رو در رو انجام
می شود .چرا که خارجی ها معتقدند هر جا پول باشد ،آنجا می روند .بنابراین اگر
مزیت برایشان فراهم باشد ،برای مذاکره می آیند و نتيجه هم می گيرند.
بنابراین گزارش ،نمایشگاه بين المللی بورس ،بانک ،بيمه و سرمایه و ششمين
نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور  ٢٩مهر تا  ٢آبان در جزیره
کيش برگزار می شود.

روزنامه ابرار اقتصادی
1393/05/5
رايزنی با  5کشور برای سرمايه گذاری در مناطق آزاد
معاون سرمایه گذاری شورای عالی مناطق آزاد تجاری گفت :رایزنی هایی در چند ماه
گذشته با سرمایه گذاران ژاپنی ،اتریشی ،ایتاليایی ،آلمانی و چينی برای سرمایه گذاری در
مناطق آزاد انجام شد.
به گزارش فارس ،محمد معزالدین با اشاره به ضرورت جذب سرمایهگذار خارجی در
مناطق آزاد تجاری اظهار داشت :مناطق آزاد مزیتهای زیادی در حوزه سرمایه گذاری
دارند و در چند ماه گذشته رایزنی هایی با سرمایه گذاران ژاپنی ،اتریشی ،ایتاليایی ،آلمانی
و چينی برای سرمایه گذاری داشته ایم.
وی گفت :از آنجایی که تردد در مناطق آزاد به واسطه عدم نياز به ویزا آسانتر است،
می توان نمایشگاه های کليدی برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری برگزار کرد ،تا
بخش خصوصی هم متناسب با فعاليت خود در اینگونه نمایشگاه ها با طرف خارجی وارد
مذاکره شود .معافيت  20ساله از پرداخت ماليات ،امکان تاسيس شرکت با سهام 100
درصد خارجی ،ورود ماشين آالت صنعتی بدون پرداخت عوارض گمرکی ،عدم نياز به اخذ
روادید برای ورود به مناطق آزاد ،خدمات پولی و مالی از جمله دیگر مزایایی است که به
اعتقاد معاون سرمایه گذاری شورای عالی مناطق آزاد می تواند برایسرمایه گذاری خارجی
جذابيت داشته باشد.
معزالدین تاکيد کرد :کميسيون ارزش افزوده در مناطق آزاد محصوالت توليد شده در
این مناطق را بررسی و نسبت به ميزان ارزش افزوده ایجادشده برای آنها معافيت گمرکی
اعالم می کند.
معزالدین گفت :در همين راستا نمایشگاه بين المللی بورس ،بانک ،بيمه و سرمایه و
ششمين نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور  29مهر تا  2آبان در جزیره
کيش برگزار میشود و اميدواریم فرصت خوبی برای جذب سرمایه خارجی که نقش
مهمی در رونق اقتصادی دارد ،داشته باشد.
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1393/07/30
معاون سرمايه گذاری دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد در نمايشگاه بورس:

ايجاد بانک بينالمللی در مناطق آزاد در دستور کار شورای پول و اعتبار
قرار گرفت

معاون برنامه ريزی و سرمايه گذاری دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی
از دستور کار قرار گرفتن ايجادبانک بين المللی در مناطق آزاد در شورای پول و اعتبار
خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،محمد معزالدین در نشست تخصصی اولين نمایشگاه بين
المللی بانک ،بورس ،بيمه که در جزیره کيش برگزار شد ،افزود :جلساتی با بانک مرکزی
درباره ایجاد این نوع بانک در مناطق آزاد برگزار شده و در حال حاضر این امر در دستور
کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
وی تاکيد کرد :در حال حاضر ظرفيت توليد ملی کشور نيازمند ریال و مدیریت ریالی است،
هرچند در گذشته بيشتر نيازمند مدیریت دالری بودیم .وی تصریح کرد :باید جریانی
ساماندهی شود تا تحریم ها تاثيری بر ميزبانی سرمایه گذاران خارجی نداشته باشد.
به گفته وی یکی از وظایف ما تطابق قوانين بين المللی با قوانين داخلی است تا بستری
فراهم شود که بتوانيم سرمایه گذاری در این مناطق را افزایش دهيم.
معزالدین با بيان اینکه در گذشته اولين بانک خارجی که تاسيس شد به دالیل مختلفی
با مشکالتی مواجه شدیم ،اظهار داشت :باید ظرفيت های مدیریتی تقویت شود تا امکان
واردات پول و ظرفيت کشور بازسازی شود ضمن آنکه باید از ظرفيت جهانی حداکثر
استفاده را ببریم.
وی در پایان تصریح کرد 64 :منطقه آزاد در کشور وجود دارد که  24منطقه ویژه اقتصادی
فعال است.

