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 کیش در یک نگاه
 جغرافیا

ــع  ــر مرب ــدود 91 کیلومت ــاحتی ح ــا مس ــش ب ــره کی جزی
در 18 کیلومتــرِي کرانــه جنوبــی ایــران، در محــدوده 
ــره  ــع اســت. شــکل ظاهــري جزی ــارس واق شــمالى خلیج  ف
ــزرگ آن 15  ــر ب ــه قط ــت ک ــی اس ــک بیض ــورت ی ــه ص ب
ــد؛ و از  ــر می باش ــک آن 8 کیلومت ــر کوچ ــر و قط کیلومت
نظــر تقســیمات سیاســی و اداري کشــور، در محــدوده 

ــرار دارد. ــه ق ــدر لنگ ــتان بن ــزگان و شهرس ــتان هرم اس

ــرِي آن  ــه قرارگی ــش از جمل ــی کی ــاي جغرافیای ویژگی ه
ــارس، آب و  ــج ف ــتراتژیک خلی ــی اس ــه جغرافیای در منطق
ــواحل  ــودن س ــال و دارا ب ــاه از س ــوب در 8 م ــواي مطل ه
ــاز از  ــی ممت ــوردار از موقعیت ــره را برخ ــن جزی ــی ای مرجان

ــت. ــوده اس ــاري نم ــگري و تج ــث گردش حی

مزایاي ویژه و منحصر به فرد منطقه آزاد کیش
جذابیت هاي بی شمار گردشگري• 
دسترسی کیش به آب راه هاي آزاد جهانی• 
ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید• 
موقعیـت اسـتراتژیک و نزدیکـی بـه مناطـق نفـت خیـز • 

عسـلویه
از •  مسـتقل  گاز)  (سـوخت  انـرژي  منبـع  از  برخـورداري 

اصلـی سـرزمین 
دارا بـودن خـط هوایـی مسـتقل و خطـوط کشـتیرانی بـا • 

امـکان حمل خـودرو
سـطح بـاالي امنیـت و آرامـش اجتماعـی و پاییـن بـودن • 

سـطح ناهنجـاري هـاي اجتماعی
وجود امکانات حمل و نقل مناسب درون شهري• 
کنترل نسبی آالینده هاي محیط زیست• 
دسترسـى و نزدیکـى بـه بنـادر و شـهرهاى بیـن المللـى • 

منطقـه همچـون دبـى، شـارجه، منامـه و دوحـه



5



6

Post Show Report مرورى برنمایشگاه

طرح  از  برداري  ه  بهر  و  ساخت  به  نسبت  گذار  سرمایه  و 
اقدام نماید. مدت اجاره بر اساس طرح توجیهی سرمایه گذار، 

توسط سازمان تعیین می گردد.

قالب  در  تواند  می  گذار  سرمایه  همچنین   : مشارکت  ج- 
به  اقدام  پروژه،  اجراي  براي  مشارکت،  مختلف  مدل  هاي 
مشارکت با سازمان منطقه آزاد کیش نماید. به طور معمول 
هزینه زمین و مجوز هاي طرح به عنوان آورده سازمان مدنظر 

قرار می گیرد.

2-2-1- حمایت از سرمایه گذارى در پروژه هاى 
گردشگرى و تفریحى

است.  کیش  جزیره  توسعه  اصلى  راهبرد هاى  از  گردشگرى 
قابلیت  هاى گردشگرى کیش همچون ساحل و دریاى زیبا، 
اقلیم مساعد آن در نیمه سرد سال، امکانات اقامتى مناسب 
به  نزدیکى  کنار  در  فارس  خلیج  در  آن  خاص  موقعیت  و 
توسعه  استراتژیک  و  راهبردى  مزیت  هاى  از  اصلى  سرزمین 
با  اخیر  سال  هاى  طى  مى رود.  شمار  به  جزیره  گردشگرى 
توسعه زیرساخت  هاى گردشگرى جزیره، پتانسیل  هاى توسعه 

جزیره کیش بیش از پیش افزایش یافته است.

پیشرفت طرح  هاى توسعه جهانگردى در کیش به گونه اى 
است که این منطقه به عنوان الگویى براى توسعه این صنعت 
ارقام موجود گویاى این  در کشور مطرح شده است. آمار و 
مسأله است که در مدت نسبتاً کوتاهى ضمن افزایش ظرفیت 
اقامتى و گردشگرى کیش روند ورود مسافر، روندى افزایشى 

داشته است.

در سالیان گذشته روند ورود مسافر داراى افزایش چشمگیرى 
بوده که این امر نشانگر موفقیت سازمان  هاى متولى کیش 
براى جذب گردشگرانى است که با انگیزه گردش و استفاده 
از اوقات فراغت به این جزیره سفر کرده اند. نرخ رشد ورود 
در  است.  بوده  از 10 درصد  بیش  اخیر  مسافر در سال هاى 
نفر  هزار  و هفتصد  میلیون  از یک  بیش  حال حاضر ساالنه 

گردشگر به این جزیره سفر مى کنند.

سازمان منطقه آزاد کیش به منظور توسعه گردشگرى و آبادانی 
منطقه و در راستاي جذب سرمایه گذاران براي سرمایه گذاري 
و اجراي پروژه هاي منطبق با سیاست هاي راهبردي سازمان، 
اقدام به ارائه تسهیالت ویژه به سرمایه گذاران در بخش هاى 
براي  عمومی  هاي  مشوق  بر  (عالوه  گردشگرى  و  تفریحى 
سرمایه گذاري در کیش)  می نماید که اهم آنها عبارتند از :

اماکن تفریحى و  براى ساخت هتل و  پایین زمین   قیمت 
گردشگري

هاي  پروژه  مختص  قیمت  ارزان  وامهاي  از  مندي  بهره   
گردشگري

اقتصاد کیش
اقتصادى  سبد  ترکیب  از  اى  گسترده  طیف  کیش  اقتصاد 
کشور را در خود جاى داده است. از جمله مهمترین زمینه 
هاى اقتصاد کیش عبارتند از از داد و ستد، گردشگرى، بخش 
صنعتى- تولیدى و سرمایه گذارى هاى خدماتى. کیش مانند 
سرمایه  براى  هایى  مشوق  داراى  ایران  آزاد  مناطق  سایر 
فرایندهاى  مالیاتى،  هاى  معافیت  جمله  از  خارجى  گذارى 
تسهیل شده براى صادرات و واردات و امکان مالکیت صد در 

صد خارجى است که در سرزمین اصلى موجود نیست.

2-1- مزایا و زیرساخت هاى فعالیت اقتصادي در 
منطقه آزاد کیش

معافیت مالیاتی 20 ساله براي هر نوع فعالیت اقتصادي• 
تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاري خارجی• 
امکان ثبت شرکت با مالکیت 100% خارجی• 
فعالیت بورس اوراق بهادار و بورس کاال، نفت و محصوالت • 

پتروشیمی
معافیت از حقوق گمرکی براي واردات مواد اولیه و ماشین • 

آالت صنعتی واحدهاي تولیدي
تشریفات ساده براي صادرات مجدد و ترانزیت کاال • 
امکان ترانزیت کاال به کشورهاي آسیاي میانه و کشورهاي • 

همسایه ایران با جمعیت بیش از 400میلیون نفر.
سرزمین •  به  کیش  در  تولیدشده  کاالهاى  صادرات  امکان 

اصلى در چهارچوب نظام ارزش افزوده
بندرگاه با قابلیت پهلوگیري شناورهایى با ظرفیت 12 هزار • 

تن در زمان فعلى و 35000 تن در آینده
صدور محصوالت به خارج از کشور بدون پرداخت عوارض • 

گمرکی و بندرگاهی
کاهش سود بازرگانى جهت واردات کاال به سرزمین اصلی • 

از طریق جزیره کیش به میزان 15 درصد
به •  اتصال  نقطه  در  آزاد  مناطق  در  مستقل  وجود گمرك 

بازارهاي بین المللی
آزادي ورود و خروج اصل و سود سرمایه• 

سرمایه گذاري  حمایتی  سیاست هاي  و  مشوق ها   -2-2
در منطقه آزاد کیش

زمین هاي موجود در منطقه آزاد کیش (شامل جزایر کیش، 
سازمان  به  متعلق  کوچک)  فارور  و  بزرگ  فارور  هندورابی، 
منطقه آزاد کیش می باشد که قابل واگذاري به اتباع ایرانی 
و اجاره به اتباع خارجی می باشد. سرمایه گذار می تواند به 

روشهاي زیر اقدام به سرمایه گذاري نماید :

الف – خرید قطعی : سرمایه گذار می تواند با خرید زمین و 
پرداخت هزینه  هاي مربوط به اخذ مجوز هاي الزم، به صورت 

مستقل اقدام به سرمایه گذاري نماید.

ب- اجاره : در صورت تمایل سرمایه گذار، سازمان می تواند 
زمین را بصورت استیجاري در اختیار سرمایه گذار قرارداده 
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شریک  از  برخورداري  صورت  در  طرح  به  اولویت  اعطاي   
خارجی معتبر و صاحب نام

 بهره مندي از مراحل سرمایه گذاري کوتاه تر و ساده تر به 
دلیل قرارداشتن در اولویت هاي سازمان

2-3- ثبت سفارش 
جلب  جهت  در  و  الکترونیک  تجارت  توسعه  راستاي  در 
بازرگانان و سرمایه گذاران، سازمان منطقه آزاد با همکاري 
ثبت  سیستم  ایران  تجارت  توسعه  مرکز  و  بازرگانی  وزارت 
اندازي کرده است. این سیستم به علت  سفارش کاال را راه 
سهولت ثبت سفارش براي بازرگانان و سرمایه گذاران مورد 

استقبال بسیاري از بازرگانان قرار گرفته است.

2-4- حمایت از برند هاي خاص
برندهاي  با  قاطع  برخورد  آزاد کیش، ضمن  سازمان منطقه 
تقلبی و جلوگیري از نصب تبلیغات توسط اشخاص حقیقی 
صاحبان  براي  را  خاصی  مزایاي  نمایندگی،  فاقد  حقوقِی  یا 
نظر  در  یا خارجی  داخلی  از  اعم  معتبر  برندهاي  نمایندگِى 

گرفته که از جمله آن ها می توان به مورد زیر اشاره کرد:

مارك  داراي  کاالهاي  معتبِر  نمایندگی  داشتن  صورت  در 
از  فروش  از  ارائه خدمات پس  و  معتبر  استاندارد  با  مشهور 
10٪ تخفیف نسبت به عوارض منطقه -در قبال ارائه مدارك 
ترانزیت در  مرتبط و عدم تجاوِزِ مدت توقف کاال در کشور 
(ماده 17-4  برخوردار خواهند شد.  ترانزیت-  صورت حمِل 
د14300- شماره  گمرك  و  واردات  صادرات،  دستورالعمل 

04/04 مورخ 86/12/12)

الف)  فرایند سرمایه گذارى در حوزه هاى غیرصنعتى 
حوزه هاى  در  سرمایه گذارى  براى  درخواست  ارائه  مراحل 

غیرصنعتى به شرح زیر است:
آزاد(مدیریت  منطقه  سازمان  به  کتبی  درخواست  ارائه   -1

سرمایه گذارى در معاونت اقتصادى و سرمایه گذارى) 
2- تکمیل فرم درخواست سرمایه گذاري و ارائه توان فنی و 

مالی متناسب براي انجام طرح
3- بررسی اولیه طرح در مدیریت سرمایه گذارى

4- درخواست کروکی از معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان 
منطقه آزاد توسط مدیریت سرمایه گذارى 

5- طرح موضوع سرمایه گذاري در کمیسیون امور اقتصادي 
و ارزشیابی زمین

به  زمین  ارزشیابی  و  اقتصادي  کمیسیون  مصوبه  ابالغ   -6
سرمایه گذار

7- انعقاد قرارداد با سرمایه گذار در صورت موافقت کمیسیون
8- تحویل زمین به سرمایه گذار

 فرایندهاى سرمایه گذاري و فعالیت اقتصادي 
در منطقه آزاد کیش

ب)  فرایند سرمایه گذارى در حوزه هاى صنعتیک

فاز 1: فرایند سرمایه گذارى صنعتى قبل از تحویل زمین
1- ارائه درخواست کتبی، تکمیل پرسشنامه ومدارك الزم

2- احراز توان مالی، فنی و اجرایی متقاضی و اعالم نظر اداره 
محیط زیست مبنی بر عدم آالینده بودن طرح

کمیسیون  در  طرح  جهت  گزارش  تهیه  و  طرح  بررسی   -3
اقتصادي و ارزشیابی زمین

4- درخواست کروکی از معاونت عمرانی و زیربنایی 
5- ابالغ مصوبه کمیسیون اقتصادي و ارزشیابی زمین، صدور 

جواز تأسیس
6- انعقاد قراداد و تحویل زمین به متقاضی

فاز 2: فرایند سرمایه گذارى صنعتى پس از تحویل زمین

1- صدور معرفى نامه مجوز فعالیت اقتصادى
2- ارائه نقشه هاي اجرایی ساختمان، دریافت پروانه ساخت، 

شروع عملیات ساختمانی، تکمیل بنا و دریافت پایان کار
اولیه بدون پرداخت عوارض و  3- ورود ماشین آالت و مواد 

نصب ماشین آالت 
راه اندازي کارخانه 

4- ارائه درخواست جهت اخذ سهمیه ارزش افزوده، تکمیل 
کمیسیون  از  افزوده  ارزش  درصد  اخذ  و  مربوطه  پرسشنامه 

ارزش افزوده
5- انتقال محصوالت تولیدي به سرزمین اصلی بر اساس درصد 

هاى اخذشده و صادرات به کشورهاى خارجى 
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نگاهى بر اولین نمایشگاه بین المللى بورس بانک بیمه و خصوصى 
سازى و ششمین نمایشگاه معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى کشور

از آنجا  که در سـند چشـم انداز توسـعه اقتصادي، سیاسـی 
و اجتماعـی، ایـران در سـال 1404 کشـوري توسـعه یافته با 
جایـگاه اول اقتصـادي، علمـی و فـن آوري در سـطح منطقه 
و بـا تعامـل سـازنده و موثـر در روابـط بیـن الملـل تصویـر 
شـده و در ایـن سـند دسـتیابی بـه قـدرت اول منطقـه بـه 
عنـوان اولویـت اصلـی، هـدف گذاري شـده اسـت، در بهمن 
مـاه 1392 مطالعـه، تحقیقـات و بـازار سـنجى بـراى ایجـاد 
و  مالـى  امکانـات  معرفـى  دانـش،  تبـادل  جهـت  فضایـى 
سـرمایه اى موجـود در ایـران، ایجـاد فضایـى بـراى حضـور 
دسـت انـدرکاران بازار سـرمایه، بانک ها و شـرکتهاى تامین 
قابـل  هـاى  پـروژه  متولیـان  و  مجریـان  کنـار  در  سـرمایه 
سـرمایه گـذارى کشـور و معرفـى آن هـا به سـرمایه گذاران 

داخلـى و خارجـى آغاز شـد.
ایجـاد فضـاى ارائـه خدمـات پولـى و مالـى در مناطـق آزاد 
کشـورمان توسـط تمـام بانک ها، موسسـات مالـى و بیمه اى  
بین المللـى در چارچـوب قوانیـن کشـور از یـک طـرف و از 
طـرف دیگـر توافقـات بـه عمـل آمـده سـازمان منطقـه آزاد 
کیـش بـا بانـک مرکـزى و شـوراى پـول و اعتبـار جهـت 
تأسـیس بانـک هـاى بـرون مـرزى و تبدیـل کیش بـه هاب 

مالـى ایـران از دالیـل بـزرگ برنامه ریـزى و برگـزارى اولین 
بانـک، بیمـه و خصوصـى  المللـى بـورس،  نمایشـگاه بیـن 
سـازى و هفتمیـن نمایشـگاه معرفـى فرصـت هاى سـرمایه 
گـذارى کشـور در 29 مهـر مـاه 1393 لغایـت 2 آبـان مـاه 

1393 در جزیـره کیـش بـود.
اولیـن نمایشـگاه بیـن المللى بورس، بانـک، بیمه و خصوصى 
سـازى و ششـمین نمایشـگاه معرفـى فرصـت هاى سـرمایه 
گـذارى کشـور در فضایـى بـه مسـاحت 15000 متـر مربـع 
بـا حضـور بیـش از 120 شـرکت داخلـى و خارجـى در مهر 
مـاه 1393 درمرکـز نمایشـگاههاى بیـن المللى کیـش آغاز 

بـه کار کرد.
برگـزارى 8 نشسـت تخصصـى در حوزه هاى انـرژى، بورس، 
روز            دو  طـى  سـازى  خصوصـى  و  گـذارى  سـرمایه  بیمـه، 
(صبـح روزهـاى برگـزارى نمایشـگاه) از دیگـر برنامـه هـاى 

ایـن رویـداد اقتصـادى بـود. 
ایـن نمایشـگاه در سـاعت 22 روز 2 آبـان مـاه در حالـى بـه 
کار بـه خـود پایـان داد که بیـش از 9 تفاهم نامه و تاسـیس 
اولیـن بانـک برون مـرزى با ارائـه خدمـات ارزى در کیش از 

جملـه دسـتاوردهاى ایـن رویداد  اقتصـادى بود.
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نگاهى بر دومین نمایشگاه بین المللى بورس، بانک، بیمه و خصوصى 
سازى و هفتمین نمایشگاه معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى کشور

بـا توجه بـه تدابیر دولـت محتـرم در رفع موانع بیـن المللى 
و الحـاق مجـدد اقتصـاد ایـران بـه اقتصـاد جهانـى و جایگاه 
مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادى کشـورمان در میزبانى از موج 
اول سـرمایه گـذاران خارجـى برگـزارى دومیـن نمایشـگاه 
و  سـازى  و خصوصـى  بیمـه  بانـک،  بـورس،  المللـى  بیـن 
هفتمیـن نمایشـگاه معرفـى فرصـت هـاى سـرمایه گـذارى 
کشـور در تاریـخ 18 لغایـت 21 آبـان مـاه 1394 بـه طـور 
همزمـان در جزیـره کیـش بـا حمایت سـازمان منطقـه آزاد 
کیـش و با همـکارى وزارت امـور اقتصادى و دارایـى، وزارت 
امـور خارجـه، شـوراى عالـى مناطـق آزاد و ویـژه اقتصادى، 
سـازمان سـرمایه گـذارى و کمـک هـاى اقتصـادى و فنـى 
ایـران، سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، سـازمان خصوصـى 
صنایـع  و  گردشـگرى  فرهنگـى،  میـراث  سـازمان  سـازى، 
دسـتى، شـرکت ملـى صنایـع پتروشـیمى و سـایر دسـت 
اندرکاران و متولیان حوزه بازار سـرمایه کشـور توانسـت گام 

بلنـدى در دسـتیابى بـه ایـن مهم باشـد.
حضور بیش از 220 شـرکت و موسسـه داخلى و خارجى در 
فضایى به مسـاحت 21000 متر مربع و اسـتقبال شـرکت ها 
و موسسـات بیـن المللى و حضور کارشناسـان و صاحبنظران 
اقتصـادى از کشـورهاى اروپایى در کنار مسـئولین اقتصادى 
کشـورمان در نمایشـگاه بیـن المللـى بـورس، بانـک، بیمه و 
خصوصـى سـازى و نمایشـگاه معرفـى فرصـت هاى سـرمایه 
گـذارى کشـور فرصـت کـم نظیـرى را در اختیـار مشـارکت 

کننـدگان نمایشـگاه قرار داد.
همایـش اقتصـاد ایران در پسـا تحریـم، کیـش دروازه ورود، 
نیـز رویـداد دو روزه دیگـرى بـود کـه در تاریخ هـاى  19 و 
20 آبانمـاه 1394 بـه میزبانى سـازمان منطقـه آزاد کیش و 
بـا همـکارى وزارت امـور اقتصـادى و دارایـى و وزارت امـور 
خارجـه برگـزار شـد. مجموعـه سـخنرانى ها و پنل هـاى این 
همایـش نیـز بـا عناوین «تصویـر وضعیـت اقتصاد ایـران در 
پسـاتحریم»، «پنل بررسـى راهکارهاى جذب سرمایه گذارى 
در  سیاسـى  و  حقوقـى  چالش هـاى  رفـع  و  خارجـى 
پسـاتحریم»، «پنـل نحـوه اتصـال بازار بـورس ایران بـه بازار 
پسـاتحریم»،  در  مالـى  تعامـالت  اسـتراتژى هاى  و  جهانـى 
«پنـل بررسـى راهکارهاى توسـعه تجارت، مشـوق ها و موانع 
در مناطـق آزاد در عصـر پسـاتحریم و بررسـى فرصت هـاى 
سـرمایه گذارى کیـش»، «سـخنرانى تفاوت  ابزارهـاى تامین 
ابزارهـاى  بـا  قیـاس  در  ایـران  در  سـرمایه گذارى  و  مالـى 
ایجـاد  راهکارهـاى  «بررسـى  پسـاتحریم»،  در  بین المللـى 
قطـب نویـن مالى منطقـه (مرکز مالـى بین المللـى کیش)»، 
ایـران  «پنـل بررسـى رونـد تجـارت داخلـى و بین المللـى 
در عصـر پسـاتحریم»، «پنـل بررسـى ضوابـط، ظرفیت هـا و 

مشـوق هاى گمرکـى و مالیاتـى در مناطـق آزاد در مقایسـه 
بـا سـرزمین اصلـى در راسـتاى حمایـت از سـرمایه گذارى 
سـرمایه گذارى  صندوق هـاى  نقـش  «پنـل  تولیـد»،  و 
کارآفرینـى- مخاطره پذیر در توسـعه اقتصادى پسـاتحریم»، 
«سـخنرانى راهکارهـاى بهره مندى از فرصت هـاى اتحادهاى 
بین المللـى در عصر پسـاتحریم»، «بررسـى وضعیـت موجود 
صنعت فنـاورى اطالعات در ایران»، «بررسـى پتانسـیل هاى 
توسـعه صنعـت فناورى اطالعـات در ایـران»، «نقش فناورى 
اطالعـات در توسـعه صنایـع دیگـر»، «پنل تخصصـى تبادل 
اطالعـات» و  «معرفـى فرصت هـاى سـرمایه گذارى بخـش 
خصوصـى حـوزه فنـاورى اطالعـات»، بـه صـورت همزمـان 

شـد.  برگزار 
همچنیـن برگـزارى 9 نشسـت تخصصـى توسـط سـازمان 
ایـران،  اقتصـادى و فنـى  سـرمایه گـذارى و کمـک هـاى 
و  فرهنگـى  میـراث  سـازمان  سـازى،  خصوصـى  سـازمان 
گردشـگرى، اسـتاندارى خوزسـتان، سـازمان بـورس و اوراق 
دلیـران  گـذارى  سـرمایه  غدیـر،  گـذارى  سـرمایه  بهـادار، 
پـارس، سـرمایه گـذاران فنـاورى تک وسـت از دیگـر برنامه 

هـاى ایـن رویـداد بـود.
بـا توجـه بـه برگـزارى نمایشـگاه بین المللـى بـورس، بانک 
بیمـه و خصوصـى سـازى و نمایشـگاه معرفـى فرصـت هاى 
سـرمایه گـذارى بـه طـور همزمان و نظـر به اهمیـت معرفى 
این دونمایشـگاه،  دسـت انـدرکاران و مدیران برگـزارى این 
رویـداد را بـر آن داشـت کـه برنـد Kish Invex را به جاى 
Kish Ebex  و   Kish investshow  بـراى معرفـى 
ایـن نمایشـگاه در مجامـع داخلـى و بیـن المللـى اسـتفاده 

. کنند

9
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برگـزارى دومیـن نمایشـگاه بیـن المللى بـورس، بانک، 
بیمـه و خصوصـى سـازى و هفتمیـن نمایشـگاه معرفى 
فرصـت هـاى سـرمایه گذارى کشـور بـه طـور همزمان 
بـراى دومین سـال متوالـى در جزیره کیـش و همزمانى 
آن بـا ورورد بـه دوران پسـا تحریم سـبب شـد تا جزیره 
زیبـاى کیش شـاهد بزرگتریـن رویداد اقتصادى کشـور 

در سـال 1394 باشد.
حضـور بیـش از 8000 نفـر از  مدیـران، متخصصـان و 
فعـاالن اقتصـادى، سـرمایه گـذاران داخلـى و خارجـى،  
225 شـرکت فعـال در حـوزه بـازار سـرمایه در فضایـى 
بـه وسـعت 21000 متـر مربـع بهتریـن چشـم انـداز را  
بـراى برپایى هرچه بهتـر نمایشـگاه در دوره هاى آینده  

نمود. فراهـم 

تعداد شرکت کنندگان:

و  مالى  نهاد  و  بانک  موسسه،  شرکت،   225
اقتصادى دولتى و خصوصى

تعداد بازدید کنندگان: 

8000 نفر 
فضاى کل نمایشگاه:

 21000 متر مربع
فضاى مفید تحت پوشش نمایشگاه :

 9000 متر مربع

Kish Invex 2015 اطالعات و آمار نمایشگاه

 اطالعات و آمار:

. 

دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت های برگزاری 
به طور همزمان برای دومین سال متوالی در جزیره کیش و همزمانی آن با ورورد به دوران سرمایه گذاری کشور 

 باشد. 4931بزرگترین رویداد اقتصادی کشور در سال شاهد  جزیره زیبای کیش پسا تحریم سبب شد تا

شرکت  222و خارجی،  نفر از  مدیران، متخصصان و فعاالن اقتصادی، سرمایه گذاران داخلی  0666حضور بیش از 
بی شک می تواند چشم انداز خوبی برای برپایی  متر مربع  24666در فضایی به وسعت  بازار سرمایهفعال در حوزه 

 نمایشگاه در سال آینده باشد.هرچه بهتر 

 شرکت، موسسه، بانک و نهاد مالی و اقتصادی دولتی و خصوصی 222تعداد شرکننده: 

 نفر  0666تعداد بازدید کننده : 

 متر مربع 24666فضای کل نمایشگاه: 

 متر مربع 3666فضای مفید تحت پوشش نمایشگاه : 
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کشورهاى حاضر در نمایشگاه: 

رشد کمى مشارکت کنندگان نمایشگاه 
نسبت به نمایشگاه سال گذشته: 

%93,75

نسبت متقاضیان حضور در نمایشگاه 
بورس، بانک، بیمه و خصوصى سازى : 

 %40
نسبت متقاضیان حضور در نمایشگاه 
گذارى  سرمایه  هاى  فرصت  معرفى 

کشور:

%60 

کانادا،  چین،  فرانسه،  سوئیس،  آلمان،  انگلستان، 
گرجستان،  روسیه،  هلند،  عربى،  متحده  امارات 

آمریکا، هنگ کنگ
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اهداف برگزارى نمایشگاه

گروه هاى کاالیى نمایشگاه

• معرفی قابلیت هاي نهادهاي مالی داخلـی و خارجـی
• معرفـی توانمنـدي هـا و دسـتاوردهاي بـازار سـرمایه، پول 

و بیمه اي کشـور
• انتقـال تجربیـات و دانـش بیـن المللـی بـازار سـرمایه بـه 

نهادهـاي مالـی داخلـی
• معرفـی محصـوالت و توانمنـدي هاي شـرکت هـاي حاضر 

در بـورس اوراق بهـادار در صنایـع مختلف
• معرفی خدمات نوین بانکی در حوزه بازار پول کشور
• معرفی خدمات نوین بیمه اي در حوزه صنعت بیمه

• کمک به تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی
• افزایـش ظرفیـت هـا در جهـت رقابت بـازار پول و سـرمایه 

کشـور بـا بازارهاي مشـابه در منطقه 
• معرفـی جدیدتریـن فرصت هاي سـرمایه گـذاري در پروژه 
هـاي کالن ملـی بـه ویـژه طرح هـاي قابـل سـرمایه گذاري 
در حـوزه هـاي گردشـگري، عمران و شهرسـازي، مسـکن و 

انرژي.
• معرفـی جدیدتریـن طرح هـا و پروژه هاي سـرمایه گذاري 

بخـش خصوصی و جذب سـرمایه گـذاران جدید

ــا،  ــورس ه ــرمایه و ب ــازار س ــا، ارکان ب ــه ه ــا، بیم ــک ه بان
ــا و ســازمان  ــن ســرمایه، شــهرداري ه ــاي تأمی شــرکت ه
ــا  ــی ه ــاري، صراف ــی و اعتب ــات مال ــته، موسس ــاي وابس ه
ــال در  ــه شــده و فع ــاي پذیرفت ــا، شــرکت ه ــگ ه و لیزین
بــورس اوراق بهــادار، شــرکت هــاي فعــال در بــورس کاال و 
فرابــورس، شــرکت هــاي کارگــزاري و صندوق هاي ســرمایه 
گــذاري مشــترك، شــرکت هــاي ســرمایه گــذاري و مشــاور 
ســرمایه گــذاري، تشــکل هــا و انجمــن هــا، مشــاور ســرمایه 
گــذاري و لیزینــگ، ســرمایه گــذاري و ســرمایه پذیــري در 
مســکن، شــرکت هــاي فعــال در زمینــه فنــاوري اطالعــات 
بــه ویــژه در حــوزه مالــی و ســرمایه گــذاري، شــرکت هــاي 
ارائــه دهنــده خدمــات مالــی و اعتبــار ســنجی و موسســات 
حسابرســی، طــرح هــا و پــروژه هــاي مرتبــط بــا موسســات 
مالــی و اعتبــاري، لیزینــگ و مســتغالت. طراحــی و ســاخت 
ــان،  ــکاران و طراح ــاوران، پیمان ــی، مش ــاي عمران ــروژه ه پ

•  ارائـه جدیـد تریـن مـدل هـا و الگـو هـاي تامیـن مالـی 
جهـت پـروژه هـاي سـرمایه گـذاري.