واحد مرکزی خبر 1393/07/30
افزايش مشموالن سهام عدالت به  49ميليون نفر
رئيس سازمان خصوصی سازی گفت :مشموالن سهام عدالت در حال حاضر از 42
به  49ميليون نفر افزایش یافته است .به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه
(سنا)  ،ميرعلی اشرف عبدهلل پوری حسينی در نخستين نمایشگاه بين المللی
بورس ،بانک و بيمه و خصوصی سازی و ششمين نمایشگاه معرفی فرصت های
سرمایه گذاری کشور در کيش ،گفت :سهام عدالت در قالب  61شرکت دولتی
واگذار شده است .وی ادامه داد :پول سهام از محل سود آن آزاد شود و مهلت زمان
آن نيز  10سال پيش بينی شده است و از سال  85تا  94فرصت طبيعی برای
اجرای طرح سهام عدالت وجود دارد.
پوری حسينی گفت :الیحه ای برای ساماندهی طرح سهام عدالت تنظيم شده که
البته هنوز به مجلس ارسال نشده است و اميدواریم ساماندهی طرح سهام عدالت
بزودی انجام و تعيين تکليف نهایی شود .وی درباره دالیل تحقق نيافتن برنامه های
سازمان خصوصی سازی در سال جاری گفت :واگذاری شرکت های دولتی عالوه
بر اینکه نيمی از آن مربوط به اراده سازمان خصوصی سازی است ،نيمی دیگر نيز
بستگی به آمادگی بخش خصوصی دارد .پوری حسينی اعالم کرد  :البته 100
درصد گروه محدودی از شرکت ها به عنوان شرکت های گروه سه و حاکميتی
همچنان در اختيار دولت باقی می ماند که شرکت ملی نفت ایران و سازمان صدا
و سيما از این شرکت های گروه سه است.
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مروری برنمایشگاه
Post Show Report

نمایشگاه در آینه مطبوعات و خبرگزاری ها
ایسنا 1393/07/28
نخستين نمايشگاه بين المللي بورس ،بانك و بيمه افتتاح ميشود
سرویس  :اقتصادي  -بانك ،بيمه ،بورس
نمایشگاه بين المللی بورس ،بانک  ،بيمه و سرمایه همزمان با ششمين نمایشگاه
معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران از فردا (سه شنبه) در جزیره کيش
کليد می خورد.به گزارش ایسنا ،مدیر برگزاری این نمایشگاه با اعالم این خبر
گفت :این نمایشگاه با حضور  105شرکت داخلی و  15شرکت خارجی در قالب
پاویون اتحادیه اروپا برگزار میشود.
به گفته آریا حميدیان ،تاکنون حضور شرکتهایی از کشورهای دانمارک ،هلند،
کانادا ،انگليس ،یونان ،قبرس ،روسيه ،کره جنوبی و ترکيه در این نمایشگاه
قطعی شده است.
معرفی سازو کارهای مناسب سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور ،انتقال
تجربيات و دانش بين المللی بازار سرمایه به نهادهای مالی داخلی ،شناسایی
قابليتها و توانمندیهای نهادهای مالی داخلی و خارجی ،معرفی خدمات نوین
بانکی و بيمه ای و بسترسازی برای ترغيب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری
در حوزه های انرژی ،مسکن ،گردشگری ،عمران و شهرسازی از جمله اهداف
برگزاری این نمایشگاه اعالم شده است.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ،رئيس سازمان سرمایه گذاری و کمک های
اقتصادی و فنی ایران ،رئيس سازمان خصوصی سازی ،دبير شورای هماهنگی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،رئيس شورای عالی امور ایرانيان خارج از کشور