• تبـادل اطالعـات فنـی و تجـاري بیـن سـرمایه گـذاران، 
مجریـان طرح هاي سـرمایه گذاري، دسـت انـدرکاران  بازار 
سـرمایه و شـرکت کننـدگان و بازدیدکنندگان از نمایشـگاه.

در  خصوصـی  بخـش  بیشـتر  هرچـه  مشـارکت  تشـویق   •
پـروژه هاي سـرمایه گـذاري مرتبط بـا حوزه هـاي برگزاري 

نمایشـگاه.
• شناسـاندن فضـاي حاکـم بـر کشـور بـه سـرمایه گـذاران 
خارجـی و توصیـف موقعیـت اقتصـادي، سیاسـی، اجتماعی 

و فرهنگـی کشـور.
• تبـادل اطالعـات و ارتقـاء هماهنگی و همکاري بین دسـت 
انـدرکاران، متولیان و سـایرنهادهاي مرتبط با حوزه سـرمایه 

. گذاري 
• بررسـی مسـائل سـرمایه گـذاران بـا حضـور مسـئولین و 
تالش در رفع مشـکالت و مشـارکت بیشـتر سـرمایه گذاران.

شهرســازي، تعاونــی هــاي مســکن، انبــوه ســازان، طــرح هــا 
و پــروژه هــاي عمرانــی و شهرســازي در بخــش هــاي دولتی 
و خصوصــی، بازســازي و زیبــا ســازي شــهرها، پــروژه هــاي 
تولیــد انبــوه ســریع، موسســات علمــی پژوهشــی تحقیقاتــی 
ــاي  ــت ه ــزار، بهســازي باف ــرم اف و نشــریات تخصصــی و ن
ــت ســرمایه در بخــش مســکن  فرســوده، مشــاوره و مدیری
و شهرســازي،  فضــاي ســبز  و عمرانــی،  و شهرســازي 
طراحــی و ســاخت هتــل هــا و مراکــز گردشــگري، معرفــی 
بســته هــاي ســرمایه گــذاري ادارات کل میــراث فرهنگــی 
مراکــز اســتان هــا، پــروژه هــاي ســازمان هــاي ســیاحتی و 
ــت ســرمایه جهــت توســعه زیرســاخت  گردشــگري، مدیری
ــی و مراکــز گردشــگري و  ــا و گســترش واحدهــاي اقامت ه

مطبوعــات، انتشــارات و رســانه هــاي اقتصــادي.
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برگزارکنندگان

مشاورین نمایشگاه

سازمان منطقه آزاد کیش
اداره امور منطقه آزاد کیش بر عهده سازمانى است که مسئولیت هاى آن از سوى شوراى عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى 
کشور تهیه و تصویب شده است. اهداف اساسى این سازمان انجام امور زیر بنایى مورد نیاز در جزیره، عمران و آبادانى، 
رشد و توسعه اقتصادى، ایجاد اشتغال مفیدسازنده، جذب سرمایه گذارى هاى داخلى وخارجى، تنظیم بازار کار و کاال، 
حضور فعال در بازارهاى جهانى به منظور توسعه صادرات غیر نفتى، تدارك مقدمات تولید کاالهاى صنعتى و راه اندازى 
از موقعیت هاى اختصاصى جزیره آزاد کیش شامل مجمع عمومى، هیات مدیره،  صنایع تبدیلى و باالخره بهره بردارى 

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و بازرسان قانونى است

شرکت سرمایه گذارى و توسعه کیش (متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش)
از  کیش  جزیره  بازرگانی  و  عمرانی  صنعتی،  اقتصادي،  توسعه  و  رشد  هدف  با  کیش  توسعه  و  گذارى  سرمایه  شرکت 
طریق جذب سرمایه هاي داخلی و خارجی و همچنین ارائه خدمات عمومی و بازرگانی به کلیه فعاالن اقتصادي منطقه، 

فعالیت مى نماید.

بهاران تدبیر کیش
فرهنگى  پارسیان، موسسه  اندیشه  پدیدار  انتشارات  پارسیان شامل  فعالیت هاى گروه شرکت هاى  توسعه  راستاى  در 
پدیدار اندیشه پارسیان و شرکت فناورى اطالعات پارسیان، شرکت بهاران تدبیر کیش در سال 1392 با هدف برگزارى 

نمایشگاه ها، سمینارها و سایر فعالیت هاى مرتبط در جزیره کیش تاسیس گردید.
تجربیات دو دهه فعالیت گروه پارسیان در حوزه هاى مختلف اطالع رسانى، تبلیغاتى و نمایشگاهى در راستاى تحقق 

اهداف شرکت بهاران تدبیر کیش در خدمت این شرکت قرار گرفت.
این شرکت در بدو تاسیس فعالیت خود را با همکارى در برگزارى دهمین نمایشگاه بین المللى انرژى کیش در سال 
92 آغاز در سال 93 با برگزارى اولین نمایشگاه بین المللى بورس، بانک، بیمه و خصوصى سازى و ششمین نمایشگاه 
معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى کشور، اولین نمایشگاه بین المللى چاى، قهوه و کافى شاپ و برگزارى اولین دوره 
بورس،  المللى  بین  نمایشگاه  دومین  برگزارى  با   1394 سال  در  و  کیش  جزیره  در  ایران  باریستاى  ملى  مسابقات 
بانک، بیمه و خصوصى سازى و هفتمین نمایشگاه معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى و نهمین نمایشگاه بین المللى 

گردشگرى و سفر کیش به فعالیت خود ادامه داد.

دبیرخانه نمایشگاه kishINVEX2015  در راستاى افزایش سطح 
کیفى و کمى نمایشگاه از خدمات مشاورین خود در بخش هاى بین 

المللى، علمى و تبلیغاتى استفاده نمود.

مشاورین بین المللىمشاورتبلیغاتى
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Post Show Report مرورى برنمایشگاه

سالنغرفهنام شرکت

28Aآتیه سازان دشت نور پارسیان

بازرگانى صندوق بازنشستگى کشورى، سرمایه گذارى صندوق بازنشستگى کشورى، ایران یاسا تایر و رابر، صبا 
آرمه، صبا فوالد خلیج فارس، فوالد اکسین خوزستان، کارگزارى صندوق بازنشستگى کشورى (صبا جهاد)، 

گسترش تجارت پارس سبا، نوآوران مدیریت سبا، پتروشیمى جم
38A

بازرگانى و سرمایه گذارى آینده کیش
32A(بساك)، صندوق حمایت و بازنشستگى آینده ساز،کیش بتن جنوب

20a,21aAبانک آینده

16aAبانک تجارت

2Aبانک سپه

41Aبیمه حافظ (سهامى خاص)

14Aپارامیس طالیى قشم

37Aپارس میکا کیش

A-پایگاه اطالع رسانى بازار سرمایه (سنا)

4Aپایگاه اطالع رسانى خبرى و دایرکتورى مشاغل جزیره طالیى کیش

15Aپایگاه اطالع رسانى عصر بازارهفته نامه بازار امروز، پایگاه اطالع رسانى عصر اعتبار

13bAپژوهشگاه شاخص پژوه

20Aتامین سرمایه امید

21Aتالشگران صنعتى معدنى المرد و پارسیان

8Aتوسعه دهکده آبدرمانى محالت

11Aجهان اقتصاد

25Aتامین سرمایه رى را

13aAساختمانى دانوب کیش، موسسه همره افق  قریب 

27Aسازمان بنادر و دریانورى

34Aسازمان سرمایه گذارى و کمک هاى اقتصادى و فنى ایران

A سالن

فهـرست مشارکت کنندگان داخلى
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سالنغرفهنام شرکت

16Aسازمان سرمایه گذارى و مدیریت پروژه هاى مشارکتى شهردارى شیراز

31Aسازمان منطقه آزاد انزلى

24Aسازمان منطقه آزاد تجارى - صنعتى ماکو

33Aسازمان منطقه ویژه اقتصادى انرژى پارس

36Aسخت آژند (سهامى عام) ، سرمایه گذارى دلیران پارس (سهامى عام)، کارگزارى فوالد مبنا

17Aسرمایه گذارى توسعه ساختمان سپهر تهران

29Aسهامى ذوب آهن اصفهان

03aAشهردارى دماوند

3Aشهردارى زنجان

9Aشهردارى سنندج

18,19Aشهردارى قزوین

30Aصرافى سرمایه

26Aفرودگاه بین المللى قم

23Aکلوب بین المللى بیمه متقابل قشم

22Aگروه مالى بازرگانى اُرینت، آسیا بانک

6Aگنجینه آتیه (سهامى خاص)

17a,17bA مادر تخصصى عمران وشهرهاى جدید

12Aمجتمع گردشگرى کشتى ایرانى (کیش)

7Aمرکز خدمات سرمایه گذارى استان ایالم

13Aمرکز خدمات سرمایه گذارى استان هرمزگان

11bBمشاور سرمایه گذارى ایرانیان تحلیل فارابى - بورس 24

1Aمنطقه ویژه اقتصادى سرخس

11aAموسسه مطالعات و پژوهش هاى اقتصادى دیده بان تجارت فردا اقتصاد ایرانیان
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Post Show Report مرورى برنمایشگاه

سالنغرفهنام شرکت

44Bاداره کل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان

24Bاداره کل امور مالیاتى استان هرمزگان

9Bاداره کل میراث فرهنگى  استان اردبیل

13aBاداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان تهران 

29,30Bآلوارس

41Bبانک صنعت و معدن 

2Bبانک قرض الحسنه مهر ایران

21Bبانک مشترك ایران و ونزوئال

25a,24aBبانک ملت، بیمه ما، واسپارى ملت، کارگزارى بانک ملت، تامین سرمایه بانک ملت

4Bبانک مهر اقتصاد

39Bبیمه آسیا (سهامى خاص)

25Bبیمه امید

23aBبیمه ایران معین

7Bبیمه پارسیان

42Bبیمه سینا

10Bاداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان قم

11Bاداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان کرمان

12Bاداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان زنجان

17cBپرورش داده ها

40Bپست بانک ایران

13Bپیشگامان توسعه کیان

34Bتامین سرمایه لوتوس پارسیان

توسعه سامانه هاى نرم افزار نگین (توسن)،توسعه فن افزار توسن،توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس،داده کاوان 
هوشمند توسن،سامانه هاى هوشمند اطالعاتى توسن البرز (سها)،سامانه هاى یکپارچه بزرگ فردا،سامانه هاى یکپارچه 

سیمرغ تجارت،سرمایه گذاران فناورى تک وست، سرمایه گذاران فناورى تک وست،گیتى افروز تابان (گاتا)،ماتریس 
تحلیلگران سیستم هاى پیچیده، مهندسى راى دانا

17B

19Bخانه سرمایه

B سالن
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فهـرست مشارکت کنندگان داخلى و خارجى

سالنغرفهنام شرکت

45Bخدمات مبنا فرتاك آریا، مبنا کارت آریا، اطالعات فناورى جهانى پارس  ( اینفوتک)

18Bدفتر توسعه و کاربرد فناورى اطالعات

28Bراویس پرداز

سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت اطالع رسانى و خدمات بورس، بورس کاال، بورس اوراق بهادار تهران، بورس 
36Bانرژى، فرابورس ایران، مدیریت فناورى بورس، کانون نهادهاى سرمایه گذارى، کانون کارگزاران

17aBسازمان منطقه آزاد چابهار

14,14aBسازمان میراث فرهنگى و صنایع دستى و گردشگرى

15,16Bسازه هاى بلند خاورمیانه

33Bسرمایه گذارى توکا فوالد (هلدینگ) 

سرمایه گذارى غدیر (سهامى عام)، بین الملل توسعه ساختمان، بین المللى توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش، بین 
المللى توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش، توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامى عام)، سرمایه گذارى برق و انرژى 

غدیر، صنعتى و بازرگانى غدیر ( هلدینگ مالى و تجارى غدیر)، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
37B

20Bصندوق ضمانت سرمایه گذارى تعاون

3Bطرح و اندیشه بهساز ملت

35Bکارگزارى خبرگان سهام

43Bکاال آور

گروه مالى بین الملل نیکى، توسعه بازرگانى نیکى گستر (سهامى خاص)، کارگزارى سهام گستران شرق (سهامى 
26Bخاص)،مدیریت ساختمان نیکى گستر (سهامى خاص)، مشاور سرمایه گذارى نیکى گستر (سهامى خاص)

38Bگسترش فناورى هاى نوین کشاورز، آسان پرداخت پرشین (آپ)، ایران سوالر (سهامى خاص)

17bBمدیریت دارایى مرکزى بازار سرمایه  (سهامى خاص)

32Bمرکز خدمات سرمایه گذارى آذربایجان شرقى

31Bمعدنى و صنعتى چادرملو (سهامى عام)

8Bمهستان نقش جهان

5Bمهندسین مشاور خط و صفحه

27Bموسسه بیمه متقابل کیش

22Bموسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، بیمه معلم

46Bنوین سازان تیام کیش

1Bیاران قدیم کیش
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Post Show Report مرورى برنمایشگاه

سالنغرفهنام شرکت

5Cاداره کل میراث فرهنگى استان آذربایجان غربى

31aCاداره کل میراث فرهنگى  استان اصفهان

11Cاداره کل میراث فرهنگى  استان البرز

10Cاداره کل میراث فرهنگى  استان چهارمحال و بختیارى

14Cاداره کل میراث فرهنگى  استان خراسان جنوبى

33aCاداره کل میراث فرهنگى  استان خراسان رضوى

29,30Cاداره کل میراث فرهنگى  استان خراسان شمالى،آریا جهش شرق

34aCاداره کل میراث فرهنگى  استان سمنان

32aCاداره کل میراث فرهنگى  استان فارس

2Cاداره کل میراث فرهنگى  استان کردستان

13,13aCاداره کل میراث فرهنگى  استان کرمانشاه

14aCاداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان کهکیلویه و بویراحمد

36aCاداره کل میراث فرهنگى  استان گیالن

6Cاداره کل میراث فرهنگى  استان مرکزى

14aCاداره کل میراث فرهنگى  استان هرمزگان

12Cاداره کل میراث فرهنگى  استان یزد

35aCاداره کل میراث فرهنگى  استان مازندران

55Cآسمان فراز افضل

32Cامکو ایران

21Cالماس شرق افروز

بانک صادرات ایران، هلدینگ انرژى سپهر، شرکت تامین سرمایه سپهر، شرکت سرمایه گذارى عمران و توسعه اوج سپهر 
اصفهان، شرکت سرمایه گذارى توسعه سپهر فارس، شرکت کارگزارى بانک صادرات ایران، بیمه سرمد، صرافى سپهر، 

گروه مالى سپهر صادرات، واسپارى سپهر صادرات
41,42C

47,48Cبانک ملى ایران

34Cبرج تجارى و گردشگرى ققنوس

49Cبیست ساز کیش

50Cبیمه رازى

20Cبیمارستان کیش

51Cپاویون استان خوزستان

3cپاویون سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى

4cپاویون سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى

7Cپاویون سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى

8Cپاویون سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى

C سالن
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مشارکت کنندگان خارجى

سالنغرفهنام شرکت

9Cپاویون سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى

14Cپایگاه خبرى- تحلیلى تابناك
19aCپروژه بین المللى حفاظت از یوزپلنگ آسیایى، صندوق توسعه سازمان ملل متحد

13Cتوسعه گردشگرى استان کرمانشاه
17Cدفتر حقوقى یکانى فرد

43Cدنیاى اقتصاد
22,23Cسازمان خصوصى سازى

52Cسازمان منطقه آزاد اروند
44Cسازمان منطقه آزاد تجارى - صنعتى ارس

سرمایه گذارى نفت و گاز و پتروشیمى تامین (تاپیکو)، نفت ایرانول، نفت پاسارگاد، نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمى 
58Cفن آوران، پتروشیمى آبادان، نفت و گاز آریا

45,46Cسرمایه گذارى و توسعه قشم
54Cسرمایه گذارى و توسعه کیش، سازمان منطقه ازاد کیش

16Cشوراى بازرگانى ایرانیان دبى
56Cصرافى اطلس

35Cعمران و مسکن شمال
53Cفوالد خوزستان

39Cکانون جهانگردى و اتومبیلرانى جمهورى اسالمى ایران
33Cگردشگرى نمونه چالیدره 

25Cمرکز خدمات سرمایه گذارى خارجى خراسان جنوبى
ملى صنایع پتروشیمى، طراحى مهندسى و تامین قطعات و مواد شیمیایى صنایع پتروشیمى ( اسپک )، صنایع پتروشیمى 

57Cخلیج فارس، ساختمان و نصب صنایع پتروشیمى

24Cمنطقه ویژه اقتصادى بیرجند
27Cمهندسى شهریگ

31Cمهندسین مشاور و معمارى طرح آفرینش عمران
15Cنیکان رسانه بازار سرمایه

59Cهمکاران سیستم

فهـرست مشارکت کنندگان داخلى و خارجى

سالنغرفهنام شرکت
ARJAN CAPITAL19C

Arjan Legal19C
electra18C

Banque Helvetique--

MC Service19C
KK Resarch--

GEorgia Georgalla & Accessories--

Apo Audit Service Ltd--

Damac47B
IBC16C

Asia Bank,Orient Trading & Financial Group22A
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المللـى  بیـن  نمایشـگاه  دومیـن  افتتاحیـه  مراسـم 
بورس،بانک،بیمـه و خصوصـى سـازى و هفتمیـن نمایشـگاه 
معرفـى فرصـت هـاى سـرمایه گـذارى کشـور در سـاعت 
19 مـورخ 94/8/18 درسـالن خلیـج فـارس محـل برگزارى 
همایـش هـاى بیـن المللـى کیـش بـا سـخنرانى  آقایـان 
علـى اصغـر مونسـان مدیـر عامـل سـازمان منقـه آزاد کیش 
- محسـن رضایـى دبیـر مجمع تشـخیص مصلحـت نظام  - 

مراسم افتتاحیه
ابراهیـم رحیـم پـور معـاون آسـیا و اقیانوسـیه وزارت امـور 
آزاد  مناطـق  عالـى  دبیـر شـوراى  تـرکان  اکبـر   - خارجـه 
تجـارى ، صنعتـى ویـژه اقتصـادى  - میرعلى اشـرف عبدهللا 
پـورى حسـینى رئیـس سـازمان خصوصـى سـازى – حسـن 
پیونـدى قائـم مقـام شـرکت ملـى صنایـع پتروشـیمى ایران 
حضـور بیـش از 700 نفـر از مدیـران، مسـئوالن و فعـاالن 

حـوزه اقتصـادى و سـرمایه گـذارى برگـزار گردیـد.

گزارش تصویرى افتتاحیه
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سخنرانان  افتتاحیه 

افزایش  و  تورم  کاهش  با  گذشته  سال  دو  خوشبختانه ظرف 
صادرات غیر نفتى گام مهمى در جهت ارایه این برنامه ها برداشته 
شده و به زودى با تحرکات کشور در فضاى تعامالت بین المللى؛ 
رشد اقتصادى کشور با افزایش بیشترى مواجه خواهد شد. بر 
همین اساس بانک جهانى نیز انتظار دارد که رشد اقتصاد کشور 

در سال آینده به 5 درصد برسد.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادى کشور با استفاده از راه هاى دسترسى 
زمینى، دریایى و هوایى موجود، از مزیت هاى ویژه قانونى براى 
ورود  ارتباطى  پل  مناطق،  این  برخوردارند.  مجدد  صادرات 

دکتر على اصغر مونسان 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 

کاالهاى کشور هاى اروپایى و آسیایى جنوب شرقى به کشور 
هاى هم جوار و مشترك المنافع به شمار مى روند . 

امروز در ایران 60 میلیون تن ظرفیت نصب شده پتروشیمى 
شود  مى  برداشت  تن  میلیلون   45 میزان  ازاین  که  داریم 
همچنین 60 میلیون تن ظرفیت دیگر در حال اجرا است که 
تا سال 97 یا 98 به این ظرفیت خواهیم رسید. این درحالى 
است که درشرایط فعلى در سال 1404 مى توانیم به ظرفیت 

180 میلیون تن برسیم.

مهندس حسن پیوندى
قائم مقام شرکت ملى صنایع پتروشیمى ایران

زمینه  از  بزرگى  سبد  نمایشگاه  در  امسال  سازى  خصوصى 
هاى مختلف را ارائه خواهد داد . همچنین مشکالتى در مورد 
خصوصى سازى وجود دارد که سعى داریم این مشکالت را 
خصوصى  قالب  در  خواهند  مى  که  کسانى  از  و  کنیم  حل 
ما  به  را  مشکالت  که  دارند  کشور  این  اقتصاد  وارد  سازى 
خوره  فعاالن  پیشنهادات  و  انتقادات  شنونده  کنند.  معرفى 
خصوصى سازى هستیم و مى دانیم راه زیادى تا هموار شدن 
همچنین  داریم.  کشور  به  خارجى  گذاران  سرمایه  ورود  راه 

مهندس سید میرعلى اشرف عبداله پورى 
حسینى  

رییس کل سازمان خصوصى سازى

نشاندن  و  شان  دولتى  هاى  میز  از  دولتى  مدیران  راندن 
مشکلى  و  بسیار سخت  کار  آنها  جاى  به  مدیران خصوصى 

است.
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در شرایط کنونى یک سوم تجارت خارجى ایران با کشور چین 
است که این میزان معادل 52میلیارد دالر است . ر همین راستا 
با کشور هاى همسایه و یک  یک سوم تجارت خارجى دیگر 
سوم ما بقى با دیگر کشور هاى دنیاست ، این در حالى است که 
معموال قطب هاى اقتصادى دنیا بیشترین حجم تجارت خارجى 
خود را با همسایگان خود دارند که این رقم در برابر حجم یک 
سومى مبادله کشور ما با کشور هاى همسایه اندك است که در 

دکتر ابراهیم رحیم پور 
معاون وزارت امور خارجه 

این شرایط هدف ما بیشتر کردن این میزان است . 

روابط خارجى؛ تجارت و سرمایه گذارى خارجى از محور هاى 
مهم اقتصاد مقاومتى است و این مهم بر خالف تصورى است 
که نا اگاهانه از اقتصاد مقاومتى ترسیم مى شود. با این وجود 
به نظر مى رسد ظرفیت ها و قابلیت هاى آماده کشور زمینه 
مناسبى را براى جذب سرمایه گذاران خارجى فراهم ساخته. 
این درحالیست که کشور  مصمم به استفاده کامل از سرمایه 

هاى خارجى  و روابط تجارى با منطقه و جهان است. 
افزایش درآمد ارزى  از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوقات 
الزم، گسترش تجارت خارجى، ترانزیت و زیر ساخت هاى مورد 
نیاز، تشویق سرمایه گذارى خارجى براى صادرات و  برنامه 

دکتر محسن رضایى
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 

ریزى تولید ملى متناسب با نیاز هاى صادراتى  از مواردیست 
توسعه  سمت  به  را  کشور  کنونى  شرایط  در  تواند  مى  که 

تجارى حرکت دهد .

با آوردن سرمایه گذاران خارجى در واقع مدیریت و تکنولوژى 
را همزمان به کشورمى آوریم ضمن اینکه براى دولت بدهى 
نیامده است. مناطق آزاد مى تواند مکان تست و  هم بوجد 
آزمایش خارجى ها باشد تا بتواند ابتدا در مناطق آزاد سرمایه 
گذارى کرده و پس از آن به کشور بیایند. یکى از این ویژگى 
هاى کیش این است که به منطقه آزاد مالى تبدیل شود و 
اجازه تاسیس شعبه هاى بانک هاى بین المللى به آن داده 
شود. تبدیل کیش به منطقه آزاد مالى با حمایت سیف رییس 

دکتر اکبرترکان
دبیر شوراى عالى مناطق آزاد تجارى، صنعتى و ویژه 

اقتصادى

منطقه  به  کیش  است.تبدیل  شده  همراه  مرکزى  بانک  کل 
ها  خارجى  که  کند  فراهم  را  شرایطى  تواند  مى  مالى  آزاد 

کیش را براى سرمایه گذارى انتخاب کنند.
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گزارش تصویرى افتتاحیه
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نشست هاى تخصصى

شوراى  دارایى،  و  اقتصادى  امور  وزارت  حمایت  به  توجه  با 
گذارى  سرمایه  سازمان  اقتصادى،  ویژه  و  آزاد  مناطق  عالى 
اوراق  و  بورس  سازمان  ایران،  فنى  و  اقتصادى  کمک هاى  و 
کاربرد  توسعه  دفتر  پتروشیمى،  صنایع  ملى  بهادار،شرکت 
سازمان  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  اطالعات  فناورى 
خصوصى سازى، سازمان میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع 
بورس، شوراى عالى  دستى، شرکت اطالع رسانى و خدمات 
امور ایرانیان خارج از کشور، استاندارى خوزستان و سایر دست 

اندرکاران و متولیان حوزه بازار سرمایه کشور برگزارى نشست 
هاى تخصصى در روزهاى 19 الى 21 آبان ماه 1394  در مرکز 
همایش هاى بین المللى جزیره کیش از دیگر برنامه هاى این 

رویداد اقتصادى مى باشد. 
این نشست ها در موضوعاتى مختلف با هدف جذب سرمایه گذارى 
داخلى و خارجى جهت معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى در 
حوزه هاى بازار سرمایه، راه و شهرسازى، نفت، گاز و پتروشیمى، 
خصوصى سازى و دوران پسا تحریم ، IT ، سالمت و گردشگرى 

و .... برگزار مى گردد. 

برگزارى کنندگان نشست ها:
 سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى اقتصادى و فنى 

ایران
 سازمان منطقه آزاد کیش 

  سازمان بورس و اوراق بهادار
  استاندارى خوزستان

  شرکت ملى صنایع پتروشیمى
  دفتر توسعه کاربرد فناورى اطالعات وزارت صنعت، 
فناورى  گذاران  سرمایه  همکارى  با  تجارت  و  معدن 

تِک ِوست و گروه توسن
  سازمان میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى

  سازمان خصوصى سازى
  گروه سرمایه گذارى غدیر

  سرمایه گذارى دلیران پارس

تاریخ برگزارى موضوع نشست سالن برگزار کننده ردیف

19 آبان ماه چشم انداز غدیر در آینده رازى گروه سرمایه گذارى غدیر 1

19 آبان ماه  معرفى ظرفیت هاى سرمایه گذارى در صنعت
پتروشیمى ابن سینا شرکت ملى صنایع پتروشیمى 2

20 آبان ماه  معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى استان
خوزستان ابن سینا استاندارى خوزستان 3

20 آبان ماه
 نشست تخصصى سرمایه گذارى خارجى شیوه

 ها، قوانین و مقررات، مشوقها وحمایت هاى
قانونى

رازى  سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى
اقتصادى و فنى ایران 4

21 آبان ماه  بررسى راهکار تامین منابع مالى خارجى براى
صنعت ساختمان مالصدرا شرکت سرمایه گذارى دلیران پارس 5

21 آبان ماه  سرمایه گذارى و شیوه هاى نوین تامین مالى
پروژه هاى گردشگرى ابن سینا  سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى

و گردشگرى 6

21 آبان ماه  دوران پسا تحریم و ظرفیت جذب سرمایه در
برنامه خصوصى سازى ایران خوارزمى سازمان خصوصى سازى 7

21 آبان ماه  آشنایى با روش هاى تامین مالى از طریق بورس
تهران رازى سازمان بورس و اوراق بهادار 8

21 آبان ماه سرمایه گذارى سالمت در کیش ابوریحان  مدیریت گردشگرى سالمت سازمان
منطقه آزاد کیش 9
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زمانبرگزار کنندهعنوان نشست

تعداد حاضرینسالن

معرفى ظرفیت هاى سرمایه 
پتروشیمى  صنعت  گذارى 

در شرایط پسا تحریم

19 آبانماه 1394شرکت ملى صنایع پتروشیمى

120 نفرابن سینا 

گزارش تصویرى نشست
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زمانبرگزار کنندهعنوان نشست

تعداد حاضرینسالن

صنعتى  گروه  انداز  چشم 
غدیر  درآینده

19 آبانماه 1394شرکت سرمایه گذارى غدیر

رازى

گزارش تصویرى نشست

75 نفر
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زمانبرگزار کنندهعنوان نشست

تعداد حاضرینسالن

معرفى فرصت هاى سرمایه 
گذارى استان خوزستان

استاندارى خوزستان
20 آبانماه 1394

120 نفرابن سینا 

گزارش تصویرى نشست
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سالن

سرمایه  تخصصى  نشسـت 
گـذارى خارجـى شـیوه 
هـا، قوانیـن و مقـررات، 
مشـوق هـا وحمایت هاى 

نى نو قا

سازمان سرمایه گذارى و کمک 
هاى اقتصادى و فنى ایران 

20 آبانماه 1394

رازى

گزارش تصویرى نشست

زمانبرگزار کنندهعنوان نشست

تعداد حاضرین

75 نفر
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زمانبرگزار کنندهعنوان نشست

تعداد حاضرینسالن

سرمایه گذارى و شیوه 
هاى نوین تامین مالى 
پروژه هاى گردشگرى

سازمان میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى

21 آبانماه 1394

ابن سینا 

گزارش تصویرى نشست

110 نفر
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زمانبرگزار کنندهعنوان نشست

تعداد حاضرینسالن

آشنایى با روش هاى تامین 
مالى از طریق بورس تهران

21 آبانماه 1394بورس اوراق بهادار تهران

رازى

گزارش تصویرى نشست

60 نفر
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زمانبرگزار کنندهعنوان نشست

تعداد حاضرینسالن

سرمایه گذاري سالمت  
در کیش

مدیریت گردشگرى سالمت 
سازمان منطقه آزاد کیش

21 آبانماه 1394

ابوریحان

گزارش تصویرى نشست

35 نفر
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برگزار کنندهعنوان نشست

گزارش تصویرى نشست

زمان

تعداد حاضرینسالن

دوران پساتحریم و ظرفیت 
جذب سرمایه در برنامه 

خصوصى سازى ایران

21 آبانماه 1394سازمان خصوصى سازى

50 نفرخوارزمى
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برگزار کنندهعنوان نشست

گزارش تصویرى نشست

زمان

تعداد حاضرینسالن

بررسى راهکار تامین منابع 
مالى خارجى براى صنعت 

ساختمان

شرکت سرمایه گذارى دلیران 
پارس

21 آبانماه 1394

50 نفرمالصدرا
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همایش اقتصاد ایران در پسا تحریم، کیش دروازه ورود

بررسى تحوالت اقتصاد ایران در پسا تحریم و اینکه شرایط در 
این دوران به چه نحو تغییر خواهد کرد و روند پیشرفت چگونه 
سیاستمداران،  مسئوالن،  که  است  مباحثى  از  بود  خواهد 
و  روشن  پاسخى  دنبال  به  بازرگانان  و  تجار  و  اقتصاددانان 

شفاف براى آن هستند.
تدبیر و  راستاى تالش دولت  آزاد کیش در  سازمان منطقه 
توجه  با  و  جهانى   اقتصاد  به  کشور  بازگرداندن  براى  امید 
سرمایه  فرصت هاى  معرفى  نمایشگاه  هفتمین  برگزارى  به 
بانک،  بورس،  المللى  بین  نمایشگاه  دومین  و  کشور  گذارى 
بیمه و خصوصى سازى اقدام به برگزارى همایشى با رویکرد 
و  فرصت ها  معرفى   ایران،  فعلى  اقتصادى  وضعیت  بررسى 
ظرفیت هاى کشورمان  در دوران پسا تحریم با هدف  شفاف 

سازى  وضعیت اقتصادى نمودند.
همایش اقتصاد ایران در پساتحریم، کیش دروازه ورود با هدف 
ارائه راهکارهاى جذب سرمایه گذارى و توسعه روند تجارت 
در ایران، مناطق آزاد و به خصوص منطقه آزاد کیش به عنوان 
بزرگترین رویداد اقتصادى کشور توسط سازمان منطقه آزاد 
کیش و با حمایت وزارت امور اقتصادى و دارایى، شوراى عالى 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادى، سازمان سرمایه گذارى و کمک 
بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  ایران،  فنى  و  اقتصادى  هاى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان خصوصى سازى، بانک 
بازار سرمایه  و متولیان حوزه  مرکزى و سایر دستاندرکاران 
وزرا،  جمهور،  رئیس  مشاورین  و  معاونین  حضور  با  کشور 
سفرا، سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئوالن بانک مرکزى 
و گمرك جمهورى اسالمى، سازمان امور مالیاتى، دبیر خانه 
توسعه  سازمان  اقتصادى،  ویژه  و  آزاد  مناطق  عالى  شوراى 
ها، بانک  بازرگانى،  اتاق هاى  معتبر،  دانشگاه هاى  تجارت، 

 بیمه ها، اقتصاد دانان و صاحبنظرانى  که سال ها مقاالتى در 
سطح مطبوعات ارائه کرده اند،  در 19  و 20 آبان ماه سال 

1395 در مرکز همایش هاى بین المللى کیش برگزار شد.
حضور فعاالن اقتصادى  از کشورهاى آلمان، اتریش، آمریکا، 
فرانسه، ایتالیا، انگلیس، چین، هنگ کنگ، مالزى، سنگاپور و 
کشورهاى  منطقه خلیج فارس و نیز چهرههایى برجسته از 
دانشگاه هاى معتبر خارجى در این همایش در مبحث سرمایه 
رایزنان  و  سفرا  حضور  ایران،  تحریم هاى  و  خارجى  گذارى 
اقتصادى خارجى از جمله مواردى است که به غناى بیشتر 

این رویداد مى افزاید. 
این همایش در قالب 3 سخنرانى و 7 پنل با محورهاى: 

19 آبانماه 1394:
سخنرانى : تصویر وضعیت اقتصاد ایران در پساتحریم 

پنل: بررسى راهکارهاى جذب سرمایهگذارى خارجى و رفع 
چالش هاى حقوقى و سیاسى در عصر پساتحریم 

پنل : نحوه اتصال بازار بورسایران به بازار جهانى و استراتژیهاى 
تعامالت مالى در عصر پساتحریم 

پنل: بررسى راهکارهاى توسعه تجارت، مشوقها و موانع در 
و فرصتهاى سرمایه گذارى  آزاد در عصر پساتحریم  مناطق 

کیش
در  سرمایهگذارى  و  مالى  تامین  ابزارهاى  تفاوت  سخنرانى: 

ایران در قیاس با ابزارهاى بین المللى در پساتحریم

20 آبانماه 1394:
پنل: بررسى راهکارهاى ایجاد قطب نوین مالى منطقه مرکز 

مالى بین المللى کیش
پنل: بررسى روند تجارت داخلى وبین المللى ایران در عصر 

پساتحریم 
پنل: ضوابط، ظرفیتها و مشوق هاى امور مالیاتى و گمرکى 
در مناطق آزاد در راستاى حمایت از سرمایه گذارى، تولید 
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و صادرات
پنل: نقش صندوق هاى سرمایه گذارى کارآفرینى یا سرمایه 

گذارى مخاطره آمیز
(Venture Capital) در توسعه اقتصاد پساتحریم 

اتحادهاى  فرصت هاى  از  مندى  بهره  راهکارهاى  سخنرانى: 
عصر  در   International Joint Venture المللى  بین 

پساتحریم برگزار گردید.

در ایران محیط براى سرمایه گذارى خارجى امن است. ایران از 
منابع و امکانات بى نظیرى برخوردار است و اجراى پروژه هاى 
مختلف در آن از نظر اقتصادى به صرفه است. ایران همچنین از 
نظر سرمایه انسانى تحصیلکرده نیز بى نظیر و پیشرو است. در 2 
سال اخیر شاهد بهبود فضاى کسب و کار بودیم و رتبه ما 34 پله 
بهتر شده است؛ در این مدت صدور مجوز فعالیت کوتاهتر شده و 
هزینه کاهش یافته است. به همین دلیل فضاى کسب و کار براى 

سرمایه گذاران خارجى مناسب است.

دکتر شاپور محمدى 
معاون اقتصادى وزیر امور اقتصادى و دارایى  

العاده اى براى جذب سرمایه گذارى  از ظرفیت فوق  کیش 
خارجى برخوردار است. وراى سرمایه گذارى هاى صنعتى و...، 
کیش قویترین پتانسیل کشور و خاورمیانه براى تبدیل شدن 
به یک مرکز مالى بین المللى است. وجود چنین مرکزى براى 
ارائه خدمات به بازار داخلى و ایجاد ارتباط با مراکز مالى دنیا 
ضرورى است. یکى از چالش هاى امروز ما بحث اعتبارسنجى 
شرکت هاى داخلى است، افزود: براى ارتباط با شرکت هاى 
حسابرسى  استانداردهاى  با  آشنایى  جهان،  اعتبارسنجى 

دکتر محمد خزاعى 
رئیس کل سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى اقتصادى 

و فنى ایران

شرکت ها و مواردى از این دست همه نیاز به یک مرکز مالى 
بین المللى دارد که بهترین جا براى ایجاد آن، جزیره کیش 

است.

مبارزه با فساد ادارى و مالى، ایجاد شفافیت اقتصادى و اصالح 
ساختارهاى اقتصادى و سیاست هاى مالى و پولى براى جذب 
سرمایه گذارى خارجى الزم است. اسالم حق مالکیت خصوصى 
را به رسمیت شناخته است. شرکت هاى داخلى مى توانند با 
هاى  همکارى  و  مشارکت  زمینه  در  خارجى  گذاران  سرمایه 

گسترده به مذاکره بپردازند. 

دکتر الهام امین زاده 
معاون حقوقى رئیس جمهور
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اهمیت  گذاران  سرمایه  شناسایى  و  هویت  احراز  شرایط 
باالیى دارد و در دنیا کمتر اتفاق مى افتد که سرمایه گذاران 
مستقیم به بازار ورود کنند و عموما بصورت مالکیت نیابتى 
وارد مى شوند . یکى از فعالیت هاى  انجام شده در بورس 
کاال  کار روى این موضوع است. یکى از نیاز هایى که سرمایه 
پوشش  دارند  ایران  بازار سرمایه  به  ورد  در  گذاران خارجى 
ریسک نرخ ارز است که این مهم فرصت هاى جذاب سرمایه 
گذارى را به دلیل نوسان هاى نرخ ارز تبدیل به تهدید مى 

و  محکم  حقوقى  قوانین  بر  مبتنى  سرمایه  بازار  هاى  بستر 
که  است  المللى  بین  سطح  در  الکترونیکى  هاى  زیرساخت 
استفاده  آن  از  توانند  مى  داخلى  و  خارجى  گذاران  سرمایه 
کنند. براى ارتباط با دنیا باید ابتدا تفکر و عمل در تولید و 
ارائه خدمات را به سطح استاندارد هاى بین المللى افزایش 
داد. همچنین در حوزه خدمات مالى و بازار سرمایه شرکت 
باید در کنار ساماندهى زنجیره  این حوزه  هاى خدماتى در 

به نظر مى رسد در شرایط کنونى سریع ترین، آسانترین و 
شفاف ترین حوزه فعالیتى که وجود دارد سرمایه گذارى در 
بازار بورس و اوراق بهادار ایران است. چنانچه سرمایه گذاران 
خارجى به صورت مستقیم از شرکت هاى بورسى و فرابورسى 
را  شرکت  یک  سهم  درصد   100 تا  توانند  مى  کنند  خرید 
داشته باشند و تنها، محدودیت موجود در زمینه فروش است 

دکتر حامد سلطانى نژاد
مدیر عامل بورس کاال   

دکتر سید على حسینى
مدیرعامل بورس انرژى 

دکتر حسین فهیمى
عضو هیات توسعه پژوهش سازمان بورس 

کند . بدین ترتیب نیاز به راه اندازى بورس ارز به عنوان پیش 
نیاز حضور سرمایه گذاران خارجى احساس مى شود . 

فعالیت خود زنجیره فعالیت سایرفعاالن را شناسایى و تالش 
خود را بر تعامل با آن ها بیشتر کنند. 

بازار  یک  در  باید  و  ندارد  وجود  آن  امکان  سال  دو  تا  که 
عمومى به فروش برسد.



37

گزارش تصویرى همایش



38

Post Show Report گزارش تصویرى همایشمرورى برنمایشگاه



39

 معرفى حامیان نمایشگاه



40

Post Show Report مرورى برنمایشگاه

 معرفى حامیان نمایشگاه

با پیروزي انقالب اسالمی در سال 1357 « وزارت ارشاد اسالمی» از ادغام وزارتخانه هاي « اطالعات و جهانگردي» و « فرهنگ 
و هنر» تشکیل شد و کلیه وظایف مربوط به امور سیاحتی، زیارتی، ایرانگردي و جهانگردي در قالب معاونت امور سیاحتی و 
زیارتی در این وزارتخانه سازماندهی شد. سپس به موجب مصوبه شوراي عالی اداري، کلیه وظایف و مأموریت هاي معاونت 
امور سیاحتی و زیارتی در وزارت ارشاد به  «سازمان ایرانگردي و جهانگردي» منتقل شد تا در قالب سازمان به فعالیت خود 
ادامه دهد. با تصویب شوراى عالى ادارى در یکصد وسى امین جلسه مورخ 85/1/16 به منظور تقویت و توسعه صنایع  دستى 
کشور و ایجاد هماهنگى با سیاست هاى توسعه صنعت گردشگرى، سازمان صنایع  دستى ایران ز وزارت صنایع و معادن منتزع 
و در سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى ادغام و به «سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى» تغییر نام یافت. 

سازمان میراث فرهنگى صنایع دستى و گردشگرى

سازمان خصوصى سازي یک شرکت سهامى دولتى وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارایى و داراي شخصیت حقوقى و 
استقالل مالى است و رئیس کل آن معاون وزیر امور اقتصادي و دارایى مى باشد. اعمال نمایندگى وزارت اموراقتصادي و دارائى 
در امر واگذاري ها، عرضه هرگونه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشى از سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت و شرکت هاي 
دولتى، اجراي طرح توزیع سهام عدالت به منظور افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمى براي خانوارهاي نیازمند با حفظ و تکریم 
شخصیت انسانى آنان و متکى به خود نمودن خانوارهاي نیازمند، انجام وظایف دبیرخانه اي هیأت واگذاري و سایر وظایف 

مرتبط با امر واگذاري سهام از اهم وظایفى مى باشد که بر عهده این سازمان محول گردیده است. 

مأموریت کلى سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتست از ایجاد محیطى امن براى سرمایه گذاران در اوراق بهادار از طریق نظارت 
بر فعالیت مشارکت کنندگان در این بازار به گونه اى که کارایى، انصاف و نظم در این بازار حاکم باشد. نتیجه ى این اقدامات 
تسهیل در تشکیل سرمایه و به تبع، بهبود متغیرهاى کالن اقتصادى خواهد بود. این مهم از طریق نظارت بر حسن اجراى 
قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ممکن است که براى تحقق آن، مجموعه اى از آئین نامه ها و دستورالعمل هاى 

اجرایى تدوین، تصویب و ابالغ مى گردد.

سازمان خصوصى سازى

سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى اقتصادى و فنى ایران در تیرماه سال 1354 و به منظور هدایت و انجام مجموعه 
اى از وظایف ،که پیشتر توسط دستگاه هاى مختلف اجرائى به انجام مى رسید، تاسیس گردید. مجموعه وظایف محوله 
به سازمان نوعاً به امور بین المللى و روابط خارجى کشور مربوط مى گردند . سازمان وظایف خود را مطابق اساسنامه و 
سایر قوانین و مقررات، از جمله سرمایه گذارى خارجى در ایران ، سرمایه گذارى ایرانیان در خارج ازکشور، تامین مالى 
خارجى اعم از اعطاى وام و اعتبارات به سایر کشورها و یا استقراض از منابع بین المللى ، و قوانین و مقررات ناظر بر ایجاد 
و هماهنگى و گسترش روابط با سایر کشورها و مناطق جهان موسسات و نهادهاى مالى و بین المللى به انجام مى رساند.

دبیرخانه شوراى عالى مناطق آزاد و ویژه اقتصادى
دبیرخانه شوراى عالى مناطق آزاد و ویژه اقتصادى به منظور ایجاد هماهنگى در بین سازمان هاى مناطق 
آزاد تجارى، صنعتى جمهورى اسالمى ایران و با هدف برنامه ریزي و تدوین خط مشی هاي الزم به منظور بهره گیري 
از ظرفیت هاي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در بخش هاي مختلف جهت افزایش تولید، ایجاد اشتغال، 
کشور،  مناطق  آبادانی  و  عمرانی  آموزشی،  و  علمی  مراکز  توسعه  گردشگري،  توسعه  اقتصادي،  توسعه 

حضور در عرصه هاي تولید و بازارهاي منطقه اي و جهانی فعالیت مى نماید.

سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى اقتصادى و فنى ایران
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شرکت اطالع رسانى و خدمات بورس وابسته با سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1383/04/27 تأسیس شد.
مهمترین هدف شرکت اطالع رسانى و خدمات بورس، «گسترش فرهنگ سرمایه گذارى در دارایى هاى مالى» است. این مهم، 

در قالب برنامه هاى متعددى از جمله برنامه هاى ذیل، پیگیرى مى شود:
• طراحى، پیاده سازى و راه اندازى سازوکارهاى مناسب و متعدد اطالع رسانى در بازار سرمایه • انتشار کتب، مجالت، نشریات 
الکترونیک، لوح هاى فشرده و سایر انواع بسته هاى آموزشى مکتوب، الکترونیک، دیدارى و شنیدارى • برگزارى دوره هاى 
آموزشى عمومى و تخصصى در حوزه بازار سرمایـه • برگزارى آزمون گواهینامه هاى حرفه اى سازمان بورس و اوراق بهادار 

• برگزارى نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارهاى تخصصى

وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادى کشور، داراى تعامل گسترده اى با سایر بخش هاى 
اجتماعى، اقتصادى و سیاسى جامعه ایران است و مى تواند یکى از موثر ترین پیشران هاى اقتصادى کشور  باشد. بنا براین آشنایى 
با وضع موجود، برنامه ها و سیاست هاى این بخش مى تواند تصویر روشنى از وضعیت و توان آینده اقتصادى ایران در اختیار 
مخاطب قرار دهد.   در حال حاضر متولى بخش ساخت و بازرگانى در ایران  وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از لحاظ 
ساختار سازمانى به سه بخش اصلى تقسیم مى شود. حوزه ستادى، حوزه سازمان هاى تابعه و حوزه سازمان هاى استانى که در 
31 استان کشور مستقر هستند. راهبرى هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانى کشور از وظائف اصلى در حوزه هاى ستادى، 

سازمانى و استانى است.

با توجه به گستردگى ابعاد پدیده مهاجرت و به منظور حفظ ارتباط و رفع مشکالت و مسایل ایرانیان خارج از کشور، اواخر سال 
1383 «شوراى عالى امور ایرانیان خارج از کشور» شکل گرفت که در بدو تاسیس بر اساس آئین نامه مصوب، شوراى عالى زیر 
مجموعه وزات امور خارجه قرار گرفت. با آغاز به کار دولت نهم و طبق نظر رییس جمهور محترم، سطح و ساختار دبیرخانه 

ارتقاء یافت و به نهاد ریاست جمهورى منتقل گردید.

ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی 50 ساله دارد و به دهه 1330 شمسی بر می گردد. در اواخر این دهه، وزارت اقتصاد 
وقت به منظور گسترش صنعت پتروشیمی در کشور، بنگاه شیمیائی کشور را تأسیس نمود و شرکت مزبور در سال 1337 طرح 
احداث کارخانه کود شیمیائی مرودشت فارس را به اجرا گذاشت. لیکن از آنجا که رشد این صنعت نیازمند فعالیتهاي تخصصی 
گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود، به زودي ضرورت ایجاد سازمانی براي توسعه و هدایت صنعت پتروشیمی 
مشهود گردید و به همین سبب در سال 1342 شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی 

نفت ایران تأسیس گردید و کلیه فعالیتهاي مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی در این شرکت متمرکز گردید.

همکاران سیستم در سال 1366، با 120 هزار تومان سرمایه و توسط جمعى سه نفره کار خود را آغاز کرد. امروز، همکاران 
سیستم بزرگ ترین شرکت نرم افزارى بخش خصوصى است؛ فعالیت هاى اصلى همکاران سیستم:

• ارائه  راهکارهاى نرم افزارى کسب وکار تجارى بر اساس فرایندهاى عملیاتى سازمان هاى متوسط و بزرگ در صنایع مادر، 
تولیدى، خدماتى و بازرگانى• ارائه  راهکارهاى نرم افزارى براى کسب وکارهاى کوچک • ارائه  راهکارهاى خاص فناورى اطالعات 
براى سازمان ها و نهادهاى دولتى • ارائه  خدمات آموزش، استقرار و پشتیبانى راهکارهاى نرم افزارى • ارائه خدمات مهندسى 

شبکه هاى پیشرفته و امنیت اطالعات

شوراى عالى امور ایرانیان خارج از کشور

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

همکاران سیستم 

شرکت اطالع رسانى و خدمات بورس 
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شرکت کارگزارى صندوق بازنشستگى کشورى (صبا جهاد)

ایران سوالر

 گسترش فناورى هاى نوین کشاورز، 

 آسان پرداخت

شرکت سرمایه گذارى غدیر (سهامى عام )

شرکت آسان پرداخت پرشین با هدف فعالیت در سیستم هاى پرداخت الکترونیکى داده ها، در اردیبهشت سال 88 تاسیس 
گردید. هدف این شرکت گسترش و تسهیل خدمات پرداخت الکترونیک مى باشد و اجزاى مختلف سیستم بر پایه «مقررات 
ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت « اداره نظام پرداخت بانک مرکزى و شرکت شاپرك در نظر گرفته شده و همچنین 
بگونه اى طراحى شده تا در برگیرنده طیف وسیعترى از انواع پرداخت الکترونیک باشد، این هدف با بکارگیرى تجهیزات و 
ابزار ویژه پذیرش و انتقال تراکنش ها که در سیستم هاى پرداخت الکترونیک بروز دنیا استفاده میگردند میسر مى باشد. این 
شرکت با عضویت در شاپرك و تحت نظارت بانک مرکزى، مجوز فعالیت در حوزه پرداختهاى الکترونیک کشور در بسترهایى 

نظیر پایانه فروش (POS) ، موبایل (USSD) و اینترنت (IPG) را کسب نموده است.

شرکت ایران سوالر در سال 1386 بعنوان یک شرکت سهامی خاص و با شماره 315731 در اداره کل ثبت شرکتهاي 
غیردولتی به ثبت رسیده و باهدف تقویت و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات درگستره جغرافیاي ایران ، در بهمن ماه 

1386 موفق به اخذ پروانه شماره4199107  از سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی کشور گردید است.
شرکت ایران سوالر درحال حاضر بدلیل دارا بودن پروانه SAP و پنج سال فعالیت موفق در ارایه خدمات  ارتباطات ماهواره 
اي، از جایگاه ممتازى در این عرصه برخورداراست. ازآنجاییکه امروزه ارتباطات ماهواره اى یکى از مهمترین راهکارهاى پاسخ 
به نیاز جامعه در حوزه فناوریهاى اطالعات و ارتباطات جامعه تلقی می شود، ایران سوالر سعی دارد با ارائه خدمات تخصصى 

و متنوع و نوین در بخشهاى دولتى، اقتصادى، عمرانى، سالمت و آموزش کشور نقش موثرى در توسعه جامعه ایفا نماید.

 شرکت گسترش فناورى هاى نوین کشاورز، از سال 1387 فعالیت خود را با تمرکز بر گستره اى از فعالیت هاى مبتنى بر بستر 
اطالعات و ارتباطات در خدمت نظام بانکى آغاز نمود. گسترش فناورى هاى نوین کشاورز، با به کارگیرى استانداردهاى جهانى 
و از طریق توسعه ى فناورى اطالعات در سازمان ها و مؤسسات خصوصى و دولتى با تمرکز به راه حل هاى بانکى، مى کوشد 
کسب وکار مشتریانش را به عنوان شرکاى تجارى خود، توسعه دهد. تجربه ى گران بهاى ما در زمینه ى راهکارهاى جامع بانکى، 

سیستم هاى اطالعات مدیریت و فناورى تولید نرم افزار، مسیر پیشرفتمان را هموار کرده است.

شرکت سرمایه گذارى غدیر (سهامى عام ) به عنوان یک هلدینگ معتبر سرمایه گذارى در حوزه هاى مختلف کسب و کار، 
فعالیت خود را از سال 1370 با مدیریت بیش از 120 شرکت زیرمجموعه آغاز نمود. این شرکت با پیوستن به بورس اوراق 
بهادار در سال1374 ، چشم انداز جدیدى را براى کسب مزیت رقابتى پایدارو سودآورى براى خود ترسیم نمود بطوریکه در 
حال حاضر،این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت سرمایه گذارى بورسى به حساب مى آید که در زمینه هاى نفت، گاز و 
پتروشیمى،سیمان، ساختمان، صنعت و معدن، حمل و نقل، برق و انرژى، مالى و تجارى و IT-ICT ، در قالب هشت هلدینگ 

و 64 شرکت زیرمجموعه فعالیت دارد.

شرکت کارگزارى صندوق بازنشستگى کشورى (صبا جهاد) از شرکت هاى گروه وابسته به صندوق بازنشستگى کارکنان 
کشورى بوده و با افتتاح تاالر بورس کاالى کشاورزى، فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت از ابتداى فعالیت تاکنون از جمله 
فعال ترین کارگزاران بورس کشاورزى بوده و بخش قابل توجهى از معامالت کشاورزى کشور را به خود اختصاص داده، به 
نحویکه طى سالهاى فعالیت در این بخش همواره در ردیف سه کارگزار برتر کشور داشته است.  همین عزم جدى هئیت مدیره 
و کارکنان شرکت باعث گردید تا در سال 1388 بعنوان اولین کارگزارى بخش کشاورزى مجوز معامالت محصوالت پتروشیمى 

و پائین دستى 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 مى نماید.
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هـدف بانک طبق ماده (4) اساسنامه - بعـنوان بـنگاهى اقـتصادى- بکـارگیرى قابلیـت هاى عمـلیات بانکدارى توسعه اى - 
سرمایه گذارى در جهت توسعه اقتصادى کشور, فراهم نمودن بستر مناسب براى حضور و مشارکت بخش غیردولتى با استفاده 
از کلیه مقدورات از جمله نهادها، فرآیندها و ابزارهاى مناسب درزمینه صنایع، معادن ، فن آورى نوین و خدمات مربوط است.

هدف بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک توسعه اى:
• به کارگیرى قابلیت هاى عملیات بانکدارى توسعه اى وسرمایه گذارى در جهت توسعه اقتصادى کشور

• فراهم نمودن بسترمناسب براى حضور و مشارکت بخش غیر دولتى با استفاده از کلیه مقدورات از جمله نهادها  فرآیند ها 
و ابزارهاى مناسب در زمینه صنایع معادن فناورى نوین و خدمات به آن قرار گرفته است.

شرکت سخت آژند (سهامى عام) در سال 1374 با هدف ایجاد مجموعه اي جهت مدیریت سرمایه گذاري در ساخت مجتمع هاي
مسکونی، تجاري و اداري در ایران و کشورهاي همسایه تأسیس شد. سخت آژند به عنوان یکى از معدود شرکت هاى خصوصى

فعال در بورس در حوزه ى سرمایه گذارى مسکن با توسعه ى مداوم مأموریت ها و پروژه ها، مصمم به احراز جایگاه نخست در 
بازارداخلى و حضور مؤثر در عرصه ى منطقه اى و بین المللى است. سخت آژند با نماد ثاژن در بازار معامالت بورس تهران به 
ثبت رسیده است و اولین معامله سهام این شرکت با سرمایه اي بالغ بر 100 میلیارد ریال در تاریخ دوشنبه سی و یکم شهریور 
سال 1384 بهانجام رسید. از سال 1388 تاکنون و به خصوص از سال 1391، سخت آژند با حفظ روند رو به رشد ارزش سهام 

خود،  قله هاى مرتفع بازدهى را فتح کرده و کماکان نگاه به آسمان دارد.