و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشيمی ایران ،از جمله افرادی هستند که
در اولين نمایشگاه بين المللی بورس ،بانک ،بيمه و سرمایه و ششمين نمایشگاه
معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور از آنها به نمایندگی از حوزه های مختلف
دعوت شده است .
بنا بر اعالم پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه ،همچنين قرار است همزمان با اولين
نمایشگاه بين المللی بورس ،بانک ،بيمه و سرمایه و ششمين نمایشگاه معرفی
فرصت های سرمایه گذاری کشور ،همایش های جانبی ،نشست های تخصصی و
کارگاه های آموزشی برگزار شود.
نشست تخصصی معرفی روشها و مزایای تأمين مالی در بورس اوراق بهادار تهران،
نشست تخصصی بررسی فرصت های موجود تاالر صادراتی بورس کاالی ایران
در منطقه آزاد کيش ،نشست تخصصی بررسی قوانين و مقررات بانکی ونشست
تخصصی فرصت های نوین سرمایه گذاری در ایران در افق تأمين کاال و خدمات
مورد نياز در بازار عراق از مهمترین نشستهای تخصصی است که در حاشيه این
نمایشگاه برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه تخصصی از  29مهر تا  2آبان  1393در مرکز نمایشگاه های بين
المللی کيش از ساعت  18تا  22آماده بازدید از عالقه مندان و فعاالن حوزه های
بازار سرمایه ،انرژی ،گردشگری ،مسکن ،عمران و شهرسازی است.

ایسنا 1393/07/30
صالح آبادی اعالم کرد

تقويت سودآوري صنايع بورسي/تسهيل جذب سرمايه هاي خارجي در
بازار سرمايه
سرویس  :اقتصادي  -بانك ،بيمه ،بورس
سخنگوی سازمان بورس گفت  :این سازمان با تعامل همه جانبه با دولت و
مجلس در خصوص تدوین بودجه سال  ،94قصد دارد سودآوری صنایع بورسی
را تقویت کند.
به گزارش ایسنا ،ریيس سازمان بورس در مراسم افتتاح نمایشگاه بين المللی
بورس ،بانک ،بيمه ،سرمایه و خصوصی سازی که در عصر سه شنبه همزمان با
ششمين نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران برگزار شد با اعالم
اینکه جذب سرمایه های خارجی از اولویت های اصلی این سازمان است از
تسهيل در مقررات با مرتفع شدن محدودیت های بانکی در این بخش خبر داد
و گفت :سرمایه گذاران خارجی می توانند بدون محدودیت مکانی با توجه به
تقویت زیر ساخت های الکترونيک بازار سرمایه ایران در این بازار حضور یابند.
علی صالح آبادی تصریح کرد :به طور حتم با شفاف کردن فرایند جذب سرمایه
های خارجی می تواینم جایگاه بازار سرمایه را در این بخش ارتقا دهيم .وی
درباره روند واگذاری ها نيز گفت  :با همکاری سازمان خصوصی سازی ،واگذاری
شرکت های دولتی به بخش خصوصی در بازار سرمایه ادامه خواهد یافت.
صالح آبادی با اشاره به اینکه ساختار و قوانين در بورس منطبق با استانداردهای
بين المللی تشکيل و تقویت می شود ،ادامه داد :با توجه به این که در بازار
سرمایه نزدیک به  40صنعت و حدود  500شرکت حضور دارند ،این اتفاق
باعث شده است تا متنوع ترین بازار منطقه خاورميانه در اختيار ایران باشد .از
سویی دیگر با در نظر گرفتن اینکه ارزش بازار بورس و فرابورس نزدیک به 400
هزار ميليارد تومان است و بورس کاال و انرژی نيز در بازارهای کاالیی سهم قابل
توجه ای در ارزش و حجم معاالت دارند ،این اتفاق جایگاه بازار سرمایه را در
اقتصاد کشور تقویت کرده است.
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وی درخصوص بورس کاال نيز گفت :این بازار با داشتن تاالر صادراتی و انجام
معامالت گسترده داخلی و خارجی می تواند به یک مرجع قيمت گذاری منطقه ای
تبدیل شود و به رشد بازار سرمایه کشور کمک کند.
بنا بر اعالم پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه ،صالح آبادی با بيان این که سهامداران
در حال حاضر  7ميليون و  600هزار کد معامالتی دارند ،افزود :اگر سهام عدالت
نيز در بورس بذیرش شود تعداد سهامداران به بيش از  50ميليون نفر خواهد رسيد
که این امر ،تحول بزرگی در بازار سرمایه ایران خواهد بود.
سخنگوی سازمان بورس ،تقویت نقش تامين مالی بنگاه های اقتصادی در بازار
سرمایه را از جمله اهداف مهم این سازمان اعالم کرد و افزود :این بازار باید نقش
بيشتری در اقتصاد کشور داشته باشد.
وی گفت  :تعميق و تقویت بازار ثانویه سهام از دیگر برنامه هایی است که هميشه
در دستور کار سازمان بورس قرار دارد .همچنين تقویت زیر ساخت های بازار
سرمایه ،آموزش و فرهنگ سازی ،توسعه ابزارهای معامالتی ،تقویت معامالت
قراردادهای آتی سهام از دیگر اهدافی است که در بازار سرمایه تقویت و اجرا
خواهد شد.
ریيس سازمان بورس درباره ابزارهای معامالتی بازار سرمایه افزود :انواع گوناگونی
از این ابزارها همانند اوراق اجاره ،اوراق مرابحه و … در بازار سرمایه برای سرمایه
گذاران داخلی و خارجی فراهم است.
نمایشگاه بين المللی بورس ،بانک ،بيمه و سرمایه عصر سه شنبه فعاليت خود را
با حضور رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ،رئيس سازمان خصوصی سازی ،دبير
شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،رئيس شورای عالی امور ایرانيان
خارج از کشور و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشيمی ایران و همچنين 105
شرکت داخلی و  15شرکت خارجی در قالب پاویون اتحادیه اروپا در جزیره کيش
آغاز کرد.
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1393/08/3
در کيش برگزار شد:

نشست تخصصي روش ها و مزاياي تامين مالي در بورس تهران

در حاشيه نخستين نمایشگاه بين المللی بورس ،بانک ،بيمه و خصوصی سازی در
جزیره کيش مورخ یکم آبان ماه ،نشست تخصصی روش ها و مزایای تامين مالی
در بورس تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه (سنا) ،به نقل از روابط عمومی بورس
تهران در این سمينار در حدود یکصد نفر از فعاالن اقتصادی از نقاط مختلف کشور
و سرمایه گذاران حاضر در جزیره کيش ،دانشجویان رشته مالی و مسئوالن منطقه
آزاد کيش حضور یافتند.
در این نشست روش ها و مزایای تامين مالی از طریق اوراق بدهی شامل اوراق
مشارکت ،اوراق اجاره ،اوراق مرابحه و اوراق استصناع و تامين مالی از طریق
صندوق های پروژه و صندوق های زمين و ساختمان مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست تخصصی آقایان امير حمزه مالمير (معاون ناشران و اعضاء بورس
تهران) ،ایوب باقرتبار (مدیر نهادهای مالی سازمان بورس) ،رضا کيانی (مدیر
تحقيق و توسعه بورس تهران) ،بهنام چاووشی (ریيس اداره نهادهای مالی سازمان
بورس) و خانم مهسا رادفر (ریيس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان
بورس) به ایراد سخنرانی پرداختند.
عناوین سخنرانی معاونت ناشران و اعضاء بورس (روش ها و مزایای تامين مالی در
بورس تهران) ،مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس (مزایای تامين مالی
از طریق صندوق ها) ،مدیر تحقيق و توسعه بورس تهران ( تامين مالی از طریق
صندوق های زمين و ساختمان) ،ریيس اداره نهادهای مالی سازمان بورس (تامين
مالی از طریق صندوق های پروژه ای) و ریيس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق
بدهی سازمان بورس ( روش های تامين مالی از طریق اوراق بدهی) بود.

1393/07/27
حضور بيمه آسيا در نمايشگاه بين المللی بورس،بانک
بيمه و سرمايه جزيره کيش
بيمه آسيا در اولين نمايشگاه بين المللی بورس ،بانک ،بيمه و سرمايه جزيره کيش
حضوری فعال دارد.
مديران و کارشناسان بيمه آسيا در غرفه اختصاصی اين شرکت ودر طول برگزاری
نمايشگاه که از « ،اخبار بانک » به گزارش  ٢٩مهر تا  ٢آبان سال جاری از ساعت
 ١٨تا  ٢٢در مرکز نمايشگاه های بين المللی کيش برگزار می شود ،آماده ارايه
خدمات بيمه ای و مشاوره ای در صنعت بيمه کشور هستند.
بنابر اين گزارش و اعالم دبير خانه نمايشگاه ،معرفی قابليت ها و توانمندی های
نهادهای مالی داخلی و خارجی ،توانمندیها و دستاورد های بازار سرمايه ،پول
وبيمه کشور ،ساز کارهای مناسب سرمايه گذاری در بازار سرمايه کشور ،خدمات
نوين بيمه ای در صنعت بيمه کشور،خدمات نوين بانکی در حوزه بازار پول کشور
و اهداف برگزاری اين نمايشگاه هستند.
گفتنی است همزمان با نمايشگاه بين المللی بورس ،بانک ،بيمه و سرمايه ،ششمين
نمايشگاه معرفی فرصت های سرمايه گذاری کشور در حوزههای انرژی،گردشگری،
مسکن و عمران و شهر سازی نيز برگزار می شود.