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با اولویت شفافیت و پیشگام بودن و با هدف حفظ اصل سرمایه سهامداران و کسب 
حداقل بازده مورد انتظار، مدیریت ریسک از طریق ایجاد سهام متنوع و کاال با بهره گیرى از تیم تحقیق و کارشناسان خبره 

بازار سرمایه، حداکثر تالش خد را جهت افزایش ثروت سهامداران مى نماید.

پست بانک ایران
پست بانک ایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت محترم وزیران از دى ماه سال 1375 فعالیت خود را به طور رسمى 
آغاز کرد، و در حال حاضر با دارا بودن 14500 شعبه، دفتر و مرکز در سراسر کشور انواع خدمات بانکى و مالى را به هموطنان 

عزیز ارائه مى دهد.

شرکت طراحى و مهندسى و تامین قطعات و مواد شیمیایى صنایع پتروشیمى

شرکت سخت آژند (سهامى عام) 

شرکت سرمایه گذارى دلیران پارس

بانک صنعت و معدن

ارائه کننده خدمات مدیریت مهندسی و بازرگانی و مدیریت ساخت به منظور ساخت داخلی قطعات یدکی، اقالم عمومی و 
تجهیزات مکانیک، برق و ابزار دقیق، مواد شیمیایی و کاتالیست هاي مورد نیاز صنایع پتروشیمی براي اولین بار در کشور و 

توسعه منابع ساخت با بهره گیري از توان تحقیقاتی، ساخت داخل و یا ایجاد مشارکت بین شرکت هاي داخلی و خارجی.

حامیان نمایشگاه
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شرکت سرمایه گذاران فناورى با نام تجارى تک وست، به عنوان یکى از بازیگراِن اصلى بازار فناورى اطالعات و ارتباطات، با 
تکیه بر سرمایه انسانى خود که عامل رشد و بالندگى مجموعه طى سالیان فعالیت بوده است، همگام با توسعه فناورى روز 
دنیا فرصت آفرینش آینده اى چشمگیر را براى کارآفرینان و سرمایه گذاران کسب و کارهاى مبتنى بر فناورى اطالعات و 

ارتباطات فراهم آورده است.
فرصت مشارکتى پایدار در فضاى کارآفرینى و سرمایه گذارى که از نگاهى ژرف پدید آمده است؛ نگاهى برخواسته از تجربه 
و دانش، براى ساختن آینده اى بهتر با هم اندیشان خود. آینده اى شکوفا، همراه با افزایش کارآیى و اثربخشى فعالیت هاى 

اقتصادى و نویدبخش زندگى آسوده تر و شایسته تر براى مردمان این سرزمین.
هدف بنیادى

مشارکت کارآفرینانه در توسعه کسب و کارهاى مبتنى بر فناورى اطالعات و ارتباطات براى افزایش کارآیى و اثربخشى فعالیت 
هاى اقتصادى و ارتقاى کیفیت زندگى مردم

شرکت میکاکیش ، از یک دهه گذشته با هدف توسعه و بهبود کیفیت فضاهاى تجارى ، ادارى ، تفریحى و مسکونى و 
همچنین باالبردن استانداردهاى کمى و کیفى زندگى مدرن شهرى ، تاسیس و شروع به فعالیت نموده است .

با توجه به پتانسیل باالى جزیره کیش در جذب گردشگران داخلى و خارجى، شرکت میکا بر آن شده با احداث سازه هایى با 
امکانات و استانداردهاى بین المللى، گامى مهم درجهت توسعه این صنعت در کشورمان بردارد.

اکنون نیز شرکت میکاکیش با استفاده از تجربیات گذشته خود و بهره مندي از دانش متخصصین داخلى و خارجى، برآن 
است تا با احداث مجموعه تجارى – تفریحى میکامال، افتخارى دیگر را در سوابق اجرایى خود به ثبت رساند.

به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384، زمینه براى فعالیت بسیارى از نهادهاى مالى جدید در ایران فراهم 
شده که یکى از جدیدترین آنها، نهاد موسوم به مشاور سرمایه  گذارى مى  باشد. قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل مصوب 
هیئت مدیره سازمان بورس، حوزه فعالیت  شرکت  هاى مشاور سرمایه  گذارى را شامل توصیه به خرید، فروش یا نگهدارى 
اوراق بهادار، اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضا و ارزش ذاتى اوراق بهادار، مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش و 

سبدگردانى تعریف کرده است که دریافت مجوز براى انجام هر یک از خدمات مزبور نیازمند احراز شرایطى است.
به دنبال اجرایى شدن مصوبات مربوطه، شرکت مشاور سرمایه گذارى آرمان آتى (سهامى خاص) در اسفندماه 1389 و با 
سرمایه 8 میلیارد ریال و تحت شماره 397632 تشکیل شد و با تجهیز امکانات و شرایط مورد نظر سازمان بورس و اوراق 
بهادار، موفق به اخذ کلیۀ مجوزهاى فوق الذکر گردید و هم  اینک سبد کاملى از خدمات مالى را به عموم مشتریان و بخصوص 

عالقه مندان به استفاده از پتانسیل هاى بازار سرمایه ارائه مى  نماید.

شرکت سرمایه گذاران فناورى ِتک ِوست

شرکت میکاکیش 

شرکت مشاور سرمایه گذارى آرمان آتى (سهامى خاص) 
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تبلیغات  نمایشگاه

Advertising of 
Kish Invex



47

تبلیغات نمایشگاه
 ستاد برگزارى دومین نمایشگاه بین المللى بورس، بانک، بیمه 
و خصوصى سازى و هفتمین نمایشگاه معرفى فرصت هاى 
سرمایه گذارى کشور جهت پیشبرد اهداف  بخش بازاریابى 
و اطالع رسانى اقدام به طراحى و چاپ اقالم تبلیغاتى و اطالع 

رسانى به شرح ذیل نموده است: 
اطالع   کاتالوگ  و  پوستر  بروشور،  از 10000  بیش  چاپ   •

رسانى به زبان فارسى و انگلیسى
• چاپ بیش از 50000 بروشور معرفى پروژه حفاظت از یوز 

پلنگ آسیایى به عنوان مسئولیت اجتماعى نمایشگاه
• چاپ بیش از 1000 جلد کتاب درباره یوز پلنگ آسیایى

هاى  فرم  و  رسانى  اطالع  اوراق   20000 از  بیش  چاپ   •

طراحى وبسایت نمایشگاه
زبان  به    www.kishinvex.irبه آدرس نمایشگاه  وبسایت 
  www.kishinvex.com فارسى جهت مخاطبین داخلى و
به زبان انگلیسى جهت مخاطبین بین المللى تمامى اطالعات 
نمایشگاه،  کنندگان  مشارکت  و  بازدیدکنندگان  نیاز  مورد 
جدیدترین اخبار حوزه بازار سرمایه و اخبار نمایشگاه را به صورت 

دسته بندى و در اختیار عالقمندان قرار داده بود.  

ضرورى نمایشگاه
• چاپ 5000 کارت پستال نمایشگاه
• چاپ بیش از 15000 کارت دعوت

• طراحى و چاپ و ساخت ساك دستى 
•چاپ 2000 نسخه کتاب ویژه نمایشگاه

• چاپ 6000 کتابچه راهنما ویژه بازدیدکنندگان و مشارکت 
کنندگان نمایشگاه شامل نقشه نمایشگاه، اسامى مشارکت 
کنندگان، برنامه هاى جانبى نمایشگاه و اطالعات و تلفن هاى 

ضرورى جزیره کیش
• چاپ و توزیع بیش از 8000 نقشه نمایشگاه 
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پکیج هاى اطالع رسانى:
تهیه و ارسال بیش از 5000 پکیج اطالع رسانى شامل 
فرم هاى نمایشگاه، بروشور معرفى مسئولیت اجتماعى، 
و  دولتى  هاى  شرکت  تمامى  به  نمایشگاه  فولدر 
خصوصى فعال در در حوزه بازار سرمایه، مجریان پروژه 

هاى سرمایه پذیر، سفارتخانه ها ومراکز و همایش هاى 
بین المللى مرتبط با حوزه نمایشگاه در امارات متحده 

عربى، سوییس و انگلستان
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کتاب معرفى یوز ایرانى

بروشور معرفى  مسئولیت اجتماعى

هاى  بوم  زیست  و  آسیایى  پلنگ  یوز  از  پروژه حفاظت  از  حمایت 
مرتبط با آن

درباره پروژه:
پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایى و زیست بوم هاى مرتبط باآن به صورت 
رسمى از 19 شهریور 1380 در قالب تالش مشترك سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور و برنامه توسعه سازمان ملل متحد کار خود را آغاز کرده است و 

تا سال 2016 ادامه خواهد داشت.

Kish INVEX 2015 مسئولیت اجتماعى نمایشگاه

هدف پروژه:
حفاظت از یک جمعیت قابل دوام و پایدار از یوز پلنگ آسیایى در ایران 
است. براى دستیابى به این هدف پروژه در سه محور زیر فعالیت هاى خود 

را متمرکز کرده است.
1- حفاظت 

2- پایش و تحقیقات 
3- آموزش و آگاهى

در همین راستا ستاد برگزارى نمایشگاه KishINVEX با اختصاص بخشى 
از درآمدهاى خود به صورت واگذارى غرفه در نمایشگاه، چاپ بروشور و کتاب 
معرفى پروژه و ایجاد فرصتى مناسب جهت آشنایى شرکت ها و نهادهاى 
اقتصادى کشور با این طرح اقدام به حمایت از این پروژه به عنوان مسئولیت 

اجتماعى نمایشگاه نمود.
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9th- 12th November 2015 - Kish Island

 بورس، بانک، بیمـه و خصوصى سازىدومین نمایشگاه بین المللى

 فرصت هاى سرمایه گذارى کشـورهفتمیـن نمایشگاه معرفـى

18 الى 21 آبانماه 1394-جزیره کیش

BAHARAN TADBIR KISH

 بورس، بانک، بیمـه و خصوصى سازىدومین نمایشگاه بین المللى

 فرصت هاى سرمایه گذارى کشـورهفتمیـن نمایشگاه معرفـى

 

9th- 12th November 2015 - Kish Island

دومین نمایشگاه بین المللى
 بورس، بانک، بیمـه و خصوصى سازى

هفتمیـن نمایشگاه معرفـى
 فرصت هاى سرمایه گذارى کشـور

18 الى 21 آبانماه 1394-جزیره کیش

BAHARAN TADBIR KISH

ایمیل:
ارسال بیش از 20000 هزار ایمیل به مدیران، اقتصاددانان، 
سرمایه گذاران و سخنرانان بین المللى فعال در حوزه 

بورس، سرمایه گذارى، انرژى، و بازار سرمایه

:SMS پنل
ارسال بیش از 5000 پیامک به مدیران، کارشناسان و 

فعاالن بازار سرمایه

برندسازى:
 INVEX ثبت رسمى برند
ثبت تمبر یادبود نمایشگاه

تبلیغات رسانه اى:
ساخت تیزر نمایشگاه
تبلیغات مطبوعاتى 

شبکه هاى اجتماعى فیس بوك، لینکدین، توییتر و 
گوگل پالس 

تبلیغات محیطى
بیلبورد
استند

لمپست بنر و ...
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لوح تقدیر اهدایى به غرفه برتر

کتاب رسمى نمایشگاهتندیس یادبود نمایشگاه
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نمایشگاه در آینه مطبوعات

Media Coverage of 
Kish Invex
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نمایشگاه در آینه مطبوعات

به گزارش خبرنگار ایرنا، اکبر ترکان دوشنبه شب 
در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه فرصت هاى 
سرمایه گذارى کشور و دومین نمایشگاه بین المللى 
همایش  و  سازى  و خصوصى  بیمه  بانک،  بورس، 
اقتصاد ایران در پساتحریم، کیش دروازه ورود افزود: 
براى تحقق سیاست هاى کلى برنامه ششم ،طرح 
هایى در سازمان مدیریت و برنامه ریزى در دست 

انجام است که مراحل خود را طى مى کند .
وى اظهار داشت: ارزیابى ها نشان مى دهد که براى 
تحقق نرخ رشد هشت درصدى در اقتصاد ایران باید 
یک هزار میلیارد دالر سرمایه دربرنامه ششم توسعه 
تشکیل شود که در غیر اینصورت رسیدن به نرخ رشد 
میسر نخواهد بود ، این موضوع با در نظر گرفتن این 
نکته است که بخشى از نرخ رشد را از ارتقا بهره ورى 

بدست آوریم .
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه ارتقا بهره ورى تنها 

دبیرشوراى عالى مناطق آزاد :
مرکز آزاد فعالیت هاى پولى ـ مالى در منطقه آزاد کیش ایجاد مى شود

94/8/19

تغییر رفتار نیست افزود : این ارتقا مستلزم سرمایه 
گذارى و فناورى است ، اصالح راندمان بهره ورى با 
اصالح روش هاى مدیریتى تنها ممکن نیست بلکه 

نیازمند فناورى و سرمایه گذارى هاى جدید است .
وى افزود : با بهبود شرایط مدیریتى و شرایط داخلى 
کشور و تکیه بر ظرفیت هاى درونى از طریق اقتصاد 
مقاومتى،سه چهارم از منابع مورد نیاز تشکیل سرمایه 
در برنامه ششم از درون اقتصاد ایران قابل تامین است 

و باقیماند آن باید از سرمایه بیرونى تامین شود .
به گزارش خبرنگار ایرنا ،مشاور رئیس جمهور اظهار 
داشت : با توجه به موقعیت کیش به جاى جذب 
سرمایه باید به جذب سرمایه گذارى در اقتصاد ایران 
فکر کنیم ، توجیه منطقى براى توسعه اقتصادى و 
پیشرفت؛ جذب سرمایه گذارى خارجى با هدف ورود 

همزمان مدیریت و فناورى است .
وى افزود: با آمدن همزمان پول و سرمایه، فناورى و 

مدیریت هم وارد مى شود و براى دولت نیز بدهى 
ایجاد نمى شود ، همچنین فاصله ایران در برخى 

صنایع از نظر تکنولوژى با دنیا کم خواهد شد .
ترکان در ادامه مناطق آزاد را پایگاهى براى سرمایه 
گذارى خارجى عنوان کرد و گفت : در این دوره 
مدیریت منطقه تالش کرده تا کیش پایلوتى براى 
جذب و جلب سرمایه گذار باشد و خود را به ترازهاى 

بین المللى نزدیک کند .
وى در بخش دیگرى از سخنان خود از ایجاد مرکز 
آزاد پولى و مالى در کیش خبر داد و افزود : با ایجاد 
بانک هاى خارجى و شعب آنها زمینه خوبى براى 

جذب سرمایه گذار فراهم مى شود .
ترکان یاد آور شد : در دولت تدبیر و امید ایجاد هفت 
نقطه جدید به عنوان منطقه آزاد تا کنون تصویب و 
تقدیم مجلس شوراى اسالمى شده است که همه آنها 
با هدف تجارت با همسایگان ایجاد شده اند که مناطق 
ازاد اروند با عراق جنوبى ، مهران و بانه ، مریوان ، 

سیستان ، جاسک ، اینچه برون و اردبیل است .
دومین نمایشگاه بورس ، بانک ، بیمه و خصوصى 
سرمایه  هاى  فرصت  نمایشگاه  هفتمین  و  سازى 
گذارى و همایش اقتصاد ایران در پسا تحریم دوشنبه 
شب با حضور محسن رضایى دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، الهام امین زاده معاون حقوقى رئیس 
جمهور و مدیرعامل منطقه آزاد کیش ، على اصغر 
مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش آغاز به 

کار کرد.
این نمایشگاه ها تا 21 آبان ماه پذیراى بازدیدکنندگان 

است.
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94/8/17

 مونسان:انتظار بانک جهانى از ایران رسیدن به رشد اقتصادى 5 درصدى است

 کیش - ایرنا - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش با بیان اینکه به زودى با تحوالت کشور 
در فضاى تعامالت بین المللى رشد اقتصادى 
با افزایش بیشترى مواجه خواهد شد گفت: 
بانک جهانى انتظار دارد که رشد اقتصاد ایران 

در سال آینده به پنج درصد برسد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، على اصغر مونسان عصر 
بین  نمایشگاه  دومین  افتتاح  مراسم  در  دوشنبه 
و  سازى  خصوصى  و  بیمه  بانک،  بورس،  المللى 
سرمایه  هاى  فرصت  معرفى  نمایشگاه  هفتمین 
گذارى کشور و همایش پسا تحریم، کیش دروازه 
ورود در سخنانى گفت: جمهورى اسالمى ایران در 
طول حیات پرافتخار خود به عنوان نظامى مقدس 
و پویا در عرصه جهانى همواره در پى مراوداتى صلح 

جویانه، مقتدرانه و عزت مند بوده است.
وى افزود : سالهایى که ایران درگیر مذاکرات هسته 
اى بوده تالش کرده است تا از حقوق مسلم خود در 
استفاده از دانش و تکنولوژى دفاع نماید و سرانجام 
کننده  مذاکره  تیم  ناپذیر  تالش خستگى  با  نیز 
معظم  رهبر  رهنمودهاى  سایه  در  و  ایران  دولت 
انقالب توافقى عزتمندانه با در نظر گرفتن تمامى 
حقوق ملت ایران با کشورهاى مذاکره کننده صورت 
پذیرفت . رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد 
کیش تصریح کرد : کشور ایران در فراز و نشیب 
جنگ تحمیلى و اعمال تحریم ها هیچگاه از تالش 
براى خودکفایى دست برنداشته و توانسته است به 
رغم تمام مشکالت موجود در مسیرى پویا و سازنده 

حرکت کند.
وى اظهار کرد: نمونه بارز این اقدامات، تالش دولت 
در دو سال گذشته براى مهار تورم و کاهش آن به 
13,1 (سیزده ممیز یک درصد) بوده که پیش بینى 
مى شود تا پایان سال جارى تک رقمى شود ضمن 

اینکه براى نخستین بار تراز بازرگانى کشور با مازاد 
تجارى مواجه شده ، یعنى در سال جارى صادرات 

غیرنفتى از واردات افزون تر بوده است.
مونسان تصریح کرد : امروز فرصت براى شتاب دادن 
به اقتصاد کشور و حرکت در مسیر توسعه پایدار 
بلند  هاى  برنامه  طراحى  و  سازماندهى  از طریق 
مدت مهیا شده است ،هرچند در کوتاه مدت نیز، 
با رفع موانع بین المللى و کسب درآمدهاى نفتى و 
آزادسازى دارایى هاى بلوکه شده ایران، شاهد رونق 

و شادابى در اقتصاد خواهیم بود.
وى تاکید کرد: باید سیاست هاى کلى نظام را در 
تدوین این برنامه ها در نظر داشت و اهداف اقتصاد 
مقاومتى را براساس سیاست هاى ابالغ شده و با یک 

برنامه مدیریتى پیشرفته اجرا کرد.
رئیس هیات مدیره منطقه آزاد کیش گفت: تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتى نیز بر دو پایه اصلى استوار 
است؛ افزایش رشد اقتصادى و کاهش آسیب پذیرى 
اقتصاد ناشى از تغییرات درونى، که باید مد نظر همه 

ارکان مجرى برنامه هاى اقتصادى قرار بگیرد.
وى با اشاره به اینکه در دوسال گذشته با کاهش 
تورم و افزایش صادرات غیر نفتى گام مهمى در 
است  شده  برداشته  ها  برنامه  این  اجراى  جهت 
فضاى  در  کشور  تحرکات  با  زودى  به  افزودى: 
تعامالت بین المللى، رشد اقتصادى کشور با افزایش 
بیشترى مواجه خواهد شد و بر این اساس، بانک 
جهانى نیز انتظار دارد که رشد اقتصاد کشور در سال 

آینده به پنج درصد برسد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه 
حرکتى فزاینده براى رسیدن به عرصه جهانى و 
دنیاى پرشتاب اقتصاد بین الملل در جریان است 
اظهار داشت : دولت مى تواند بر مناطق آزاد کشور 
،که بطور خاص جهت گشودن پنجره هاى اقتصاد 

تکیه   ، اند  یافته  تخصص  کشور  روى  به  جهانى 
بیشترى داشته باشد .

وى در بخش دیگرى از سخنان خود گفت : مناطق 
از راههاى  با استفاده  اقتصادى کشور  آزاد و ویژه 
دسترسى زمینى، دریایى و هوایى موجود، از مزیت 
هاى ویژه قانونى براى صادرات مجدد برخوردارند و 
این مناطق، پل ارتباطى ورود کاالهاى کشورهاى 
کشورهاى  به  شرقى  جنوب  آسیایى  و  اروپایى 

همجوار و مشترك المنافع به شمار مى روند.
به سیستم خدماتى و  اضافه کرد: توجه  مونسان 
نهادهاى مالى مناسب و اصالح و تقویت همه جانبه 
نظام مالى با هدف پاسخ گویى به نیازهاى اقتصادى، 
توجه به توسعه زیرساخت هاى مناسب و برخوردار 
از استانداردهاى جهانى در صادرات مجدد و تقویت 
نظام بانکى متناسب با اقتصاد بین المللى، فرصت 
هاى مفیدى را فراروى صنایع صادرات مجدد در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادى کشور قرار داده است 
ضمن اینکه بهاى تمام شده بسیارى از کاالها به 
علت هم ترازى با سایر کشورها، شرایط سفارش 
کاالهاى موضوع صادرات مجدد را از طریق مناطق 

آزاد مهیا مى کند.
وى افزود : مبادالت تجارى میان ایران و همسایگان 
جنوبى بر محور صادرات مجدد کاال باید براساس 
جذب بازارهاى منطقه اى با رعایت منافع دو طرف 
به صورت مشترك متمرکز شود، آنچنان که این 
موضوع در مورد کشورهاى جنوب شرقى آسیا هم 
باید انجام شود. به ویژه آنکه پیش بینى مى شود با 
لغو تحریم ها، فرایند مبادالت تجارى غیرنفتى با این 

کشورها به مراتب افزایش بیشترى یابد.
مونسان تاکید کرد: بهترین فرصت براى توسعه و 
رشد صنایع صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادى ایران، برنامه ریزى و تهیه اکشن پالن 
براى رشد آنها مبتنى بر صادرات مجدد براساس 
که  است،  ایران  همجوار  کشورهاى  وارداتى  اقالم 
برخى کشورهاى همسایه در منطقه خلیج فارس و 
جنوب شرقى آسیا مى توانند در آن مشارکت داشته 
باشند. وى در بخش دیگرى از سخنان خود گفت : 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادى ایران مى توانند مهم ترین 
بازارهاى صادرات مجدد براى صدور کاال و خدمات فنى 
مهندسى به کشورهاى هندوستان، عراق، پاکستان، 
کشورهاى آفریقایى، آسیاى مرکزى و به طورکلى 

بازارهاى طبیعى همجوار ایران را بدست بیاورند.
مونسان یاد آور شد : بند 11سیاست هاى اقتصاد 
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ویژه  و  آزاد  مناطق  عمل  توسعه حوزه  مقاومتى؛ 
فناورى هاى  انتقال  به منظور  را  اقتصادى کشور 
پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال 
و خدمات و تامین نیازهاى ضرورى و منابع مالى 
از خارج را کامال تبیین کرده است ، راهکارى که 
برون رفت مناطق آزاد از وضعیت فعلى و عملیاتى 
کردن فرصت هاى اقتصادى براى آنها را در خدمت 

به اقتصاد پساتحریم تضمین کرده است.
مونسان تاکید کرد : این وظیفه بر دوش همه ما است 
تا از ظرفیت هاى آماده این مناطق با حداکثر توان 
مدیریتى خود بهره بردارى کرده و طرح هاى توسعه 
اقتصادى را در قالب الگویى اجرا پذیر با استفاده از 
قابلیت هاى سرمایه گذاران خارجى ممکن سازیم .

وى گفت : در این همایش بسیارى از ارکان تاثیرگذار 
بر فعالیت هاى اقتصادى و سرمایه گذارى گردهم 
آمده اند تا تصویرى جامع و شفاف از محیط کسب 

و کار و قابلیت هاى اقتصادى کشور را ارایه دهند.

مونسان گفت: همایش اقتصاد ایران در پساتحریم 
که با هدف ترسیم دقیق شرایط امروز کشور برگزار 
مى شود، به موضوع مناطق آزاد و ظرفیت هاى آنها 

در اقتصاد ملى با دید جامع ترى خواهد پرداخت.
وى گفت: بدیهى است جزیره کیش که با توجه 
به ویژگى هاى خاص جغرافیایى و وجود بازارهاى 
مالى و پولى و همچنین مراکز متعدد دانشگاهى و 
اقتصادى به عنوان یکى از مناطق توسعه یافته کشور 
مطرح است مى تواند جایگاه قابل مطالعه اى در این 
بین داشته باشد تا در آینده اى نه چندان دور این 
مروارید زیباى خلیج فارس به پنجره اى روشن از 
آینده ایران و دروازه اى براى ورود به اقتصاد جهانى 

تبدیل شود.
در این نمایشگاه 185 شرکت داخلى و 15 شرکت 
انگلستان،  هلند،  سوئیس،  کشورهاى  از  خارجى 
آلمان، فرانسه، امارات متحده عربى، چین، کانادا و 
همچنین نمایندگان، سرمایه گذاران و مدیران 40 

شرکت خارجى در حوزه بانک، بورس و بیمه حضور 
دارند .

این مراسم با حضور اکبر ترکان دبیر شوراى عالى 
اقتصادى،  ویژه  و  صنعتى   - تجارى  آزاد  مناطق 
محسن رضایى دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
میرعلى اشرف عبدهللا پورى حسینى رئیس سازمان 
خصوصى سازى، ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و 
معاون  زاده  امین  خارجه،  امور  وزارت  اقیانوسیه 
رئیس جمهور، جمعى از مدیران شرکت هاى داخلى 
و خارجى، اقتصاددانان و صاحب نظران این حوزه 

برگزار شد.
نخستین نمایشگاه بین المللى بورس، بانک، بیمه و 
خصوصى سازى وششمین نمایشگاه معرفى فرصت 
هاى سرمایه گذارى کشور سال گذشته با حضور 
120 شرکت داخلى و خارجى در کیش برگزار شد. 

 کیش - ایرنا - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش ؛ایجاد مرکز مالى در کیش را در جذب 
 : افزود  و  دانست  مفید  بسیار  گذار  سرمایه 
کیش با ایجاد زیر ساخت هاى الزم همچون 
کشورهاى  با  ارتباط  و  المللى  بین  فرودگاه 
منطقه آمادگى الزم براى نقش آفرینى دراین 

زمینه را دارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، على اصغر مونسان دوشنبه 
شب در حاشیه دومین نمایشگاه بین المللى بورس 
، بانک ،بیمه و خصوصى سازى و هفتمین نمایشگاه 
معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى کشور و همایش 
سئوال  به  پاسخ  در  تحریم  پسا  در  ایران  اقتصاد 
خبرنگار ایرنا در مورد قوانین و آئین نامه هاى موجود 
در حوزه سرمایه گذارى خارجى و اینکه جوابگوى 
این حوزه در دوران پسا تحریم خواهد بود گفت : 
یکى از قوانین که نیازها را پاسخ خواهد داد ایجاد 
مرکز مالى در کیش است که بسیار به جذب و جلب 

سرمایه گذار خارجى کمک مى کند .
مونسان اضافه کرد: با پیگیرى الزم در این زمینه 
نامه  آئین  فاقد  آفشور  هاى  بانک  شدیم  متوجه 
اجرایى بودند که خوشبختانه در چند ماه گذشته 
تدوین و ابالع شد که قوانین خوبى است که اگر در 

اجرا موفق شویم مشکل خاصى نخواهد بود.

 مدیرعامل منطقه آزاد کیش:
ایجاد مرکز مالى در کیش به جذب سرمایه گذار خارجى کمک مى کند
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وى در مورد تامین زیر ساخت هاى براى سرمایه 
گذارى خارجى و ایجاد منطقه آزاد مالى در کیش 
زیر ساخت هاى همچون  ایجاد  با  : کیش  گفت 
فرودگاه بین المللى و ارتباط با کشورهاى منطقه این 
امادگى را دارد که بتواند نقش منطقه آزاد مالى را 

بخوبى ایفا کند .
KIFC مونسان افزود : از دوسال پیش طرحى به نام
مرکز آزاد مالى را پیگیرى کرده ایم که امیدواریم با 
همکارى بانک مرکزى این اتفاق در کیش بزودى 

محقق شود .
وى با تاکید بر اینکه مانعى در این مسیر وجود ندارد 

گفت : بحث هاى مجوزى و قانونى آن از طریق بانک 
مرکزى پیگیرى مى شود و ما نیز آمادگى داریم به 

سرعت آن را عملیاتى کنیم .
ازاد کیش اجراى این  رئیس هیات مدیره منطقه 
طرح را موجب رونق فضاى کسب و کار در کشور و 
همچنین کیش عنوان کرد و گفت : این طرح تحرك 
و رونق خاصى به جزیره کیش و اینده آن مى بخشد .

وى در مورد حضور خودروسازان خارجى در کیش 
گفت : بحث جدى در این زمینه مطرح نشده است 
، تمام تالش و دقت ما بکارگیرى صنایع پاك در 

کیش است و پیشنهاد خاصى دریافت نکرده ایم.



56

Post Show Report مرورى برنمایشگاه

مونسان درپاسخ به سوال خبرنگار دیگرى در مورد 
بورس آفشور کیش گفت : در شرایط کنونى بحث 
بانک هاى افشور مطرح است ، چند بانک ها تایید 
و به شوراى پول و اعتبار فرستاده شده است که در 
صورت تایید ، این بانک ها فعالیت خود را در کیش 

آغاز خواهند کرد.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش در مورد رقم مورد نیاز 
براى سرمایه گذارى در کیش و رسیدن به چشم 
انداز مورد نظر گفت : آنچه که به عنوان ماموریت 
براى ما تعریف شده در دو سال گذشته بخوبى انجام 
شده است ، در این مدت بیش از یک هزار میلیارد 
تومان در امور زیر ساختى کیش هزینه شده و یا در 

حال هزینه هستیم .
وى گفت : در فرودگاه بین المللى کیش و در شرایط 
کنونى 400 میلیارد تومان پروژه در حال اجرا و 
توسعه داریم، همچنین در بندرگاه نیز بیش از 400 
میلیارد تومان هزینه براى اجراى طرح ها در نظر 
گرفته شده است و زیر ساخت هاى الزم در حوزه 
آب و برق را نیز فراهم کرده ایم ، ما زودتر از برنامه 
شروع کرده ایم و آمادگى الزم را داریم تا پس از 
تحریم انچه را که دولت ابالغ کرده است را پیگیرى 

و عملیاتى کنیم .
به گزارش ایرنا، مونسان در مورد اقدامات انجام شده در 
حوزه گردشگرى نیز گفت : در افق طرح باید به ورود 
شش میلیون گردشگر به کیش برسیم ( چهار و نیم 
میلیون از راه هوایى و یک و نیم میلیون از مسیر دریا 
) که خوشبختانه در مسیر دریایى طرح ها به نتیجه 
رسیده است و از راه هوایى در حال ساخت ترمینالى 
با حدود 44 هزار متر مربع زیر بنا و دومین ترمینال 
کشور هستیم که بتواند این میزان مسافر را در خود 

جاى دهد .
وى اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال 960 
ما  بینى  ، پیش  وارد کیش شدند  هزار گردشگر 
رسیدن به دو میلیون نفر تا پایان سال است که این 

عدد منطبق بر طرح جامع مورد نظر است .
ایجاد  مورد  آزاد کیش در  رئیس سازمان منطقه 
کارگو سنتر کیش نیز گفت : این اقدام براى رونق 
کسب و کار و توسعه کیش است ، براى عملیاتى 
خارجى  مشاور  و  گذار  سرمایه  یک  با  آن  شدن 
صاحب تجربه هلندى تفاهم نامه اولیه را امضا کرده 
ایم که در روزهاى آینده آن را پیگیرى خواهیم کرد .

در  دیگرى  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  مونسان 

مورد ساخت بیمارستان توسط یک سرمایه گذار 
سالمت  گردشگرى  توسعه  راستاى  در  هندى 
گفت : مجموعه بخش خصوصى با تجربه اى در 
حال پیگیرى این موضوع است که مى تواند حوزه 
بهداشت و درمان را صنعتى کند و سبب کاهش 
هزینه هاى این حوزه شود و قرار است در کیش 
فعالیت کنند ، این موضوع بسیارمهم است و سبب 

رونق گردشگرى سالمت مى شود.
دومین نمایشگاه بین المللى بورس ، بانک ،بیمه و 
خصوصى سازى و هفتمین نمایشگاه معرفى فرصت 
هاى سرمایه گذارى کشور به صورت رسمى با حضور 
اکبر ترکان دبیر شوراى عالى مناطق آزاد دبیر شوراى 
عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى و ویژه اقتصادى 
، على اصغر مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش، محسن رضایى دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، میرعلى اشرف عبدهللا پورى حسینى رئیس 
سازمان خصوصى سازى ، امین زاده معاون حقوقى 
ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و  رئیس جمهور و 
اقیانوسیه وزارت امور خارجه در مرکز نمایشگاه هاى 
بین المللى کیش افتتاح شد. این نمایشگاه تا 21 آبان 

ماه پذیراى بازدید کنندگان است .
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معاون وزیر اقتصاد: بورس ایران جذاب ترین بازار منطقه براى سرمایه گذارى خارجى

تاالر بین المللى مى تواند بورس انرژى را وارد 
فاز منطقه اى کند و سطح تعامالت اقتصادى 
بازارهاى  وارد  تا  بدهد  افزایش  منطقه  با  را 
در  تأثیر جدى  طریق  این  از  و  جدید شده 

معادالت انرژى منطقه اى داشته باشیم.
معاون اقتصادى وزیر اقتصاد در همایش «اقتصاد 
راه  به  ورود»  دروازه  کیش  پساتحریم:  در  ایران 
اشاره کرد  انرژى  المللى بورس  بین  تاالر  اندازى 

و گفت: یکى از نقاط قوت منطقه آزاد کیش در 
هاى  حامل  و  انرژى  موضوع  پساتحریم،  دوران 

انرژى است.
سرمایه  بازار  رسانى  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
نمایشگاه روز  دومین  در  محمدى  شاپور  (سنا)، 

 KISH INVEX 2015 به کاهش ریسک هاى 
سیستماتیک اشاره کرد و گفت: ریسک سیاسى و 
سیستماتیک به طور محسوس در دو سال گذشته 
کاهش پیدا کرده و بدین ترتیب بازده فعالیت هاى 
اقتصادى افزایش پیدا کرده است و  این شرایط را 

براى فعالیت تجار بهبود بخشیده است.
 P/E :وى بازار سرمایه ایران را جذاب خواند و گفت
در بازار سرمایه ایران بسیار پایین است در حالیکه 
در بورس هاى دنیا این شاخص بسیار باالتر است 
گذارى  سرمایه  براى  جذابى  بازار  ایران  بنابراین 
است و با گذر از تحریم ها مى توان به آینده بورس 

امیدوار بود.
به فعالیت  اشاره  با  اقتصاد  اقتصادى وزیر  معاون 
بورس  گفت:  در سه سال گذشته،  انرژى  بورس 

انرژى روند خیلى خوبى در کشف قیمت و معامله 
فضاى  و  است  داشته  انرژى  حامل هاى  عادالنه 
خیلى خوبى در این خصوص ایجاد شده که فعاالن 
حوزه انرژى بتوانند در یک فضاى رقابتى معامالت 

خودشان را در کارهاى تجارى انجام بدهند.
نقاط کلیدى جزیره  از  یکى  افزود:  ادامه  در  وى 
کیش در دوران پساتحریم به موضوع انرژى برمى 
اندازى  از راه  اینکه سه سال  با توجه به  گردد و 
بورس انرژى مى گذرد هم اکنون این بورس مى 
تواند راه اندازى یک تاالر بین المللى را در کیش 
در برنامه هاى خود قرار دهد تا معامله بین المللى 

حاملهاى انرژى در جزیره کیش کلید بخورد.
المللى  بین  تاالر  اندازى  راه  اهمیت  با  محمدى 
بین  تاالر  داشت:   اظهار  کیش  در  انرژى  بورس 
المللى مى تواند بورس انرژى را وارد فاز منطقه اى 
کند و سطح تعامالت اقتصادى را با منطقه افزایش 
بدهد تا وارد بازارهاى جدید بشود و از این طریق 
تأثیرد جدى در معادالت انرژى منطقه اى داشته 

باشیم.
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 به گزارش پایگاه خبرى «عصربازار»، خزاعى در 
ابتدا با تاکید بر این که همایش اقتصاد ایران در 
پساتحریم: کیش دروازه ورود یک رویداد مهم و پایه 
اى است، گفت: بیش از 2 ماه است که مسئوالن 
کیش براى برگزارى این همایش زحمت مى کشند. 
وى با اشاره به این که در حوزه سرمایه گذارى حرف 
برابر  در  تضمین  و  و حقوقى  فنى  درباره مسایل 
ریسک هاى غیرتجارى زیاد است، افزود: سرمایه 
گذارى به معناى اعم (چه داخلى و چه خارجى) 
نوعى انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. بنابراین 
این  بخش خصوصى  و  اجرایى  هاى  اگر دستگاه 
موضوع را بپذیرند، رفتار ما با آن تغییر خواهد کرد. 
ما در زمینه تامین مالى به سرمایه گذارى اولویت 
یک و به مواردى مثل فاینانس، استقراض و اوراق 

قرضه اولویت 2 را مى دهیم.
رئیس کل سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى 
در  شد:  یادآور  ادامه  در  ایران  فنى  و  اقتصادى 
به  گاز  و  نفت  از صادرات  درآمد کشور  سال 90 
118 میلیارد دالر رسید. در سال 93 این رقم به 
20 میلیارد دالر کاهش یافت. یعنى با افت قیمت 
نفت، بخشى از منابع مالى از دست رفت. بنابراین 

دکتر خزاعى رئیس کل سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى اقتصادى و فنى ایران: 
سرمایه گذارى انتخاب نیست، ضرورت است 

باید منابع تامین مالى را تقویت کنیم. وى تاکید 
کرد: اساسا در دنیاى امروز هدف سرمایه گذارى 
خارجى و ورود به بازارهاى بین المللى دیگر تنها 
تامین نیازهاى مالى نیست. این موضوع یک مقوله 
استراتژیک ملى و سیاسى است. صرفنظر از این که 
ایران براى دستیابى به نرخ رشد 8 درصدى چقدر 
به جذب منابع مالى نیاز دارد، استفاده از منابع مالى 
بین المللى براى حضور ایران در معادالت مالى و 

اقتصادى جهان یک ضرورت استراتژیک است.
دکتر خزاعى در ادامه سخنانش با اشاره به تاسیس 
بانک بریکس از سوى کشورهاى چین، هند، روسیه، 
برزیل و آفریقاى جنوبى یادآور شد: یکى از دالیل 
تاسیس این بانک، تالش کشورهاى موسس براى 
افزایش حضور و نفوذ در جهان بوده است. یعنى 
بین  اقتصاد  و  ملى  کارهاى  و  ساز  از  استفاده  با 
اقتصادى)  نفوذ (سیاسى و  براى حضور و  المللى 
در جهان تالش مى کنند. بر این اساس، سرمایه 
گذارى خارجى براى اقتصاد ایران هم یک ضرورت 

استراتژیک به شمار مى رود.
کیش  جزیره  جایگاه  درباره  اقتصاد  وزیر  معاون 
در این زمینه گفت: کیش از ظرفیت فوق العاده 

برخوردار  براى جذب سرمایه گذارى خارجى  اى 
است. وراى سرمایه گذارى هاى صنعتى و...، کیش 
قویترین پتانسیل کشور و خاورمیانه براى تبدیل 
شدن به یک مرکز مالى بین المللى است. وجود 
چنین مرکزى براى ارائه خدمات به بازار داخلى و 
ایجاد ارتباط با مراکز مالى دنیا ضرورى است. وى با 
اشاره به این که یکى از چالش هاى امروز ما بحث 
اعتبارسنجى شرکت هاى داخلى است، افزود: براى 
ارتباط با شرکت هاى اعتبارسنجى جهان، آشنایى با 
استانداردهاى حسابرسى شرکت ها و مواردى از این 
دست همه نیاز به یک مرکز مالى بین المللى دارد 

که بهترین جا براى ایجاد آن، جزیره کیش است.

 به گزارش پایگاه خبرى «عصربازار» به نقل از ایرنا، 
میرعلى اشرف عبداهللا پورى حسینى شامگاه دوشنبه 
در مراسم افتتاح نمایشگاه هاى «فرصت هاى سرمایه 
گذارى در پساتحریم» افزود: افزایش تعداد شرکت 
کنندگان در همایش فرصت هاى سرمایه گذارى 
نشان مى دهد بخش خصوصى بسیار هوشمندانه 

عمل مى کند.
کرد:  خاطرنشان  سازى  خصوصى  سازمان  رئیس 
برخالف کسانى که تصور مى کنند اقتصاد را با دستور و 
تکلیف باید به جلو برد معتقدیم در صورت واگذارى امور 

به متخصصان، امکان دستیابى به توسعه وجود دارد.
پورى حسینى اضافه کرد: خصوصى سازى را باید 
به عنوان یک درمان براى دردهاى اقتصادى کشور 

پیشنهاد دهیم.

94/08/19

رئیس سازمان خصوصى سازى: 
خصوصى سازى را باید به عنوان یک درمان براى دردهاى اقتصادى کشور پیشنهاد دهیم

وى با بیان اینکه اجراى خصوصى سازى با سختى ها 
و مقاومت هاى گسترده اى مواجه است، ادامه داد: 
در همه جاى دنیا در زمان اجراى خصوصى سازى، 
مدیران دولتى در برابر آن مقاومت مى کنند که ایران 

نیز از این موضوع مستثنى نیست.
اینکه  بیان  با  سازى  خصوصى  سازمان  رئیس 
بر سیاستگذارى  نظارت  دنبال  به  باید  دولتمردان 
باشند، گفت: اقتصاد باید به متخصصان واگذار شود 

تا با هزینه کمتر به توسعه دست پیدا کرد.
پورى حسینى با اشاره به وجود برخى ابهامات درباره 
اصل واگذارى خاطرنشان کرد: روند خصوصى سازى 
تا زمان وجود اصل 44 قانون اساسى با اقتدار اجرا 

خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادى و دارایى با یادآور شدن 

برخى مقاومت ها در مقابل خصوصى سازى، گفت: 
امیدواریم با استقامت و درایت، این موانع را پشت سر 

گذاشته و به اقتصادى رقابتى و شفاف دست یابیم.
وى خاطرنشان کرد: سازمان خصوصى سازى امسال 
فرصت هاى جدید واگذارى را معرفى خواهد کرد که 
در آن شرکت هاى نفت، گاز، پتروشیمى، بانکى و بیمه 

وجود دارد.
وى تصریح کرد: ادعا نمى کنیم مانعى بر سر راه ورود 
سرمایه گذاران وجود ندارد اما تالش مى کنیم شرایط 
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حضور 11 سفیر خارجى در سه رویداد بزرگ اقتصادى به میزبانى کیش

 کیش - ایرنا- معاون اقتصادى و سرمایه گذارى 
سفیر   11 حضور  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
پساتحریم،  در  ایران  اقتصاد  همایش  در  خارجى 
کیش دروازه ورود، هفتمین نمایشگاه فرصت هاى 
سرمایه گذارى کشور و دومین نمایشگاه بین المللى 
به  کیش  سازى  خصوصى  و  بیمه  بانک،  بورس، 

میزبانى جزیره کیش خبر داد.
على جیرفتى روز شنبه درمورد حضور میهمانان 
خارجى در سه رویداد اقتصادى کیش به خبرنگار 
ایرنا گفت: در این دو نمایشگاه که 18 تا 21 آبان در 
مرکز نمایشگاه هاى بین المللى کیش و نیز همایش 
اقتصاد ایران در پساتحریم، کیش دروازه ورود 19 و 
20 آبان در مرکز بین المللى همایش هاى کیش 
اردن،  پاکستان،  تونس،  برگزار مى شود، سفیران 
عراق،  اندونزى،  مصر،  سوئد،  قرقیزستان،  ویتنام، 

عمان و افغانستان حضور خواهند داشت.
و  وى معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى کشور 

جذب سرمایه گذاران خارجى ،تحقق رونق و اشتغال 
جذب  ایران،  تجارى  و  اقتصادى  آزاد  مناطق  در 
انتقال دانش و  سرمایه گذاران خارجى، توسعه و 
فناورى هاى روز جهان و معرفى فرصت هاى سرمایه 
گذارى در کشور از اهداف برگزارى این دو رویداد 

عنوان کرد .
معاون اقتصادى و سرمایه گذارى سازمان منطقه 
آزاد کیش اظهار داشت: در این دو رویداد اقتصادى 
از  خارجى  شرکت   15 و  داخلى  185شرکت 
کشورهاى سوئیس، هلند، انگلستان، آلمان، فرانسه، 
همچنین  و  کانادا  چین،  عربى،  متحده  امارات 
نمایندگان، سرمایه گذاران و مدیران 40 شرکت 
خارجى در حوزه بانک، بورس و بیمه حضور خواهند 

داشت.
معرفى ظرفیت هاى جذب سرمایه گذارى از طریق 
خصوصى سازى در دوران پسا تحریم، معرفى ظرفیت 
هاى سرمایه گذارى در صنعت پتروشیمى در دوران 

پسا تحریم، سرمایه گذارى خارجى، قوانین، مقررات 
و شیوه ها، معرفى ظرفیت هاى سرمایه گذارى در 
حوزه میراث فرهنگى و گردشگرى از جمله نشست 
هاى تخصصى است که سازمان هاى مختلف در 

طول نمایشگاه آن را برگزار مى کنند.
این نمایشگاه در فضایى به مساحت 21 هزار متر 
مربع و در مرکز نمایشگاه هاى بین المللى کیش 
برگزار خواهد شد، مراسم افتتاحیه عصر دوشنبه 
18 آبان ماه با حضور مسئوالن عالى رتبه اقتصادى 
کشور، سفیران خارجى و سرمایه گذاران داخلى و 
خارجى و بازار سرمایه در سالن خلیج فارس مرکز 

همایش هاى بین المللى برگزار مى شود.
نخستین نمایشگاه بین المللى بورس، بانک، بیمه و 
خصوصى سازى وششمین نمایشگاه معرفى فرصت 
هاى سرمایه گذارى کشور سال گذشته با حضور 
120 شرکت داخلى و خارجى در کیش برگزار شد.

را تسهیل کنیم.
پورى حسینى تاکید کرد: البته راه زیادى وجود دارد 
تا ورود سرمایه گذاران خارجى به کشور به طور کامل 

هموار شود.
رئیس سازمان خصوصى سازى خاطرنشان کرد: راندن 
مدیران دولتى از میزها و نشاندن بخش خصوصى در 

آن جایگاه ها کار بسیار سختى است.
بر اساس این گزارش، دومین نمایشگاه بین المللى 
بورس، بانک، بیمه و خصوصى سازى و هفتمین 
نمایشگاه معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى کشور 
مرکز  در  رسمى  صورت  به  امروز(دوشنبه)  عصر 

نمایشگاه هاى بین المللى کیش آغاز به کار کرد.

اکبر ترکان دبیر شوراى عالى مناطق آزاد، محسن 
رضایى دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، میرعلى 
اشرف عبدهللا پورى حسینى رئیس سازمان خصوصى 
سازى، امین زاده معاون حقوقى رئیس جمهورى و 
وزارت  اقیانوسیه  و  پور معاون آسیا  ابراهیم رحیم 
امور خارجه از جمله شرکت کنندگان در این برنامه 

هستند.

 عصــر بــازار: علــى جیرفتــى، معــاون اقتصــادى 
و ســرمایه گــذارى ســازمان منطقــه آزاد کیــش 
همایــش  برگــزارى  جزئیــات  خصــوص  در 
ــش دروازه  ــران در پســاتحریم - کی اقتصــاد ای
ــع  ــته اى و رف ــق هس ــرو تواف ــت: پی ورود گف
ــت  ــه ماموری ــه ب ــا توج ــى ب ــن الملل ــع بی موان
اصلــى مناطــق آزاد در جــذب ســرمایه گــذارى 
ــوان  ــه عن ــق ب ــن مناط ــش ای ــى و نق خارج
ــى در  ــذارى خارج ــرمایه گ ــذب س ــگاه ج پای
دوران پســا تحریــم، همایــش اقتصــاد ایــران در 
پســاتحریم -کیــش دروازه ورود طــى روزهــاى 

94/08/5

جزئیات برگزارى همایش اقتصاد ایران در پساتحریم - کیش دروازه ورود 

نوزدهــم و بیســتم آبــان مــاه در مرکــز همایش 
هــاى بیــن المللــى جزیــره کیــش برگــزار مــى 

شــود.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانى عصــر بــازار 
ــن  ــه داد: ای ــورس 24 وى ادام ــل از ب ــه نق ب
همایــش طــى دو روز و در10پنــل برگــزار مــى 
شــود کــه شــامل پنــل هــاى تصویــر وضعیــت 
بررســى  پســاتحریم،  در  ایــران  اقتصــاد 
راهکارهــاى جــذب ســرمایه گــذارى خارجــى 
و رفــع چالــش هــاى حقوقــى و سیاســى 
در عصــر پســاتحریم، نحــوه اتصــال بــازار 

ــتراتژى  ــى و اس ــازار جهان ــه ب ــران ب ــورس ای ب
تعامــالت مالــى در عصرپســا تحریــم، بررســى 
ــا و  ــوق ه ــارت، مش ــعه تج ــاى توس راهکاره
ــع در مناطــق آزاد در عصــر پســاتحریم و  موان
فرصــت هــاى ســرمایه گــذارى کیــش و پنــل 
تفــاوت ابزارهــاى تامیــن مالــى و ســرمایه 
ــاى  ــزار ه ــا اب ــاس ب ــران در قی ــذارى در ای گ



59

نمایشگاه در آینه مطبوعات
ــزار  ــان برگ ــم آب ــه در نوزده ــى ک ــن الملل بی

ــود. ــى ش م
جیرفتــى افــزود: در روز بیســتم آبــان پنل هاى 
بررســى راهکارهــاى ایجــاد قطــب نویــن مالــى 
ــش)،  ــى کی ــن الملل ــى بی ــز مال ــه (مرک منطق
ــن  ــران و بی ــى ای ــد تجــارت داخل بررســى رون
المللــى ایــران در عصــر پســاتحریم ، ضوابــط ، 
ــى و  ــور مالیات ــا و مشــوق هــاى ام ظرفیــت ه
گمرکــى در مناطــق آزاد در راســتاى حمایــت 
از ســرمایه گــذارى ، تولیــد و صــادرات، نقــش 
صنــدوق هــاى ســرمایه گــذارى کارآفرینــى یــا 

 venture) ــز ــره آمی ــذارى مخاط ــرمایه گ س
capital)  در توســعه اقتصــاد پســاتحریم 
از  منــدى  بهــره  راهکارهــاى  ســخنرانى  و 
ــى                     ــن الملل ــاى بی ــه ه ــاى اتحادی ــت ه فرص
در    (international joint venture)

ــى شــوند. ــزار م عصــر پســاتحریم برگ
بــه گفتــه وى، ایــن همایــش بــا حضــور وزیــر 
اقتصــاد و دارایــى، ریاســت شــوراى عالــى 
روســاى  اقتصــادى،  ویــژه  و  آزاد  مناطــق 
ــازى،  ــازمان خصوصــى س ــورس، س ــازمان ب س
مدیــران ارکان بــازار ســرمایه، مســئولین بانــک 

ــران عامــل بانکهــا و بســیارى از  مرکــزى، مدی
ــا حضــور ســرمایه  صاحبنظــران اقتصــادى و ب
گــذاران داخلــى و خارجــى برگــزار مــى شــود.

معــاون اقتصــادى و ســرمایه گــذارى ســازمان 
ــزارى  ــرد: برگ ــح ک ــش تصری ــه آزاد کی منطق
ــورس،  ــگاه ب ــش و نمایش ــن همای ــان ای همزم
ــى  ــازى و معرف ــوص س ــه و خص ــک و بیم بان
فرصــت هــاى ســرمایه گــذارى کشــور موجبات 
ــران  ــداد اقتصــادى ای برگــزارى بزرگتریــن روی

ــت. ــم آورده اس ــال 1394 را فراه در س

94/8/18

مدیر سرمایه گذارى معاونت اقتصادى منطقه آزاد کیش
کیش را به محور توسعه تجارت ایران تبدیل مى کنیم

سرمایه  هاى  فرصت  معرفى  نمایشگاه  هفتیمن 
گذارى در ایران و دومین نمایشگاه بورس، بانک ، 
بیمه و خصوصى سازى (اینوکس 2015) شاید یکى 
از بهترین فرصت هاى ایجاد شده براى ارائه تصویر 
واقعى و فعلى اقتصاد ایران، توانمندى هاى به فعل 
درنیامده و استفاده نشده آن و ظرفیت هاى اقتصاد 
کشور به سرمایه گذاران و دست اندرکاران اقتصاد 
خارجى در دوارن پساتحریم یا پسابرجام است که 
مى توان طى آن ظرفیت ها و امکانات همکارى هاى 

آینده را بررسى کرد.
در عین حال برگزارى همزمان این نمایشگاه ها و 
همایش «اقتصاد ایران پس از تحریم؛ کیش دروازه 
ورود»، فرصتى بى نظیر براى معرفى جزیره کیش 
و  کشور  پیشرفته  آزاد  مناطق  از  یکى  عنوان  به 
تبدیل آن به محور توسعه تجارت در کشور است. 
معاونت  گذارى  سرمایه  مدیر  شیرزاد  حمیدرضا 
بین  روابط  دکتراى  آزاد،داراى  منطقه  اقتصادى 
الملل با گرایش اقتصاد سیاسى بین الملل و استاد 
یار دانشگاه و دست اندرکار و دبیر علمى برگزارى 
نمایشگاه معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى در 
کشور است. او در گفت وگو با دنیاى اقتصاد تاکید 
با  و  جدید  رویکرهاى  با  خواهیم  مى  کند:  مى 
همکارى تیم متخصص ، کیش را به محور توسعه 
تجارت ایران تبدیل کنیم و نقش دروازه ورود ایران 

را به بهترین شکل ایفا کنیم.
***

به عنوان مدیرسرمایه گذارى معاونت اقتصادى 
منطقه آزاد کیش، ارزیابى خود را از برگزارى 
چنین نمایشگاه هایى در دوران پساتحریم را 

بفرمایید.