روزنامه جهان اقتصاد 1393/06/26
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نمایشگاه مجازی

امروزه در عصر پر شتاب فناوری و تکنولوژی همگام شدن با پیشرفت
های این حوزه الزم و ضروری است .نمایشگاه مجازی یکی از
دستاوردهای نوین صنعت نمایشگاهی می باشد که سعی بر این دارد
تا با حداقل هزینه و کمترین زمان رابطه ای هم زمان میان شرکت
کنندگان و بازدیدکنندگان ایجاد نماید.

در همین راستا ستاد برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی بورس،
بانک ،بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه فرصت های سرمایه
گذاری کشور امکان بازدید مجازی از فضاهای نمایشگاه به صورت
آنالین از طریق وب سایت نمایشگاه به آدرس www.kishebex.ir
و به صورت  offlineاز طریق نرم افزار نمایشگاه (قابل دانلود از طریق
سایت بازار ) را فراهم نموده است.
امکانات نرم افزار نمایشگاه مجازی عبارتند از:
• امکان بازدید با چرخش  360درجه در تمام ابعاد فضای سه بعدی
(اطراف ،باال و پایین)

• حرکت به سمت فضای بعدی با تکنولوژی Walking

• کنترل حرکت با ماوس ،کیبورد و دکمه های کنترلی داخل برنامه

• نقشه هوشمند پالن نمایشگاه (نمایشگاه موقعیت قرارگیری و زاویه
دید بازدیدکنندگان ،امکان ورود به فضای سه بعدی از طریق نقشه
و )....
• نقشه ماهواره ای آنالین

• نمایش اطالعات متنی شرکت ها

• نمایش موقعیت شرکت ها بر روی نقشه
• موقعیت یابی از طریق GPS

• امکان جستجوی شرکت ها بر اساس نام و زمینه فعالیت
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نظرسنجی نمایشگاه
نتایج نظرسنجی نخستین نمایشگاه بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی
و ششمیــن نمــایشگـاه معــرفـی فـرصت هـای سـرمایه گـذاری کشــور
 - 1به نظر شما نحوه اطالع رسانی و تبلیغات این نمایشگاه در سطح
کشور چگونه بوده است؟

 -7بـه نظـر شـما میـزان هماهنگـی ،برنامـه ریـزی و عملکـرد
مسـئولین در برپایـی نمایشـگاه چگونـه بـوده اسـت؟

 – 3رضایت مندی خود را نسبت به تسهیالت موجود در نمایشگاه به
ترتیب مشخص کنید:

 -9میزان اثر بخشی بازدیدکنندگان متخصص و مسئولین را چگونه
ارزیابی می نمائید.

 - 2به نظر شما نحوه اطالع رسانی و تبلیغات این نمایشگاه در سطح
جزیره زیبای کیش چگونه بوده است ؟

الف) آماده سازی غرفه ها و میزان خدمات و سرویس دهی

ب) وضعیت روشنایی سالن ها و غرفه ها
ج) وضعیت تهویه هوای سالن

د) خدمات اینترنتی

 -4میزان رضایت مندی خود را نسبت به وضعیت امکانات هتل و
مراکز اقامتی و پذیرایی کیش بیان نمائید.
 -5میزان رضایت مندی خود را نسبت به مکان برگزاری نمایشگاه
مشخص کنید.
 -6میـزان رضایـت منـدی خـود را نسـبت بـه مـکان برگـزاری

نمایشـگاه (جزیـره زیبـای کیـش) مشـخص کنیـد.

 -8میزان رضایت مندی شما از وضعیت بلیط هواپیما جهت حضور در
نمایشگاه را بیان نمائید.

 -10فضای رقابتی شرکت کنندگان در نمایشگاه را چگونه ارزیابی می
نمایید؟

 -11تا چه اندازه این نمایشگاه توانسته منطبق با اهداف پیش بینی
شده شما باشد.
 -12میـزان رضایت منـدی خود را نسـبت به ارائه خدمـات گمرکی
بیان فرمائید.
 -13تا چه میزان محصوالت و خدمات ارائه شده در این نمایشگاه
توانسته انتظارات شما را برآورده نماید؟

 -14سطح کیفی نمایشگاه حاضر در مقایسه با نمایشگاه های مشابه
در جهان تا چه حدی بوده است؟

 -15سطح کیفی نمایشگاه حاضر در مقایسه با دوره های گذشته
چگونه ارزیابی می نمائید.

70

60
50
عالی
خوب
متوسط

40
30

ضعیف
20
10
0

60

اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک  ،بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 29 -مهر تا  2آبان -1393جزیره کیش