سرمایه  هاى  فرصت  معرفى  نمایشگاه  هفتمین 
گذارى در کشور نمایشگاه هدفمندى است. ما با 
بحث پساتحریم به عنوان یک buzz word یا 
یک واژه پر کاربرد مد روز برخورد نکردیم، چون االن 
بازار این واژه گرم است. عواملى که بحث همایش 
کیش را به وجود آورد، بخشى از نیاز کشور بود که 
بتواند فضاى بعد از تحریم و اتصال مجدد به اقتصاد 
جهانى را در قالب جدیدى پایلوت  کرده و ضعف 
ها و قوت هاى آن را بررسى کند تا بتواند آن را به 
عنوان یک الگوى مناسب در سایر بخش هاى کشور 

توسعه دهد.
ما با توجه به نظرات دکتر روحانى رییس جمهورى 
محترم و آقاى مهندس ترکان که تاکید شان بر 
محوریت کیش  به عنوان دروازه ورود به ایران ، و 
نیز با توجه به این که منطقه آزاد است و مقررات و 
الزامات دست و پا گیر کمترى دارد و به عالوه از 
توسعه یافتگى نسبى خوبى مثل کالن شهر هاى 
بزرگ کشور برخوردار است، خواستیم از این موضوع 
استفاده کنیم تا بتوانیم ورود سرمایه گذاران را به 
کشور تسهیل کرده و به عنوان یک پایلوت  اولیه 
زمینه سازى کنیم. همچنین مى خواستیم اقتصاد 

کشور را هم آماده کنیم. 
همانطور که اطالع دارید این همایش در سطح قابل 
قبول بین المللى برگزار مى شود،  شرکت کنندگان 
از  شان  سهم  و  آنان  تعداد  و  دارند  خوبى  سطح 
اقتصاد ایران بسیار باالست.  بنابراین کسى که در 
نمایشگاه شرکت مى کند مى تواند چند موضوع 
را با هم ببیند،  هم جنبه هاى مختلف ظرفیت 
ارتباط  ایجاد  چگونگى  هم  و  ایران  اقتصاد  هاى 
و ورود به بازار کشور. بر همین مبنا بود که سعى 

کردیم هدفمندى ایجاد کنیم.  هدفمندى هم به 
این ترتیب بود که تمام مباحث مربوط به سرمایه 
گذارى و کمک به سرمایه گذاران خارجى را در پنل 
هاى مختلف تقسیم بندى کردیم که سرمایه گذار 
خارجى بتواند با جنبه هاى مختلف اقتصاد ایران به 
عنوان یک تصویر اولیه مواجه شود و برداشت خوبى 
از آن داشته باشد؛ برداشتى که شاید طى چند ماه و 

با زحمت شخصى به دست نیاید.
 نمایشگاه امسال چه تفاوت هایى با دوره هاى 

گذشته دارد؟
نمایشگاه امسال نسبت به دوره هاى قبل که خود 
ما برگزار کردیم از بلوغ  بیشترى برخوردار شده، هم 
نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصى سازى و هم 

نمایشگاه معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى.
در کنار این دو رویداد، همایشى هم برگزار مى کنیم 
با عنوان «اقتصاد ایران پس از تحریم؛ کیش دروازه 
ورود». این سه رخداد همزمان برگزار مى شوند و 
همدیگر را کامل مى کنند. بنابراین یکى از تفاوت 
هاى نمایشگاه امسال با سال هاى گذشته، برگزارى 
همایش مذکور است که اهداف مشخصى را دنبال 
مى کند. این یک همایش موضوعى است که در سال 
هاى آینده مى تواند به فراخور نیازهاى زمان خود، 
عنوان جدیدى داشته باشد. تمایز دیگر نمایشگاه 
امسال، در میزان و ترکیب شرکت کنندگان است که 
در این مورد تفاوت ماهوى دارد. امسال تعداد شرکت 
کنندگان از خود سرمایه گذاران کمتراست و تعداد 

سرمایه گذاران خارجى خیلى بیشتر شده است.
این نمایشگاه   سرمایه گذاران واقعى خارجى در 
حضور داشته و حدود 20 شرکت غرفه دارند. حدود 
40 شرکت نیز بدون داشتن غرفه در نمایشگاه و 
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همایش شرکت کرده اند. این جدا از مهمان هایى 
است که در 12 پنلى که در دو نمایشگاه برگزار مى 
شود مثل پنل پتروشیمى، پنل خصوصى سازى 
یا پنل بورس، شرکت مى کنند. امسال پنل هاى 
نمایشگاه ها کامل و شامل 5 پنل است. هفت پنل 
هم در همایش داریم که مجموعا مى تواند تصویرى 
کامل از اقتصاد ایران و بخش هاى اصلى و اثرگذار 

آن را به شرکت کنندگان نشان دهد.
 انتخاب کسانى که در این پنل ها شرکت کردند 
بوده که دست  توانمند و کسانى  افراد  بر  مبتنى 
اندرکار امور اقتصادى هستند تا دانشمندان و نظریه 
پردازان؛ چون همایش ما یک همایش علمى نیست 
و یک همایش عملگراست با هدف اطالع رسانى به 
سرمایه گذاران خارجى. بهتر است بگویم هدف غایى 
ما در کیش تبدیل شدن به داووس ایران است. سعى 
ما بیشتر بر این است و ادعا نداریم که مى خواهیم 
همایش علمى برگزار کنیم. درواقع برگزارى همایش 
هاى علمى را به دانشگاه ها سپرده ایم. ما تالش 
مى کنیم محیط کسب و کار ایران، محیط کسب 
و کار بین الملل، تمایز و بررسى هاى مقایسه اى و 
تطبیقى بین آنها را بیشتر هدف قرار دهیم. در این 
همایش و نمایشگاه، بیشتر مى خواهیم به بررسى 
وضعیت کنونى اقتصاد ایران بپردازیم تا پیش بینى  

و ترسیم آینده.
آیا راهکارها و رهنمودهاى خاصى براى برون 
ارائه  همایش  این  در  فعلى  وضعیت  از  رفت 

خواهد شد؟ 
 اتفاقا ما نمى خوهیم این کار را بکنیم. ما نمى 
خواهیم راهکارها و رهنمودهایى براى آینده اقتصاد 
پسا تحریم ایران بدهیم.این کارى است که بسیارى 
از همایش هاى دیگر انجام مى دهند و بیشتر کار  

مسئولین اقتصادى و دانشمندان و کسانى است که 
کار علمى مى کنند. البته افرادى که در این همایش 
هستند اغلب از صاحبنظران اند، ولى ما به جنبه ارائه 
راهکار، آینده پژوهى و...  توجه چندانى نداشتیم. 
چیزى که واقعا مد نظرماست، این است که تصویر 
واقعى و فعلى اقتصاد ایران، توانمندى هاى به فعل 
درنیامده و استفاده نشده آن و ظرفیت هاى اقتصاد 
کشور را به سرمایه گذاران و دست اندرکاران اقتصاد 
خارجى نشان دهیم و ظرفیت ها و امکانات همکارى 
هاى آینده را بررسى کنیم. ما بیشتر براین محورها 

تمرکز داریم. 
پتروشیمى،  حوزه  در  مثال  ها  شرکت  از  خیلى 
چون یک پنل اصلى با عنوان نشست شرکت هاى 
دارد  تعلق  موضوع  این  به  نمایشگاه  پتروشیمى 
پارتنرهاى خارجى شان را هم دعوت کرده اند و 
آنها هم بدون هیچ دغدغه خاطرى دراین نمایشگاه 
شرکت مى کنند، از این لحاظ که به هرحال امکان 
آینده  در  انداز همکارى   دارند و چشم  همکارى 
روشن است گرچه شاید آغاز همکارى چندماهى 
زمان ببرد. سایر حوزه هاى اقتصادى نیز همچون 
نمایشگاه امسال  پتروشیمى حضور چشمگیر در 

دارند. 
نقش سازمان منطقه آزاد کیش را در برگزارى 

این نمایشگاه ها چگونه مى بینید؟
بحث  ضرورتا  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  نقش 
سیاست گذارى و اعمال سیاستهاى توسعه اى و 
تجارت خود منطقه به عنوان دروازه ورود و در عین 
حال قطب مذاکرات تجارى کشور است. این سازمان 
با توجه به پیشرو بودن و همچنین به عنوان اولین 
منطقه آزاد کشور همواره نقش پیشگام  در اجراى 
برنامه هاى پایلوت در  اقتصاد کشور داشته است و 

عالوه براین، با برخوردارى از سازمانى بالغ نسبت به 
سایر مناطق کشور، پرسنل و جمعیت توسعه یافته 
از امکان نقش آفرینى به عنوان نماینده کشور   ،
ایران براى شروع و توسعه همکارى هاى بین المللى 

برخوردار است.
این نمایشگاه با همکارى بخش خصوصى و استفاده 
از تجربه این بخش و با  همکارى مجرى همایش 
شرکت بهاران تدبیر کیش- و دانش و توانایى آقاى 
حمیدیان که تجربه همکارى با ایشان را در سال 

گذشته نیز داشتیم، برگزار شده است.
توسعه  آزاد کیش همواره  منطقه  اصلى  سیاست 
بخش خصوصى و بخش خصوصى منطقه آزاد کیش 
هاى خصوصى کشور  بخش  ترین  یافته  سازمان 
است، آنچنان که سهمى بیش از 80درصد تولید 
ناخالص منطقه آزاد کیش را به خود  اختصاص مى 
دهد. سازمان مناطق آزاد نقش خود را سیاستگذار، 
تسهیلگر ، هدایت کننده، هماهنگ کننده و همکار 
بخش خصوصى مى داند. باید بگویم که بیشترین بار 
توسعه اقتصادى کیش چه از نظر مادى و چه از نظر 
فکرى و معنوى به عهده سرمایه گذاران، تاجران، 
کسبه و در یک کالم کیشوندان توانمند و داناست. 

نکته دیگرى هست که بخواهید به آن اشاره 
کنید؟

نکته جالب وجذابى که باید به شما بگویم، حضور 
رسانه هاى اقتصادى خارجى و شرکت هاى مشاوره 
بین الملى مثل شرکت کوپرز و امثال آن در این دو 
نمایشگاه است که نشان مى دهد تا حدودى توانسته 
ایم با چیدمان و ترکیباتى که در نمایشگاه و همایش 
داشتیم به هدف غایى که ایجاد یک فضاى همکارى 
عملیاتى براى حضور در اقتصاد ایران است، دست 

پیدا کنیم.

94/8/18

معاون بازرگانى و سرمایه گذارى شرکت سرمایه گذارى و توسعه کیش مطرح کرد
کیش، قطب برگزارى نمایشگاه هاى ملى و بین المللى کشور

یکى از وظایف و فعالیت هاى شرکت سرمایه گذارى 
سازمان  اجرایى  بازوى  عنوان  به  کیش  توسعه  و 
منطقه آزاد کیش، برگزارى نمایشگاه ها و همایش 
هاى متعدد براساس تقویم تنظیمى در سطح ملى 
و بین المللى است. به بیان دیگر، تمامى اتفاقات و 
رویدادهاى همایشى و نمایشگاهى در طول سال 
از طریق شرکت سرمایه گذارى و توسعه کیش با 
مجوز سازمان منطقه آزاد برگزار مى شود. بى گمان 
و  بیمه  بانک،  بورس،  نمایشگاه  دومین  برگزارى 
خصوصى سازى و هفتمین نمایشگاه معرفى فرصت 
هاى سرمایه گذارى کشور در جزیره کیش، رویدادى 

است که مى تواند باعث رونق جزیره شده و اقتصاد 
آن را پویا کند. سیدرضا سراج، معاون بازرگانى و 
توسعه  و  گذارى  سرمایه  شرکت  گذارى  سرمایه 
کیش در گفت وگو با دنیاى اقتصاد معتقد است که 
برگزارى چنین رویدادهایى مى تواند  جزیره کیش 
را به عنوان یک هاب و قطب برگزارى نمایشگاه هاى 

ملى و بین المللى کشور معرفى کند.
***

برگزارى دومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه 
و خصوصى سازى و هفتمین نمایشگاه معرفى 
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نمایشگاه در آینه مطبوعات
چه  کشور  در  گذارى  سرمایه  هاى  فرصت 
تاثیرى بر رشد و رونق اقتصادى ایران و جزیره 

کیش خواهد داشت؟
در دوران پساتحریم در راستاى رویکردهاى دولت 
تدبیر و امید از جمله در بحث دیپلماسى خارجى 
و  کیش  جزیره  کشور،  در  آن  اقتصادى  ابعاد  و 
حوزه هاى اقتصادى و سرمایه گذارى آن همراستا 
مى  خود  وظیفه  ها،  سیاست  و  رویکردها  این  با 
دانند بسترهاى مناسب تر و بهترى را براى حضور 
فراهم کنند که در  بیشتر سرمایه گذاران  هرچه 
جهت رشد و توسعه اقتصادى این جزیره هم باشد. 
سازمان مناطق آزاد کیش داراى امتیازات ویژه و 
مزیت هاى نسبى نسبت به سرزمین اصلى است. 
معافیت هاى مالیاتى بیست ساله، تسهیالت در امور 
بازرگانى و گمرکى، تسهیالت در امور بانکدارى، بیمه 
و همچنین عدم نیاز به روادید براى اتباع خارجى در 
کنار قابلیت ها و امکانات استانداردى که خود جزیره 
به لحاظ زیرساختى، اماکن  اقامتى - تفریحى و 
جذابیت هاى اقلیمى دارد، فضایى ایجاد کرده است 
که مى تواند  سرمایه گذاران داخلى و به خصوص 

خارجى را به این منطقه جذب کند.
ویژه  و  آزاد  مناطق  عالى  ابالغیه شوراى  براساس 
اقتصادى، جزیره کیش برمبناى دو محور توسعه 
شده  تعریف  توریسم  صنعت  توسعه  و  تجارت 
تواند  مى  این جزیره  در  ها  نمایشگاه  برگزارى  و 
مکانى باشد براى فضاى گفت وگو، تعامل هرچه 
بیشتر ارکان بازار سرمایه و بهره بردارى از آخرین 
دستاوردها در بخش هاى مختلف. در واقع، هدف ما 
این است که بتوانیم این جزیره را به عنوان یک هاب 
و قطب برگزارى نمایشگاه هاى ملى و بین المللى 

کشور معرفى کنیم.
نمایشگاه هاى امسال چه تفاوت هاى چشمگیر 
و خاصى با نمایشگاه هاى سال گذشته دارند؟

امسال شاهد برگزارى هفتمین نمایشگاه فرصت 

برگزارى  کنار  در  کشور  گذارى  سرمایه  هاى 
دومین نمایشگاه بین المللى بورس، بانک، بیمه 
و خصوصى سازى هستیم. این دو نمایشگاه هم 
اکنون تحت عنوان اینوکس 2015 تعریف شده 
اند که با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش شاهد 
برگزارى آن از 18 تا21 آبان ماه هستیم، به طورى 
21هزار  نمایشگاهى  فضاى  حاضر  حال  در  که 
مشارکت  اختیار  در  طورکلى،  به  جزیره  مترى 
کنندگان داخلى و خارجى قرار گرفته است. بى 
شک امسال در دوران پسا تحریم، جزیره کیش 

میزبان بزرگترین رویداد اقتصادى است. 
به  کیش  توسعه  و  گذارى  سرمایه  شرکت 
عنوان بازوى اجرایى سازمان مناطق آزاد چه 
نقشى در برگزارى بهتر این نمایشگاه ها دارد؟

با توجه به رویکرد مثبت و حمایت هاى همه جانبه 
رییس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد کیش جناب آقاى دکتر مونسان، شاهد 
مختلف  رویدادهاى  برگزارى  در  تحول چشمگیر 
همایشى و نمایشگاهى از مهرماه سال 92 تاکنون 

در جزیره کیش بوده ایم. 
کاهش هزینه براى مجریان برگزار کننده، حمایتهاى 
حضور  جهت  ویژه  تسهیالت  و  معنوى  و  مادى 
جمله  از  بازدیدکنندگان  و  کنندگان  مشارکت 
اقدامات شرکت سرمایه گذارى و توسعه کیش است. 
همچنین به دلیل برگزارى رخدادهاى این چنینى 
شاهد حضور تعداد کثیرى گردشگر از نوع خاص 
و به عبارتى گردشگر کیفى هستیم که حضورشان 
هتلها، بازارها، حمل و نقل، اماکن تفریحى و ورزشى 
عالوه  دهد.  مى  قرار  تأثیر  تحت  را  رستورانها  و 
براین، این رویدادها باعث ایجاد درآمد غیرمستقیم 
و رشد اقتصادى جامعه 27 هزار نفرى کیش مى 
شود. در بحث زیرساختى، جزیره کیش داراى 21 
هزارمترمربع سالن نمایشگاهى با امکانات و ظرفیت 
هاى متعارف در نزدیکى فرودگاه بین المللى کیش 

و داراى یک مجموعه کامل و متمرکز سالن هاى 
همایش با ظرفیت هاى مختلف 750 -60-110-
50-40 نفره با بهترین امکانات و به روزترین سیستم 
هاى صوتى و تصویرى و نیز داراى یک سالن بزرگ 
3000 نفره (تاالر شهر) براى برگزارى جشنواره ها و 
کنسرت ها است. با وجود این امکانات و قابلیت ها و 
نگاه مثبت متولیان امر، طبیعى است که باید منتظر 

اتفاقات بهترى در این جزیره زیبا باشیم.
و حاال کمى از برنامه هاى اصلى و جانبى این 

نمایشگاه ها بگویید.
حضور 190 شرکت داخلى، 20 شرکت خارجى و 
50 نفر از فعاالن اقتصادى بین المللى از کشورهاى 
هند،انگلستان،  ترکیه،  فرانسه،  سوئیس،  آلمان، 
روسیه و عمان از نکات قابل توجه این نمایشگاه 
برگزارى  نمایشگاه،  جنبى  هاى  برنامه  از  است. 
12 نشست تخصصى از سوى شرکت ملى صنایع 
پتروشیمى، شرکت سرمایه گذارى غدیر، سازمان 
منطقه آزاد کیش، سازمان خصوصى سازى، سازمان 
بورس و اوراق بهادار تهران، سازمان میراث فرهنگى، 
کارگزارى  شرکت  و  گردشگرى  و  دستى  صنایع 
صندوق بازنشستگى کشورى طى روزهاى 19تا21 
آبان از ساعت 10 صبح تا13 در مرکز همایشهاى 
بین المللى است. همچنین در روزهاى 19و20 آبان 
ماه همایش ویژه اى تحت عنوان « اقتصاد ایران در 
پسا تحریم؛ کیش دروازه ورود» با حضورى بسیار 
از مسئوالن، اقتصاددانان و سرمایه گذاران داخلى و 

خارجى برگزار مى شود.
در پایان اگر صحبت خاصى دارید بفرمایید.

این  براى  اى  شایسته  میزبان  بتوانیم  امیدوارم 
رویداد بزرگ در این خطه از میهن عزیزمان باشیم. 
توسعه  و  رشد  نمایشگاه  این  امیدوارم  همچنین 
اقتصادى براى جزیره کیش و کشورمان به همراه 

داشته باشد. 

94/08/09

معاون سرمایه گذارى و توسعه کیش :
حضور 200 شرکت در دومین نمایشگاه بورس، بانک ، بیمه و خصوصى سازى

ــرمایه  ــاى س ــت ه ــى ظرفی ــگاه برمعرف نمایش
ــق  ــذاران از طری ــذارى و جــذب ســرمایه گ گ
ــر  ــرمایه پذی ــاى س ــرح ه ــرمایه و ط ــازار س ب

ــز شــده اســت. کشــور متمرک
گــذارى  ســرمایه  و  بازرگانــى  معــاون 
ــش  ــعه کی ــذارى و توس ــرمایه گ ــرکت س ش

ــى در  ــى وخارج ــرکت داخل ــور200 ش ازحض
دومیــن نمایشــگاه بــورس، بانــک ، بیمــه 
و خصوصــى ســازى و هفتمیــن نمایشــگاه 
فرصــت هــاى ســرمایه گــذارى در کیــش 
ــاى  ــت ه ــى فرص ــزود : معرف ــر داد و اف خب
ــرمایه  ــذب س ــور و ج ــذارى کش ــرمایه گ س

ــه اهــداف برگــزارى  گــذاران خارجــى از جمل
ایــن دو نمایشــگاه اســت .

رضــا ســراج  در گفــت و گــو بــا  ایرنــا در مورد 
ــن  ــگاه بی ــن نمایش ــزارى دومی ــات برگ جزئی
المللــى بــورس، بانــک، بیمــه و خصوصــى 
ســازى و هفتمیــن نمایشــگاه معرفــى فرصــت 
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ــا  هــاى ســرمایه گــذارى کشــور کــه از 18 ت
ــش  ــره کی ــى جزی ــه میزبان ــاه ب ــان م 21 آب
برگــزار مــى شــود گفــت : بــر اســاس برنامــه 
ــن دو  ــرد ای ــده رویک ــام ش ــاى انج ــزى ه ری
ــرمایه  ــاى س ــت ه ــى ظرفی ــگاه برمعرف نمایش
ــق  ــذاران از طری ــذارى و جــذب ســرمایه گ گ
ــر  ــرمایه پذی ــاى س ــرح ه ــرمایه و ط ــازار س ب

ــز شــده اســت.  کشــور متمرک
در  اشــتغال  و  رونــق  تحقــق   : افــزود  وى 
ایــران،  وتجــارى  اقتصــادى  آزاد  مناطــق 
ــعه  ــى ، توس ــذاران خارج ــرمایه گ ــذب س ج
ــاورى هــاى روز جهــان  ــش و فن و انتقــال دان
ــذارى در  ــاى ســرمایه گ ــى فرصــت ه و معرف
ــداد  ــن دو روی ــزارى ای ــداف برگ ــور از اه کش

ــت.  اس
ــن  ــان اینکــه 200 شــرکت درای ــا بی ســراج ب
ــت :  ــت گف ــد داش ــور خواهن ــگاه حض نمایش
185 شــرکت داخلــى و 15 شــرکت خارجــى 
ــتان  ــد ، انگلس ــوئیس ، هلن ــورهاى س از کش
ــى  ــده عرب ــارات متح ــه ، ام ــان ، فرانس ، آلم
نماینــدگان  و همچنیــن  کانــادا   ، ، چیــن 
، ســرمایه گــذاران و مدیــران 40 شــرکت 
خارجــى در حــوزه بانــک ، بــورس و بیمــه در 

ــت.  ــد داش ــور خواهن ــداد حض ــن روی ای
تخصصــى  نشســت   12 برگــزارى  بــه  وى 
در ایــن نمایشــگاه اشــاره کــرد و افــزود : 
ــه ســه روز  نشســت هــاى امســال از دو روز ب
ــى  ــور موضوع ــه مح ــت ک ــه اس ــش یافت افزای
ــذار خارجــى و روش  ــرمایه گ ــا جــذب س آنه
هــاى نویــن تامیــن مالــى بــراى طــرح هــاى 
ســرمایه پذیــر داخلــى و خارجــى خواهــد 

ــود .  ب
ســرمایه  جــذب  هــاى  ظرفیــت  معرفــى 
گــذارى از طریــق خصوصــى ســازى در دوران 
پســا تحریــم ، معرفــى ظرفیــت هــاى ســرمایه 
گــذارى در صنعــت پتروشــیمى در دوران پســا 
تحریــم ، ســرمایه گــذارى خارجــى ، قوانیــن ، 
مقــررات و شــیوه هــا ، معرفــى ظرفیــت هــاى 
ــراث فرهنگــى  ــذارى در حــوزه می ســرمایه گ
و گردشــگرى از جملــه نشســت هایــى اســت 
کــه ســازمان هــاى مختلــف آن را برگــزار مــى 

کننــد. 
وى در ادامــه اظهــار داشــت : ایــن نمایشــگاه 
متــر  بــه مســاحت 21 هــزار  فضایــى  در 
بیــن  نمایشــگاه هــاى  مربــع و در مرکــز 
المللــى کیــش برگــزار خواهــد شــد و مراســم 
ــاه  ــان م ــنبه 18 آب ــر دوش ــه نیزعص افتتاحی
ــه اقتصــادى  ــى رتب ــا حضــور مســئوالن عال ب

کشــور ، ســرمایه گــذاران داخلــى و خارجــى 
و بــازار ســرمایه در ســالن خلیــج فــارس مرکز 
همایــش هــاى بیــن المللــى برگــزار مــى 

ــود .  ش
ــاى  ــت ه ــگاه فرص ــن نمایش * هفتمی

ــذارى  ــرمایه گ س
هفتمیــن  برگــزارى  از  ادامــه  در  ســراج 
نمایشــگاه معرفــى فرصــت هــاى ســرمایه 
گــذارى کشــور همزمــان بــا نمایشــگاه بــورس 
ــه  ــز ب ــداد نی ــن روی ــزود : ای ــر داد و اف خب
ــازار  ــاى ب ــوزه ه ــى و در ح ــورت تخصص ص
و  عمــران  گردشــگرى،  انــرژى،  ســرمایه، 
ــاالن و  ــور فع ــا حض ــکن ب ــازى و مس شهرس
صاحــب نظــران ایــن عرصــه برپــا مــى شــود . 
ــى و ســرمایه گــذارى شــرکت  معــاون بازرگان
ــن دو  ــش ای ــعه کی ــذارى و توس ــرمایه گ س
ــا  ــه ایرن ــت و ب ــم دانس ــل به ــداد را متص روی
ــذارى  ــرمایه گ ــث س ــه بح ــى ک ــت : زمان گف
ــوع  ــال آن موض ــه دنب ــد ب ــى آی ــان م ــه می ب
ــورس، بیمــه مطــرح مــى شــود کــه  بانــک، ب
ــد  ــد خواه ــرآن تاکی ــگاه ب ــن دو نمایش در ای

شــد . 
دونمایشــگاه  ایــن  برگــزارى   : گفــت  وى 
ــور  ــراى حض ــه ب ــردن زمین ــم ک ــن فراه ضم
ــاى  ــش ه ــى در بخ ــى وخارج ــاالن داخل فع
ــراى  ــبى ب ــت مناس ــى فرص ــادى وعمران اقتص
رونــق ارتباطــات وشــکل گیــرى تبــادالت 
ونهادهــاى  هــا  شــرکت  بیــن  اقتصــادى 

ــد.  ــى کن ــا م ــى مهی ــى وخارج داخل
ســراج مجــرى ایــن نمایشــگاه را شــرکت 
ــزود  ــرد اف ــوان ک ــش عن ــر کی ــاران تدبی به
ــازمان  ــت س ــه هم ــم ب ــداد مه ــن دو روی : ای
ــادى  ــاى م ــت ه ــش و حمای ــه آزاد کی منطق
ــورس و  و معنــوى ســازمان هایــى همچــون ب
ــازى ،  ــى س ــازمان خصوص ــادار ، س اوراق به
ــع پتروشــیمى ، ســازمان  ــى صنای شــرکت مل
ــى  ــوراى عال ــه ش ــى ، دبیرخان ــراث فرهنگ می
گــذارى  ســرمایه  ســازمان   ، آزاد  مناطــق 
و کمــک هــاى اقتصــادى و فنــى ایــران و 
برگــزار  هــاى خصوصــى  شــرکت  برخــى 

ــد .  ــد ش خواه
* برگــزارى همایــش اقتصــاد ایــران در 

پســا تحریــم بــه میزبانــى کیــش 
ایــران در پســا  ‹اقتصــاد  ســراج همایــش 
ــول  ــرى در ط ــم دیگ ــداد مه ــم› را روی تحری
برگــزاى دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــى 
ــازى  ــى س ــه و خصوص ــک ، بیم ــورس ، بان ب
و هفتمیــن نمایشــگاه فرصتهــاى ســرمایه 

ــن  ــت : ای ــرد و گف ــوان ک ــور عن ــذارى کش گ
همایــش توســط معاونــت اقتصــادى ســازمان 
ــاى 19و 20  ــى روزه ــش ط ــه آزاد کی منطق
آبــان در ســالن خلیــج فــارس مرکــز همایــش 
ــد  ــزار خواه ــش برگ ــى کی ــن الملل ــاى بی ه

ــد .  ش
ــن  ــعار ای ــت : ش ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن وى ب
ــا  ــه ب ــت ک ــش دروازه ورود اس ــش ،کی همای
ــى،  ــادى و دارای ــور اقتص ــکارى وزارت ام هم
ــرمایه  ــور س ــا حض ــه و ب ــور خارج وزارت ام
ــزار  ــى برگ ــى و خارج ــزرگ داخل ــذاران ب گ

ــد .  ــد ش خواه
ــعه  ــى ، توس ــذارى خارج ــرمایه گ ــذب س ج
ــش  ــه آزاد کی ــرمایه و منطق ــارت ، بازارس تج
ــاى  ــن محوره ــم تری ــم از مه ــا تحری در پس
ایــن همایــش اســت کــه ســراج بــدان اشــاره 

کــرد. 
عملکــرد  گــزارش  چــاپ  مــورد  در  وى 
ــه  ــک و بیم ــورس ، بان ــگاه ب ــتین نمایش نخس
و ششــمین نمایشــگاه فرصــت هــاى ســرمایه 
گــذارى کــه ســال گذشــته در کیــش برگــزار 
شــد گفــت : تمامــى مســتندها و گــزارش 
ــه  ــى ب ــب کتاب ــا در قال ــداد ه ــن روی ــاى ای ه
ــع  ــى توزی ــمارگان باالی ــید و در ش ــاپ رس چ
شــد ، امســال نیــز چنیــن برنامــه اى بــا 
ــتور کار  ــگاه در دس ــرى نمایش ــکارى مج هم

ــم .  داری
ــب  ــداد صاح ــن روی ــراج در ای ــه س ــه گفت ب
ــادى  ــان اقتص ــان و رایزن ــاد دان ــران، اقتص نظ
ــران و ســرمایه  ــم ای کشــورهاى خارجــى مقی
ــد  ــى حضــور خواهن ــذاران خارجــى و داخل گ

ــت . داش
ــه گــزارش ســایت تخصصــى صنعــت بیمــه  ب
بــه نقــل از  ایرنــا - نخســتین نمایشــگاه بیــن 
المللــى بــورس، بانــک، بیمــه و خصوصــى 
ســازى وششــمین نمایشــگاه معرفــى فرصــت 
هــاى ســرمایه گــذارى کشــور ســال گذشــته 
بــا حضــور 120 شــرکت داخلــى و خارجــى در 

کیــش برگــزار شــد
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معرفى فرصت هاى طالیى سرمایه گذارى اقتصادى ایران با حضور هیات هاى تجارى و اقتصادى خارجى

بنا براعالم مدیرعامل شرکت سرمایه گذارى 
و توسعه منطقه آزاد کیش، دومین نمایشگاه 
خصوصى  و  بیمه  بانک،  بورس،  بین المللى 
سازى، و هفتمین نمایشگاه معرفى فرصت هاى 
سرمایه گذارى کشور 18 تا 21 آبان ماه سال 
برگزار  کیش  آزاد  منطقه  میزبانى  به  جارى 

خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى بازار سرمایه (سنا) و 
به نقل از پایگاه سازمان منطقه آزاد کیش، بر این 
اساس این دو گردهمایى بین المللى با رویکرد تحقق 
رونق و اشتغال در مناطق آزاد اقتصادى و تجارى 
ایرانیان  و  خارجى  گذاران  سرمایه  جذب  ایران، 
خارج از کشور، توسعه به منظور انتقال دانش و 
فرصت هاى  معرفى  و  جهان  روز  تکنولوژى هاى 
طالیى سرمایه گذارى پروژه هاى اولویت دار کشور 
در حوزه انرژى، عمران و شهرسازى، گردشگردى و 
مناطق آزاد تجارى و اقتصادى، بانک، بیمه و بازار 

سرمایه برگزار خواهد شد.
 از این رو به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاران 

مالى  منابع  تامین  و  بخش خصوصى  و  خارجى 
طرح هاى اولویت دار صنعت، تولید و تجارت کشور 
صنایع،  بازرگانى،  مشترك  اتاق هاى  با  مذاکراتى 
معادن و کشاورزى براى حضور هیات هاى تجارى 
و اقتصادى با اولویت کشورهاى آسیایى و اروپایى 

آغاز شده است.
این دو نمایشگاه بین المللى با محور « دیپلماسى 
اقتصادى و تسهیل روابط بین المللى با کشورهاى 
مختلف جهان» در حالى آبان ماه سال جارى آغاز 
به کار خواهد کرد که تاکنون حضور چندین هیات 
جهان  مختلف  کشورهاى  از  اقتصادى  و  تجارى 

قطعى و نهایى شده است.
از سوى دیگر، همزمان با برگزارى دومین نمایشگاه 
بین المللى بورس، بانک، بیمه و خصوصى سازى، 
و هفتمین نمایشگاه معرفى فرصت هاى سرمایه 
لیست جدید فرصت هاى سرمایه  گذارى کشور، 
صنایع  معادن،  صنایع،  حوزه  در  ایران  گذارى 
نفت، گاز، پتروشیمى، برق و انرژى هاى نو، عمران 
و شهرسازى، مناطق آزاد تجارى و گردشگردى، 

بانک، بیمه و بازار سرمایه به سرمایه گذاران عالقه 
مند بخش خصوصى و خارجى عرضه مى شود.

برگزارى نشست هاى تخصصى با حضور مقامات 
و مسئوالن دولت، برگزارى کارگاه هاى توجیهى 
و معرفى تخصصى فرصت هاى سرمایه گذارى به 
تفکیک صنایع، تولید و تجارت کشور، استفاده از 
تسهیالت مناطق آزاد تجارى و اقتصادى منطقه 
معافیت هاى  ارائه  جزئیات  تشریح  کیش،  آزاد 
مختلف گمرکى و مالیاتى به سرمایه گذاران بخش 
این دو  ویژگى هاى  دیگر  از  و خارجى  خصوصى 

نمایشگاه بین المللى به شمار مى رود.
به منظور کسب اطالع بیشتر از جزئیات برگزارى 
بیمه  بانک،  بورس،  بین المللى  نمایشگاه  دومین 
معرفى  نمایشگاه  هفتمین  و  خصوصى سازى،  و 
به  توانند  مى  کشور  سرمایه گذارى  فرصت هاى 
نشانى الکترونیکى دبیرخانه این دو گردهمایى به 
تلفن  شماره  یا  و   www.kishebex.ir نشانى 
تلفکس: 88776355-021 تماس حاصل فرمایند.
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 دومین نمایشگاه بین المللى بورس، بانک، بیمه و 
خصوصى سازى و هفتمین نمایشگاه فرصت هاى 
سرمایه گذارى کشور از تاریخ 18 تا 21 آبان ماه 
برگزار  آزاد کیش  به میزبانى منطقه  سال جارى 

مى شود.
پیرامون  بهى زادى  بهبود  فرینا،  گزارش  به 
برگزارى این دو نمایشگاه در جزیره کیش گفت: 
تحقق  رویکرد  با  بین المللى  گردهمایى  دو  این 
رونق و اشتغال در مناطق آزاد اقتصادى تجارى 
ایرانیان  و  خارجى  سرمایه گذاران  جذب  ایران، 
دانش  انتقال  منظور  به  توسعه  کشور،  از  خارج 
و تکنولوژى هاى روز جهان و معرفى فرصت هاى 
طالیى سرمایه گذارى پروژه هاى اولویت دار کشور 
در حوزه انرژى، عمران و شهرسازى، گردشگرى و 
مناطق آزاد تجارى و اقتصادى، بانک، بیمه و بازار 

سرمایه برگزار خواهد شد.
جذب  منظور  به  رو  این  از  گفت:  ادامه  در  وى 
بیشتر سرمایه گذاران خارجى و بخش خصوصى 
و تأمین منابع مالى طرح هاى اولویت دار صنعت، 
اتاق هاى  با  مذاکراتى  کشور  تجارت  و  تولید 
کشاورزى  و  معادن  صنایع،  بازرگانى،  مشترك 

با  اقتصادى  و  تجارى  هیئت هاى  حضور  براى 
شده  آغاز  اروپایى  و  آسیایى  کشورهاى  اولویت 

است.
نمایشگاه  دو  این  ساخت:  نشان  خاطر  وى 
و  اقتصادى  «دیپلماسى  محور  با  بین المللى 
مختلف  کشورهاى  با  بین المللى  روابط  تسهیل 
جهان» در حالى آبان ماه سال جارى آغاز به کار 
هیئت  چندین  حضور  تاکنون  که  کرد  خواهد 
از کشورهاى مختلف جهان  اقتصادى  و  تجارى 

قطعى و نهایى شده است.
توسعه  و  سرمایه گذارى  شرکت  عامل  مدیر 
کیش افزود: از سوى دیگر، همزمان با برگزارى 
بیمه  بانک،  بورس،  بین المللى  نمایشگاه  دومین 
معرفى  نمایشگاه  هفتمین  و  خصوصى سازى  و 
جدید  لیست  کشور،  سرمایه گذارى  فرصت هاى 
فرصت هاى سرمایه گذارى ایران در حوزه صنایع، 
و  برق  پتروشیمى،  گاز،  نفت،  صنایع  معادن، 
آزاد  مناطق  و شهرسازى،  نو، عمران  انرژى هاى 
تجارى و گردشگردى، بانک، بیمه و بازار سرمایه 
و  خصوصى  بخش  عالقمند  سرمایه گذاران  به 

خارجى عرضه مى شود.

تخصصى  نشست هاى  برگزارى  مى شود  یادآور 
برگزارى  دولت،  مسئوالن  و  مقامات  حضور  با 
تخصصى  معرفى  و  توجیهى  کارگاه هاى 
صنایع،  تفکیک  به  سرمایه گذارى  فرصت هاى 
تسهیالت  از  استفاده  کشور،  تجارت  و  تولید 
مناطق آزاد تجارى و اقتصادى منطقه آزاد کیش، 
تشریح جزئیات ارائه معافیت هاى مختلف گمرکى 
و  خصوصى  بخش  سرمایه گذاران  به  مالیاتى  و 
نمایشگاه  دو  این  ویژگى هاى  دیگر  از  خارجى 

بین المللى به شمار مى رود. 
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خبرنگار  با  گفت وگو  در  امروز  بهى زادى  بهبود 
دو  این  برگزارى  پیرامون  در جزیره کیش  فارس 
نمایشگاه در جزیره کیش گفت: این دو گردهمایى 
بین المللى با رویکرد تحقق رونق و اشتغال در مناطق 
ایران، جذب سرمایه گذاران  اقتصادى تجارى  آزاد 
خارجى و ایرانیان خارج از کشور، توسعه به منظور 
انتقال دانش و تکنولوژى هاى روز جهان و معرفى 
پروژه هاى  سرمایه گذارى  طالیى  فرصت هاى 
اولویت دار کشور در حوزه انرژى، عمران و شهرسازى، 
گردشگرى و مناطق آزاد تجارى و اقتصادى، بانک، 

بیمه و بازار سرمایه برگزار خواهد شد.
وى در ادامه گفت: از این رو به منظور جذب بیشتر 
سرمایه گذاران خارجى و بخش خصوصى و تأمین 
تولید  صنعت،  اولویت دار  طرح هاى  مالى  منابع 
مشترك  اتاق هاى  با  مذاکراتى  کشور  تجارت  و 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى براى حضور 
هیئت هاى تجارى و اقتصادى با اولویت کشورهاى 

آسیایى و اروپایى آغاز شده است.

وى خاطر نشان ساخت: این دو نمایشگاه بین المللى 
روابط  تسهیل  و  اقتصادى  «دیپلماسى  محور  با 
بین المللى با کشورهاى مختلف جهان» در حالى 
که  کرد  خواهد  کار  به  آغاز  سال جارى  ماه  آبان 
تاکنون حضور چندین هیئت تجارى و اقتصادى از 
کشورهاى مختلف جهان قطعى و نهایى شده است.

توسعه  و  سرمایه گذارى  شرکت  عامل  مدیر 
برگزارى  با  همزمان  دیگر،  سوى  از  افزود:  کیش 
بیمه  بانک،  بورس،  بین المللى  نمایشگاه  دومین 
معرفى  نمایشگاه  هفتمین  و  خصوصى سازى  و 
جدید  لیست  کشور،  سرمایه گذارى  فرصت هاى 
ایران در حوزه صنایع،  فرصت هاى سرمایه گذارى 
و  برق  پتروشیمى،  گاز،  نفت،  صنایع  معادن، 
آزاد  مناطق  شهرسازى،  و  عمران  نو،  انرژى هاى 
تجارى و گردشگردى، بانک، بیمه و بازار سرمایه به 
سرمایه گذاران عالقمند بخش خصوصى و خارجى 

عرضه مى شود.

همزمان با هفتمین نمایشگاه فرصت هاى سرمایه گذارى کشور محقق مى شود
برگزارى دومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصى سازى در کیش

تخصصى  نشست هاى  برگزارى  مى شود  یادآور 
برگزارى  دولت،  مسئوالن  و  مقامات  حضور  با 
کارگاه هاى توجیهى و معرفى تخصصى فرصت هاى 
سرمایه گذارى به تفکیک صنایع، تولید و تجارت 
تجارى  آزاد  مناطق  تسهیالت  از  استفاده  کشور، 
جزئیات  تشریح  کیش،  آزاد  منطقه  اقتصادى  و 
به  مالیاتى  و  گمرکى  مختلف  معافیت هاى  ارائه 
سرمایه گذاران بخش خصوصى و خارجى از دیگر 
ویژگى هاى این دو نمایشگاه بین المللى به شمار 

مى رود.
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با حضور سفراى 11 کشور در کیش؛
همایش اقتصاد ایران در پساتحریم آغاز شد

ــران در  ــاد ای ــش «اقتص ــش - همای  کی
بــا  ورود»  دروازه  کیــش  پســاتحریم، 
ــى  ــگاه معرف ــن نمایش ــزارى هفتمی برگ
فرصــت هــاى ســرمایه گــذارى کشــور در 

ــد. ــاز ش ــش آغ ــره کی جزی
ــش اقتصــاد  ــر، همای ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ایــران در پســا تحریــم، کیــش دروازه ورود 
بــا حضــور محســن رضایــى دبیــر مجمــع 
ــت  ــى هف ــا برپای ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح تش
پنــل تخصصــى در روزهــاى 19 و 20 آبــان مــاه 
ــى کیــش  ــن الملل ــش هــاى بی ــز همای در مرک

ــاز شــد. آغ
ــران  در نخســتین روز ایــن همایــش اقتصــاد ای
ــوى  ــث و گفتگ ــات بح ــاتحریم، موضوع در پس
ســخنرانان و مهمانــان داخلــى و خارجى اســت. 

اکبــر تــرکان دبیــر شــوراى عالــى مناطــق 
آزاد، الهــام امیــن زاده معــاون حقوقــى رئیــس 

ــتند. ــش هس ــخنرانان همای ــور از س جمه
ــران  11ســفیر خارجــى در همایــش اقتصــاد ای
در پســاتحریم، کیــش دروازه ورود، هفتمیــن 
نمایشــگاه فرصــت هــاى ســرمایه گذارى کشــور 
و دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــى بــورس، بانک، 
بیمــه و خصوصــى ســازى کیــش شــرکت دارند.

ســه پنــل بــا موضــوع هــاى بررســى راهکارهاى 
جــذب ســرمایه گــذارى خارجــى و رفــع چالش 
هــاى حقوقــى و سیاســى در عصــر پســا تحریم، 
ــازار  ــه ب ــران ب ــورس ای ــازار ب ــال ب ــوه اتص نح
ــى در  ــاى تعامــالت مال ــى و اســتراتژى ه جهان
عصــر پســاتحریم، بررســى راهکارهــاى توســعه 
ــق آزاد  ــع در مناط ــا و موان ــوق ه ــارت، مش تج

ــرمایه  ــاى س در عصــر پســاتحریم و فرصــت ه
ــاى  ــاوت ابزاره ــش و ســخنرانى تف ــذارى کی گ
ــران در  ــذارى در ای ــرمایه گ ــى و س ــن مال تأمی
قیــاس بــا ابزارهــاى بیــن المللــى در پســاتحریم 
از برنامــه هــاى پیــش بینــى شــده بــراى ایــن 

ــد. همایــش اعــالم شــده ان
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الگوبردارى از مدل هاى خارجى براى صندوق هاى مخاطره آمیز 

به گزارش پایگاه خبرى «عصر بازار»، علیرضا  دلیرى 
، معاون توسعه مدیریت و منابع،  معاونت علمى فن 
آورى ریاست جمهورى ، در پنل نقش صندوق هاى 
سرمایه گذارى کار آفرینى یا سرمایه گذارى مخاطره 
آمیز در توسعه اقتصاد پساتحریم بیان کرد: تجربه 
صندوق هاى مخاطره آمیز در دنیا نشان داده که 
این صندوق ها درصد باالیى را از سهم بازار را به 
خود اختصاص داده اند . در کشور امریکا 11 درصد 
از سرمایه گذارى ها را سرمایه گذارى هاى مخاطره 
آمیز به خود اختصاص داده است . در ایران هم تا 
به حال یک تجربه ناقص در این خصوص داشته ایم 
، هرچند که این بخش در قوانین کشور آمده است 
و دولت به بحث سرمایه گذارى مخاطره آمیز ورود 

کرده است .
هاى  فعالیت  به  نگاهى   : کرد  بیان  ادامه  در  وى 

صندوق هاى مخاطره آمیز در خارج از کشور نشان 
میدهد که براى این صندوق ها باید فایل مستقل 
تهیه شود .همچنین پیشنهاد من تعویض نام این 

صندوق ها بانام صندوق هاى جسورانه است .
دلیرى افزود :  بررسى ها  که از کشور هاى مختلف 
داشته ایم  نشان میدهد تعداد زیادى از این نوع 
صندوق ها تشکیل شده که این امر با حمایت دولت 
و نهاد هاى مالى اتفاق افتاده است .در همین راستا 
این  ابتداى تشکیل  قابل توجهى در  دولت نقش 
صندوق ها داشته و بعد از آن با گذر زمان این نقش 

کم رنگ تر شده است 
وى همچین بیان کرد : صندوق هاى مخاطره آمیز در 
کشور هاى پشرفته مربوط به  حوزه هاى خاص است، 
و بیشتر تمرکز این صندوق ها روى قسمت هاى نرم 
افزار ،رسانه و سرگرمى و فن آورى است. بنابراین 

تمرکز ایران هم باید روى همین حوزه ها باشد.
اینکه 65 درصد ورود سرمایه  به  اشاره  با  دلیرى 
بوده  ها  شرکت  شکوفایى  مرحله  از  بعد  گذاران 
است اضافه کرد : دولت ها در مراحل اولیه از این 
صندوق ها حمایت مرده ان و تجربه موفقى  داشته 
به خود  را  بازار  از سهم  باالیى  اند.بنابراین درصد 

اختصاص داده اند .

94/7/13

فرصت طالیى براى رونق تبادالت اقتصادى نهادهاى داخلى و خارجى 

جزیره کیش میزبان دومین نمایشگاه بین المللى 
بورس، بانک، بیمه و خصوصى سازى و هفتمین 
نمایشگاه معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى کشور 
بین  هاى  نمایشگاه  مرکز  در  آبان  تا 21  از 18 

المللى کیش است.
با   Kish Invex آریا حمیدیان، مدیر نمایشگاه
بیان این مطلب ضمن حضور در تحریریه پایگاه 
اطالع رسانى بازار سرمایه (سنا)، گفت: با توجه به 
سیاست هاى کالن اقتصادى مبنى بر بهره بردارى 
از مزیت هاى مناطق آزاد در جهت جذب سرمایه 
گذار خارجى از جمله  ثبت 100درصدى شرکت 
هاى خارجى با مدیر عامل صد در صد خارجى 
برنامه ریزى هاى الزم براى راه اندازى نخستین 
و خصوصى سازى  بیمه  بانک،  بورس،  نمایشگاه 
و ششمین نمایشگاه فرصت هاى سرمایه گذارى 

پس از سه سال توقف انجام گرفت.
وى با بیان اینکه سال گذشته هنوز نتیجه توافق 
هسته اى مشخص نشده بود، گفت: با وجود اما 
و اگرهایى که سال گذشته در خصوص توافق یا 
عدم توافق وجود داشت، با هدف توسعه تبادالت 
اکثر  رضایت  تقریباً  که  شد  برگزار  اقتصادى 

مخاطبین را به همراه داشت.

حمیدیان با بیان اینکه این دوره نسبت به دوره قبل 
تعداد شرکت کنندگان افزایش قابل توجه داشته، 
این  در  شرکت  گذشته 110  سال  داشت:  اظهار 
دو نمایشگاه حاضر شدند و امسال با افزایش 60 

درصدى این تعداد به 175 شرکت رسیده است.
نمایشگاه  از  دوره  این  در  حمیدیان  گفته  به 
انگلیس،  آمریکا،  چون  کشورهایى  از  مهمانانى 
حضور  منطقه  و  همسایه  کشورهاى  و  سوئیس 
با  کرد:  خاطرنشان  خصوص  این  در  وى  دارند؛ 
توجه به اینکه هنوز موضوع تحریم ها به طور کامل 
رفع نشده است شرکت هاى امریکایى و اروپایى و 
سرمایه گذاران حقوقى و حتى حقیقى اى کشورها 
از بیان نام و عنوانشان پرهیز مى کنند اما از هم 
اکنون تمام زمینه هاى سرمایه گذارى در ایران را 
با حضور در این نمایشگاه و موارد مشابه چیده اند.

وى با بیان اینکه مشارکت سازمانها امسال بیشتر 
از سال قبل است، گفت:  دومین نمایشگاه بین 
با  سازى  و خصوصى  بیمه  بانک،  بورس،  المللى 
و  سرمایه  بازار  ارکان  ها،  بیمه  ها،  بانک  حضور 
بورس ها، سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى 
اقتصادى فنى ایران، وزارت راه و ترابرى، سازمان 
میراث فرهنگى، شرکت ملى صنایع پتروشیمى، 

شرکت هاى تأمین سرمایه، شهردارى ها و سازمان 
هاى وابسته، موسسات مالى و اعتبارى، صرافى ها 
و لیزینگ ها، شرکت هاى پذیرفته شده و فعال 
در  فعال  هاى  شرکت  بهادار،  اوراق  بورس  در 
بورس کاال و فرابورس و حتى شرکت هاى ارائه 
دهنده خدمات مالى و اعتبار سنجى و موسسات 

حسابرسى برگزار مى شود.
نمایشگاه  هفتمین  در  افزود:  ادامه  در  حمیدیان 
نیز  کشور  گذارى  سرمایه  هاى  فرصت  معرفى 
هاى  تعاونى  طراحان،  و  پیمانکاران  مشاوران، 
مسکن، انبوه سازان و سایر نهادهاى مالى به ارایه 
طراحى و ساخت پروژه هاى عمرانى و مى پردازند.

دو  این  برگزارى  کرد:  تصریح  نمایشگاه  مدیر 
نمایشگاه ضمن فراهم کردن زمینه براى حضور 
فعاالن داخلى و خارجى در بخش هاى اقتصادى 
و عمرانى فرصت مناسبى براى رونق ارتباطات و 
شکل گیرى تبادالت اقتصادى بین شرکت ها و 

نهادهاى داخلى وخارجى مهیا مى کند.
وى افزود: با توجه به سیاست هاى دولت و رفع 
تحریم هاى بین المللى در آینده نزدیک، استفاده 
روابط  توسعه  جهت  در  آزاد  مناطق  ظرفیت  از 

اقتصادى با سایر کشورها ضرورى است.
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برگزارى دو نمایشگاه بین المللى و یک همایش مهم 
اقتصادى در جزیره کیش، نگین خلیج فارس را به 
کانون توجه براى جذب سرمایه گذاریهاى جدید در 

دوران پسا تحریم بدل کرده است.
جزیره کیش از امشب و به مدت 3 روز میزبان چند 
سرمایه  جذب  رویکرد  با  اقتصادى  بزرگ  رویداد 

گذاریهاى جدید در دوران پساتحریم است.
وزارتخانه هاى اقتصادى دولت ، در کنار فعاالن بازار 
سرمایه ایران در دومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، 
بازار سرمایه و خصوصى سازى و همچنین هفتمین 
نمایشگاه بین المللى فرصتهاى سرمایه گذارى کشور 

در جزیره کیش حضور فعالى دارند.
خصوصى  و  دولتى  فعاالن  گزارش  این  براساس 
مورد  نمایشگاههاى  در  حضور  با  ایران،  اقتصاد 
اشاره  با ارائه اطالعات الزم، پاسخگوى پرسشهاى 
بازدیدکنندگان از جمله؛ سهامداران ، سرمایه گذاران 
حقوقى و حقیقى، شرکتها و مؤسسات سرمایه گذار 
و صاحبان طرحها و طرحهاى سرمایه  پذیر هستند.

گفتنى است که نمایشگاههاى مذکور با حضور ارکان 
بازار سرمایه، بانک ها، مؤسسات تأمین مالى و دیگر 
شرکت ها و سازمان هاى فعال کشور در حوزه بازار 
سرمایه و دست اندرکاران طرحهاى سرمایه گذارى 
به همراه  کشور، سرمایه گذاران داخلى و خارجى 
و  سرمایه  و  بازار  حوزه  در  تخصصى  نشستهاى 
معرفى فرصتهاى سرمایه گذارى توسط متولیان و 
دست اندرکاران این امر از هجدهم تا بیست ویکم 

کیش میزبان 3 رویداد مهم براى جذب سرمایه گذارى هاى جدید 

آبانماه به صورت همزمان در محل دائمى نمایشگاه 
هاى بین المللى کیش برپاست.

همچنین همایش اقتصاد ایران در پسا تحریم، کیش 
دروازه ورود ، همزمان با برگزارى هفتمین نمایشگاه 
معرفى فرصتهاى سرمایه گذارى کشور و دومین 
نمایشگاه بین المللى بورس، بانک، بیمه و خصوصى 
سازى در روزهاى 19 و 20 آبانماه در جزیره کیش 

برگزار مى شود.
در روز نخست این همایش، سخنرانى با موضوع 
ایران در پسا تحریم آغازگر  اقتصاد  تصویر وضع 
با  پنل  سه  آن  از  پس  و  بود  خواهد  ها  برنامه 
سرمایه  جذب  راهکارهاى  بررسى  موضوعهاى 
گذارى خارجى و رفع چالشهاى حقوقى و سیاسى 
در عصر پسا تحریم، نحوه اتصال بازار بورس ایران 
مالى در  تعامالت  استراتژیهاى  و  بازار جهانى  به 
عصر پساتحریم، بررسى راهکارهاى توسعه تجارت، 
مشوقها و موانع در مناطق آزاد در عصر پساتحریم 
نهایت  در  و  کیش  گذارى  سرمایه  فرصتهاى  و 
تأمین مالى و سرمایه  ابزارهاى  تفاوت  سخنرانى 
گذارى در ایران در قیاس با ابزارهاى بین المللى 

در پسا تحریم برگزار خواهد شد.
حضور سفیران 11 کشور

در این دو نمایشگاه که روزهاى 18 تا 21 آبانماه 
در مرکز نمایشگاههاى بین المللى جزیره کیش و 
همچنین همایش اقتصاد ایران در پسا تحریم، کیش 
دروازه ورود در روز هاى 19 و 20 آبانماه در مرکز 

بین المللى همایشهاى کیش برگزار مى شوند، 11 
سفیر از کشورهاى تونس، پاکستان، اردن، ویتنام، 
و  عراق، عمان  اندونزى،  قرقیزستان، سوئد، مصر، 

افغانستان حضور خواهند داشت.
و جذب  کشور  گذارى  سرمایه  فرصتهاى  معرفى 
سرمایه گذاران خارجى ،تحقق رونق و اشتغال در 
مناطق آزاد اقتصادى و تجارى ایران، جذب سرمایه 
گذاران خارجى، توسعه و انتقال دانش و فناوریهاى 
روز جهان و معرفى فرصتهاى سرمایه گذارى در 

کشور از اهداف برگزارى این دو رویداد است.
اقتصادى  رویداد  دو  این  در  گزارش،  این  پایه  بر 
از  خارجى  شرکت   15 و  داخلى  185شرکت 
کشورهاى سوییس، هلند، انگلستان، آلمان، فرانسه، 
امارات، چین، کانادا و همچنین نمایندگان، سرمایه 
گذاران و مدیران 40 شرکت خارجى در حوزه بانک، 

بورس و بیمه حضور خواهند داشت.
    معرفى ظرفیتهاى جذب سرمایه گذارى از طریق 
معرفى   ، تحریم  پسا  دوران  در  سازى  خصوصى 
ظرفیتهاى سرمایه گذارى در صنعت پتروشیمى در 
دوران پساتحریم ، سرمایه گذارى خارجى ، قوانین 
، مقررات و شیوه ها ، معرفى ظرفیتهاى سرمایه 
از  و گردشگرى  فرهنگى  میراث  گذارى در حوزه 
سازمانهاى  که  است  تخصصى  نشستهاى  جمله 

مختلف در طول نمایشگاه آن را برگزار مى کنند.

قابلیت  معرفى  کرد:  نشان  خاطر  حمیدیان 
نهادهاى مالى داخلى و خارجى، توانمندى ها و 
نوین  پول، خدمات  و  سرمایه  بازار  دستاوردهاى 
جدید  ارائه  و  کشور  پول  بازار  حوزه  در  بانکى 
ترین الگوهاى تامین مالى براى طرح هاى سرمایه 
گذارى و تبادل اطالعات فنى و تجارى بین سرمایه 
گذاران و مجریان طرح هاى سرمایه گذارى از مهم 
ترین اهداف برگزارى دومین نمایشگاه بین المللى 

بورس، بانک، بیمه و سرمایه در کیش است.
این  همزمان  برگزارى  مزیت  درباره  حمیدیان 
نمایشگاه،  دو  این  همزمانى  گفت:  نمایشگاه  دو 
اقتصادى،  فعاالن  تمامى  براى  را  امکان  این 
موسسات مالى و اعتبارى، بانک ها، شرکت هاى 

بیمه، صاحبان پروژه هاى پربازده و نیز مجریان 
و دست اندرکاران طرح ها و پروژه هاى سرمایه 
گذارى کشور در بخش هاى بازار سرمایه، انرژى، 
گردشگرى، عمران و شهرسازى فراهم آورده است 
تخصصى  فضاى  در  را  خود  اهداف  تمامى  که 
با حضور و تبادل نظر با تمامى مدیران و دست 

اندرکاران حوزه هاى فوق دنبال کنند.
تفاوت   Kish Invex نمایشگاه  مدیر  گفته  به 
المللى  بین  نمایشگاه  با  نمایشگاه  دو  این  اصلى 
مى  برگزار  تهران  در  که  بیمه  و  بانک  بورس، 
شود، مخاطبان آن است. وى در این باره توضیح 
بلکه  ندارند  عام  مخاطب  نمایشگاه  دو  این  داد: 
کسانى که در این نمایشگاه و همچنین پنل ها و 

نشست هاى تخصصى آن، حاضر مى شوند دست 
اندرکاران مستقیم و غیر مستقیم عرصه هاى مالى 
- اقتصادى هستند و این نمایشگاه به دنبال جذب 

مخاطب عام نبوده است.
 Kish برگزارى  زمان  در  مى شود،  نشان  خاطر 
Invex؛ 12 نشست تخصصى در مرکز همایش 

از  شود.  مى  برگزار  کیش  المللى  بین  هاى 
در  ایران  اقتصاد  همایش  ها،  نشست  این  جمله 
فرصت  بررسى  ورود،  دروازه  پساتحریم،کیش 
هاى سرمایه گذارى در شرکتهاى تابعه صندوق 
سرمایه  تخصصى  نشست  کشورى،  بازنشستگى 
گذارى خارجى شیوه ها، قوانین و مقررات، مشوقها 

و حمایت هاى قانونى است.
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تبیین نقش آفرینى بین المللى بورس کاال در دوران پساتحریم

بورس  جمله  از  کشور  سرمایه  بازار  ارکان 
غرفه  یک  در  با حضور  امسال  ایران  کاالى 
در  ماه  آبان   22 الى   18 تاریخ  از  مشترك 
برنامه هاى  و  نمایشگاه حضوریافته  این دو 
گسترده اى را براى حضور موثرتر در این دو 

نمایشگاه در نظر گرفته اند.
بورس کاالى ایران در دومین نمایشگاه بین المللى 
بورس، بانک، بیمه و خصوصى سازى و هفتمین 
نمایشگاه معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى در 
کشور که از روز دوشنبه 18 آبانماه در منطقه آزاد 

کیش آغاز بکار کرد، حضور پررنگى دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى بازار سرمایه(سنا) 
و به نقل از پایگاه خبرى بورس کاال، ارکان بازار 
سرمایه کشور از جمله بورس کاالى ایران امسال با 
حضور در یک غرفه مشترك از تاریخ 18 الى 22 
آبان ماه در این دو نمایشگاه حضوریافته و برنامه 
هاى گسترده اى را براى حضور موثرتر در این دو 

نمایشگاه در نظر گرفته اند.
بر اساس این گزارش، بورس کاالى ایران امسال 
در محل غرفه ارکان بازار سرمایه کشور با حضور 
صاحبنظران  کشور،  اقتصادى  ارشد  مسئوالن 

مسائل اقتصادى ، بازار سرمایه و سرمایه گذاران 
تبادل  و  بحث  براى  را  مناسبى  فرصت  خارجى، 
نظر در خصوص مهم ترین مسائل مربوط به بازار 

سرمایه ایران و بورس کاال فراهم خواهد آورد.
شایان ذکر است، امروز سه شنبه 19 آبان ماه ،دکتر 
حامد سلطانى نژاد مدیرعامل بورس کاالى ایران در 
همایش «اقتصاد ایران در پساتحریم؛ کیش دورازه 
ورود» و در پنل اختصاصى بازار سرمایه کشور که 
با حضور مقامات ارشد بازار سرمایه ایران در سالن 
خلیج فارس مرکز همایش هاى بین المللى کیش 
برگزار مى شود، در خصوص نقش آفرینى بورس 
کاال در بازارهاى بین المللى در دوران پساتحریم 

سخنانى را ایراد خواهد کرد.
المللى  بین  نمایشگاه  دومین  است  ذکر  به  الزم 
بورس، بانک و بیمه و هفتمین نمایشگاه معرفى 
روز  از  کشور  در  گذارى  سرمایه  هاى  فرصت 
محل  در  آبانماه   22 جمعه  لغایت   18 دوشنبه 
المللى کیش و مرکز  دائمى نمایشگاه هاى بین 
همایش هاى بین المللى کیش برگزار مى شود و 
بورس کاالى ایران در سالن اصلى در غرفه ارکان 

بازار سرمایه میزبان مخاطبین خواهد بود.

حضور مقامات ارشد کشور 
مراسم  آبانماه   18 دوشنبه  روز  است  گفتنى 
افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللى بورس، بانک 
و بیمه و هفتمین نمایشگاه معرفى فرصت هاى 
با حضور دکتر رضایى  سرمایه گذارى در کشور 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر پورى 
رئیس  و  دارایى  و  اقتصاد  وزیر  معاون  حسینى 
پور  ابراهیم رحیم  کل سازمان خصوصى سازى، 
معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترك المنافع وزارت 
جمهور  رئیس  مشاور  ترکان  دکتر  خارجه،  امور 
و دبیر شورایعالى مناطق آزاد تجارى-صنعتى و 
ویژه اقتصادى، دکتر مونسان مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، 11 سفیر از کشورهاى مختلف 
و جمعى ازصاحبنظران و اقتصاددانان کشور در در 

جزیره کیش برگزار شد.
بنابر این گزارش، 185 شرکت داخلى و 15 شرکت 
انگلستان،  هلند،  از کشورهاى سوئیس،  خارجى 
آلمان، فرانسه، امارات متحده عربى، چین، کانادا 
و همچنین نمایندگان، سرمایه گذاران و مدیران 
40 شرکت خارجى در حوزه بانک، بورس و بیمه 

در این رویداد شرکت کرده اند

94/8/18

کیش، داووس منطقه مى شود؟

 ایران در آستانه فصل تازه اى از مناسبات خود با 
جهان قرار گرفته است. سیاست تعامل و گفت گو 
و منطق اعتماد سازى برگرفته از نگاه دولت تدبیر 
و امید از هفت خوان سختى ها و دشوارى ها گذشت 
و دستاورد آن نمایش اقتدار و صلح طلبى ایران بود. 
اکنون در آغاز دوره اى که به آن لقب پساتحریم داده 
اند، اقتصاد ایران با تکیه بر ظرفیت هاى کم نظیر 
و منابع انسانى ارزشمندش تالش دارد تا با تعامل 
سازنده با همه کشورهایى که به کیان و تمامیت 
ارضى و اقتدار ایران باور دارند، از قدرت و استحکام 

بیشترى برخوردار گردد.
بر این اساس و با برخورد هوشیارانه ومدبرانه در این 
فضاى جدید، توسعه یافتگى کشور از شتاب بیشترى 
ارائه  و  تولید  وظرفیت هاى  شد  خواهد  برخوردار 

خدمات در ایران در فضایى رقابتى به استانداردهاى 
بین المللى بیش از پیش نزدیک مى شود. گشایش 
همزمان دو نمایشگاه و یک همایش در کیش،در 
تابناك خلیج فارس، نشانه آغازى فرخنده است. 
استقبال بنگاه هاى بزرگ اقتصادى کشور از یک 
بنگاه ها و  سو و نیز حضور قابل توجه شرکت ها، 
کارشناسان خارجى نشانگر آن است که هر دوسوى 
این اتفاق، موضوع را جدى گرفته و درصدد حصول 
توافقى پایدار هستند. هفتمین نمایشگاه فرصت هاى 
سرمایه گذارى و دومین نمایشگاه بین المللى بورس، 
برگزارى  نیز  و  سازى  خصوصى  و  بیمه  و  بانک 
همایشى با عنوان ایران در دوره پسا تحریم با نگاه 
به ظرفیت هاى کیش به عنوان دروازه ورودى، از 
بزرگترین رویدادهاى اقتصادى در دهه هاى اخیر در 

کشور است که باید آن را به فال نیک گرفت.
حاال همه نگاه ها به کیش معطوف است؛ آنجا که 
توسعه  و  طبیعى  زیبایى هاى  دلنشین  ترکیب 
یافتگى اقتصادى فضایى دلنشین را با این رویداد 
بزرگ وتوانمندسازى هرچه بیشتر ایران مهیا کرده 
است. کارشناسان وصاحبنظران بر این اعتقادند که 
با حمایت ملى مسئوالن سیاسى و اقتصادى و نیز 
همراهى استادان دانشگاه، صاحبنظران، اقتصاددانان 
و سایر دست اندرکاران وتداوم منظم و همه ساله 
این رویداد منحصر بفرد، کیش به داووس منطقه 
تبدیل شود. رویایى که با وحدت، همدلى، همراهى 
و اجماع ملى، آنچنان دور از دسترس نخواهد بود. 

به امید آن روز.
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لوتوس  سرمایه  تامین  مقام  قائم  بازار:  عصر   
معرفى  نمایشگاه  هفتمین  گفت:  پارسیان 
دومین  و  کشور  سرمایه گذارى  فرصت هاى 
و  بیمه  بانک،  بورس،  بین المللى  نمایشگاه 
خصوصى سازى فرصتى براى ارتباط، خدمات و 

همکارى هاى مشترك است.
با خبرنگار عصر  گفتگو  در  ابوالفضل شهرآبادى 
سرمایه  تامین  شرکت  اینکه  به  تاکید  با  بازار 
معرفى  نمایشگاه  هفتمین  در  پارسیان  لوتوس 
دومین  و  کشور  سرمایه گذارى  فرصت هاى 
و  بیمه  بانک،  بورس،  بین المللى  نمایشگاه 
خصوصى سازى در جزیره کیش شرکت مى کند، 
برگزار  تهران  در  بورس  نمایشگاه  امسال  افزود: 
نشد به این دلیل و نظر به اینکه بعد از اجرایى 
شدن برجام و رفع تحریم ها فرصت مناسبى پدید 
آمده تا سرمایه گذاران و شرکت هاى خارجى هم 
در این نمایشگاه شرکت کنند، لوتوس پارسیان 

قائم مقام تامین سرمایه لوتوس پارسیان؛ نمایشگاه کیش فرصتى براى ارتباط، خدمات و همکارى هاى مشترك 

نیز در نمایشگاه شرکت کرده است.
این  در  شرکت  تجربه  اینکه  به  اشاره  با  وى 
نمایشگاه و نمایشگاه هاى مشابه را داشته، اضافه 
مناسب  و  مفید  نمایشگاه ها  این  مجموعا  کرد: 
هستند و مى توانند به این صنعت کمک کنند. 
همچنین با گشایش هاى پیش رو شرکت در این 
نمایشگاه مى تواند به روابط بین المللى شرکت هاى 

داخلى نیز کمک شایانى کند.
دو  به  را  نمایشگاه  کارکرد  اهمیت  شهر آبادى 
بخش تقسیم کرد و تشریح کرد: برقرارى ارتباط 
به  متقابل  خدمات  و  کنندگان  شرکت  دیگر  با 
اول  کارکرد  مشترك  همکارى هاى  اضافه ى 
نمایشگاه است. ضمن اینکه در این نمایشگاه ها 
شرکت ها با بازدیدکنندگان هم برخورد و از آنها 

بازخورد مى گیرند.
قائم مقام شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان 

برگزارى  براى  مناسب  مکانى  را  کیش  جزیره 
نمایشگاه دانست و گفت:  برگزارى این نمایشگاه 
در کیش موجب کاهش بازدیدکنندگان عمومى 
جزیره  این  خصوصیات  از  جزوى  که  شود  مى 
یا  تهران  در  نمایشگاه   برگزارى  البته  است.  
شهرهاى دیگر بازدیدکنندگان عمومى بیشترى 

را جذب مى کند.

94/8/24

در گفتگو با مهر عنوان شد:
زیرساخت هاى بورس براى دوران پساتحریم نیازمند بازنگرى و اصالح است

 کیش - عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: زیرساختهاى بورس کشور براى دوران 

پساتحریم نیازمند بازنگرى و اصالح است.
ابوذر ندیمى در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: 
اقتصاد  با  اقتصادى بدون همکارى و تعامل  هیچ 
جهانى به رشد، رونق و شکوفایى واقعى و ایده آل 
و  پساتحریم  دوران  ما  کشور  که  امروز  نمى رسد 
توافق را سپرى مى کند بر همین اساس سیاست ها 
و نگاه ها مى بایست به سمت  و سوى جلب و جذب 
نگاه بیرونى تعریف و هدایت شود، زیرا بدون مرتبط 
شدن با بازارهاى اقتصادى جهان امکان ترقى وجود 
نخواهد داشت و امروز حضور سرمایه گذاران خارجى 

همان نگاه بیرونى در جهان است.
ندیمى افزود: حضور سرمایه گذار خارجى مى تواند 
تأمین مالى جدیدى باشد که طبعاً باعث تحریک 
و تحرك در عرضه و تقاضا مى شود به ویژه اینکه 
سرمایه گذار خارجى با دقت و جامعیت بیشترى 
بازار  در  رونق  باعث  موضوع  این  و  مى کند  عمل 

سرمایه مى شود.

وى بابیان اینکه براى متحول شدن بازار بورس باید 
زیرساخت هاى اصالح شود، بیان داشت: امیدواریم 
این تغییرات هرچه زودتر رقم بخورد ولى ناگفته 
نماند که همین تغییرات قاعدتاً باید تدریجى باشد. 
هم اکنون زمان حرکت است که این حرکت نیز 
قواعد و آداب خاص خودش را دارد و خوشبختانه 
این راه در سایه عزم، نظارت و همچنین برنامه ریزى 

طى شدنى است.

عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
یادآور شد: برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى اثرگذار 
خواهد بود بر همین اساس در سرمایه گذارى اصل 
رفت وآمد و حضور، خود مى تواند مقدمه اى ایده آل 
و مناسب براى جلب و جذب سرمایه گذاران خارجى 
نه تنها به بازار سرمایه بلکه به تمام بازارها باشد و 
نمایشگاه بین المللى کیش مقدمه حضور خارجى ها 

در بورس خواهد بود.
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نمایشگاه در آینه مطبوعات

نمایشگاه هاى بورس،بانک،بیمه وفرصت سرمایه گذارى درکیش به کار خود پایان داد

 کیش - ایرنا - دومین نمایشگاه بین المللى 
بورس، بانک، بیمه، بازار سرمایه و خصوصى 

فرصت  معرفى  نمایشگاه  هفتمین  و  سازى 
هاى سرمایه گذارى کشور پنجشنبه شب به 

فعالیت چهار روزه خود درکیش پایان داد.
به گزارش خبرنگتر ایرنا ، این دو نمایشگاه که از 
18 آبان ماه در محل نمایشگاه هاى بین المللى 
کیش برپا شده بود شب پنجشنبه پس از چهار روز 

فعالیت بکار خود پایان داد.
معرفى ظرفیت هاى سرمایه گذارى و جذب سرمایه 
گذاران از طریق بازار سرمایه و طرح هاى سرمایه پذیر 
کشور، تحقق رونق و اشتغال در مناطق آزاد اقتصادى 
وتجارى ایران، جذب سرمایه گذاران خارجى ، توسعه 
و انتقال دانش و فناورى هاى روز جهان ، تعامل میان 
ارتباطات و شکل گیرى  و رونق  اقتصادى  فعاالن 
تبادالت اقتصادى بین شرکت هاى داخلى و خارجى و 
معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى در کشور از اهداف 

برگزارى این دو رویداد بود.
سرمایه  هاى  فرصت  معرفى  نمایشگاه  هفتمین 
گذارى کشور به صورت تخصصى در کنار نمایشگاه 
بورس و بیمه و در حوزه هاى بازار سرمایه، انرژى، 
گردشگرى، عمران و شهرسازى و مسکن با حضور 

فعاالن و صاحب نظران این عرصه برگزار شد .
185 شرکت داخلى و 15 شرکت خارجى از کشورهاى 
امارات  فرانسه،  آلمان،   انگلستان،  سوئیس، هلند، 
متحده عربى، چین، کانادا و همچنین نمایندگان، 

سرمایه گذاران و مدیران 40 شرکت خارجى در حوزه 
بانک، بورس و بیمه و 11 نفر از سفیران کشورهاى 

مختلف در این رویداد حضور داشتند.
هاى  پنل  نمایشکاه  دو  این  برگزارى  طول  در 
محوریت  با  و  مختلف  موضوعات  با  تخصصى 
معرفى ظرفیت هاى جذب سرمایه گذارى از طریق 
معرفى   ، تحریم  پسا  دوران  در  سازى  خصوصى 
ظرفیت هاى سرمایه گذارى در صنعت پتروشیمى 
خارجى  گذارى  سرمایه  تحریم،  پسا  دوران  در 
ظرفیت  معرفى  ها،  شیوه  و  مقررات   ، قوانین   ،
و  فرهنگى  میراث  هاى سرمایه گذارى در حوزه 
گردشگرى از جمله نشست هایى بود که توسط 

سازمان هاى مختلف برگزار شد .
رویداد اقتصادى مهم دیگرى در طول این چهار روز 
با عنوان همایش ‹اقتصاد ایران در پسا تحریم، کیش 
دروازه ورود  بود که با حضور مسئوالن اقتصادى، 
اقتصاد دانان و حقوقدانان داخلى و خارجى برگزار 

شد.
سخنرانى مسئوالن و برگزارى هفت پنل تخصصى 
سرمایه  جذب  راهکارهاى  بررسى  موضوعات  با 
گذارى خارجى و رفع چالش هاى حقوقى و سیاسى 
در عصر پسا تحریم، نحوه اتصال بازار بورس ایران 
به بازار جهانى و استراتژى هاى تعامالت مالى در 
عصر پسا تحریم، بررسى راهکارهاى توسعه تجارت، 
مشوق ها و موانع در مناطق آزاد در عصر پسا تحریم 
و فرصت هاى سرمایه گذارى کیش، راهکارهاى 

ایجاد قطب نوین مالى ، بررسى روند تجارت داخلى 
و بین المللى ایران در عصر پسا تحریم، ضوابط، 
ظرفیت ها و مشوق هاى امور مالیاتى و گمرکى در 
مناطق آزاد در راستاى حمایت از سرمایه گذارى، 
تولید و صادرات، نقش صندوق هاى سرمایه گذارى 
کارآفرینى یا سرمایه گذارى مخاطره آمیز از برنامه 

هاى این همایش بود.
این دو رویداد مهم به همت سازمان منطقه آزاد 
کیش و حمایت هاى مادى و معنوى سازمان هایى 
بهادار، سازمان خصوصى  اوراق  و  بورس  همچون 
پتروشیمى، سازمان  ، شرکت ملى صنایع  سازى 
میراث فرهنگى ، دبیرخانه شوراى عالى مناطق آزاد، 
سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى اقتصادى و فنى 

ایران و برخى شرکت هاى خصوصى برگزار شد.
دبیر شوراى عالى مناطق آزاد دبیر شوراى عالى 
اقتصادى،  ویژه  و  صنعتى   - تجارى  آزاد  مناطق 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان 
جمهور،  رئیس  حقوقى  معاون  سازى،  خصوصى 
معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه، رئیس 
سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 

از جمله بازدید کنندگان این دو نمایشگاه بودند .
نخستین نمایشگاه بین المللى بورس، بانک، بیمه 
معرفى  نمایشگاه  وششمین  سازى  خصوصى  و 
فرصت هاى سرمایه گذارى کشور سال گذشته با حضور 

120 شرکت داخلى و خارجى در کیش برگزار شد.

94/8/22
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تبلیغات  حامیان

Main Sponsors
Advertising
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نمایشگاه در آینه مطبوعات
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نمایشگاه در آینه مطبوعات
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نمایشگاه در آینه مطبوعات
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نمایشگاه در آینه مطبوعات
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گزارش تصویرى از غرفه هاى 
شــرکت کننـده در نمـــایشگاه
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Kish Invex
Photo Gallery
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On behalf of the entire organizing 
team, we would like to extend 
our gratitude to all who have 
contributed to the success of the 
event, exhibitors, trade visitors, 
supporting authorities, sponsors, 
organizers of pavilions, agents, 
media partners, media, journalists, 
and etc. 
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به امیددیدار شما در 

جزیره کیش، مرکز نمایشگاه هاى بین المللى 
2016

See You in

kish,International Exhibition Center
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Media sponsors:

Event  advisors:
Arjan Capital: 
International 
Advisor 

Open Iran: 
International 
Advisor 

Padidar Andishe 
Parsian: 
Advertisement 
Advisor

Donya-e-Eghtesad
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Our sponsors: 

Iran Cultural Heritage

Handcrafts and Tourism Org.

GHADIR
INVESTMENT

Ministry of Industries and Business
Deputy for Planning Development & Technology

 IT Operation and development Office

The Organization for International Economic
and Technical Assistance of Iran

Iran Solar

Civil Servants Pension
Fund Brokerage

(CSPFB)

 Secretariat of the Supreme Counsil of
Iran`s Free Trade-Industrial and

Specific Economic Zones 

High Council of
Iranian Affairs Abroad

Post Bank IranDaliran Pars 
Investment co.

Sakht Ajand co.

Arman Ati Investment 
consultant co.
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• Post-Sanction Iran Economy Kish 
the Gateway
• Introducing the capacities of 
investment in petrochemical industry 
in post-sanctions era
• Foreign investment: procedures, 
regulations, incentives and legal 
supports

The titles of some of the professional summits and supporting 
programs held were: 

• Investment and modern financing 
methods for tourism projects
• Introducing financing methods through 
Tehran Stock Exchange
• Health investment in Kish Island
• The capacities of capital raising for 
privatization sector in Iran in post-
sanctions era
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Supporting 
Programs:
There were also some supporting 
programs to the main two exhibitions, 
which were held mainly by:

• Organization for Investment 
Economic and Technical Assistance 
of Iran
• Kish Free Zones Organization
• Securities & Exchange Organization
• The Supreme Council of Iran’s Free 
Trade, Industrial & Special Economic 
Zones
• The National Petrochemical 
Company
• Iran Cultural Heritage, Handcrafts 
and Tourism Organization
• Iranian Privatization Organization
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Hamed Soltaninejad, managing 
director of Iran Mercantile 
Exchange:

Identifying the customers and foreign 
investors is a big job but in all countries, 
investors enter their capital markets 
through organizations or institutions 
like stock exchanges. One of the most 
important things for foreign investors is 
what countries have done to cover the 
risk of currency rate. The establishment 
of the currency market is one way to cover 
the hedge of currency rate fluctuation as 
Iran’s Mercantile Exchange is to set up 
the market for currency exchange. By 

launching a foreign exchange market, for 
the first time, participants would be able 
to buy, sell, exchange and speculate on 
currencies.
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Mohammad Khazaee, Deputy 
Minister and the president of 
the Organization for Investment 
Economic and Technical 
Assistance of Iran:

Investment is a necessity not an option. 
Kish Island has a great capacity to attract 
foreign investors and has a considerable 
potential to become an international, 
financial center in the country and Middle 
East. To communicate with the world 
and validation of domestic firms, we 
need an International trade center to get 

Shapour Mohammadi, Deputy 
Minister of Economic Affairs and 
Finance:
Kish Island could be a gateway for 
multinational investors interested in the 
Iranian energy bourse to be launched 
on the island soon. The government is 
ready now to launch an energy market 
in the Kish free trade zone. Both political 
and systematic risks have been reduced 
in the past couple of years and the 
business environment has improved 
much. The Kish energy stock market 
could help connect the Iranian market to 
the regional ones, improving the level of 

acquainted with auditing standards; and 
the ideal place to achieve that goal is Kish 
Island. 

Read what our Guests of  Honor and exhibitors said:

Elhan Aminzadeh, the vice 
president for legal affairs:

In the fight against corruption, fulfilling 
economic transparency and reforming 
economic structure, fiscal and monetary 
policies are of essential measurements 
to be taken in order to attract foreign 
investors. Respecting the place of private 
sector is also a must and therefore, 
domestic firms can negotiate with foreign 
investors over this issue.

economic interactions between Iran the 
rest of the world. This would end up in a 
better position for Iran as it could have 
more effective role in the future regional 
energy developments.
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Ali Ashraf Abdullah Pouri 
Hosseini, the head of Iranian 
Privatization Organization:

The Privatization Organization will 
continue its own way with an absolute 
authority. This organization will present 
a great deal of different fields. Besides, 
there are a few problems related to the 
organization that we are trying to resolve. 
We welcome critics and suggestions of 
those who are entering the country and 
those who are involved in this field and 

we know that we have a long way to be 
become paved for foreign investors.

Mohsen Rezaee, the secretory of 
Expediency Council:

Foreign relations, trade and foreign 
investments are the country’s important 
economic programs. It seems that the 
country’s capacities and capabilities have 
prepared an appropriate ground for foreign 
investors, up to this point. Increasing foreign 
exchange earnings through expansion of 
facilities; developing necessary incentives; 
transit and needed infrastructure; and 
encouraging foreign investment for export, 

are some of the points that can lead to the 
country’s financial development. 

Akbar Turkan, the secretary of the 
High Council for Iran’s Free and 
Especial Economic Zones:

The stage has been set in Iran free zones 
to attract foreign investments. These 
zones, via attraction of the first wave of 
investors, make it possible for them to 
tap into other investment domains in Iran, 
which will in turn lead to reinforcement, 
development, and promotion of Iran’s 
economy.
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Hassan Peyvandi, deputy 
managing director of the National 
Petrochemical Company (NPC):

A secured Iran tops foreign investors’ 
options in the volatile Middle East region. 
Iran remains the only stable and safe 
Middle Eastern country which is still 
attractive for investors. Plans are under 
way to add 60mt/y to Iran’s output which 
will bring Iran’s total petrochemical 
production capacity to 120mt/y by the 

 Ali Asghar Mounesan, managing 
director of Kish Free Zone 
Organization:

Iran’s Free Trade, Industrial & Special 
Economic Zones have quite a lot of 
advantages that make them attractive 
for investment purposes. These zones 
have a great access to land, sea and aerial 
paths, which facilitates the export process 
for these places. These zones are also 
considered as the communication bridge for 
entering the commodities from European 
and Asian countries. 
Given the development of appropriate and 
standardized infrastructures for resuming 

Read what our 
Guests of  Honor 
and exhibitors said:

end of the 6th Five-Year Development 
Plan (2021-2016)

91 Post Show Report

the export process, and adapting the banking 
system to the international economic 
requirements, there are going to be a lot of 
potential opportunities for export through 
free and special economic zones of Iran. 
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United Kingdom, Germany, Switzerland, 
France, China, Canada, United Arab Emirates, 
Netherlands, Russian, Georgia, United States, 
Hong Kong

Participants Breakdown by Country:

Growth Rate of Exhibitors

Number of Exhibitors

2014 2015

Grow Rate of Exhibitors 
(compared to last year): 

%93.75

Ratio of Participants in 
International Exhibition 
on Exchange, Banking, 
Insurance and Privatization:

 %40
Ratio of Participants in 
International Exhibition 
Introducing Investment 
Opportunities in Iran:

 %60

Ratio of Participants in the two Exhibitions

 2nd International Exhibition of  Exchange, 
Banking,Insurance & Privatization

 7th International Exhibition for Presenting 
Iran's Investment Opportunities
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Facts
Number of exhibitors: 

225 
companies, firms, banks, and public 
and private financial institutions 

Number of Specialist visitors:

8000
Total floor space: 

21000 m2

Exhibition floor space:

9000 m2

Kish Invex confirmed its status as a must-
attend event for professionals in the 
stock market, banking, insurance, and 
privatization fields.

Exhibitors Breakdown by Sector::اطالعات و آمار 

. 

دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت های برگزاری 
به طور همزمان برای دومین سال متوالی در جزیره کیش و همزمانی آن با ورورد به دوران سرمایه گذاری کشور 

 باشد. 4931بزرگترین رویداد اقتصادی کشور در سال شاهد  جزیره زیبای کیش پسا تحریم سبب شد تا

شرکت  222و خارجی،  نفر از  مدیران، متخصصان و فعاالن اقتصادی، سرمایه گذاران داخلی  0666حضور بیش از 
بی شک می تواند چشم انداز خوبی برای برپایی  متر مربع  24666در فضایی به وسعت  بازار سرمایهفعال در حوزه 

 نمایشگاه در سال آینده باشد.هرچه بهتر 

 شرکت، موسسه، بانک و نهاد مالی و اقتصادی دولتی و خصوصی 222تعداد شرکننده: 

 نفر  0666تعداد بازدید کننده : 

 متر مربع 24666فضای کل نمایشگاه: 

 متر مربع 3666فضای مفید تحت پوشش نمایشگاه : 
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Growth rate of used floor space (meters)

2014 2015

Total floor space (m2)                                   Exhibition floor space (m2)

Sector Title
Number of 
Exhibitors

Capital Market 47

Tourism 39

Banks and Banking 
Services

34

Governmental 
Organizations

27

Construction 22

Publications, News 

Agencies, and Research 
Institutes

13

Oil, Gas, and 
Petrochemical 
Industries

12

Insurance 10

Free Zones 9

Total 213
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The opening ceremony
of the exhibition 

• The Presidency Office
• the Supreme Council of Iran’s Free 
Trade, Industrial & Special Economic 
Zones
• the Expediency Discernment Council of 
the System
• Kish Free Zone Organization
• Iranian Privatization Organization
• Ministry of Foreign Affairs
• the National Petrochemical Company

Took place with the participation of 
representatives of:
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The 2nd Kish International 
Exhibition of Exchange, 
Banking, Insurance and 
Privatization and the 7th 
International Exhibition for 
Presenting Iran’s Investment 
Opportunities, were held 
simultaneously in November 
2015 in the form of Kish 
Invex 2015 exhibition.
There was also an additional 
conference held in the 
event titled “Iran’s Economy 
in the post-sanctions era: 
Kish the gateway”, in which 
many Iranian high-ranking 
officials discussed the 
economic conditions of the 
country and talked about 
the potential economic 
developments of Iran 
with the perspective of 
international sanctions 
being lifted.   
Kish Invex 2015 was a useful 
and successful event for 
financial institutions, banks, 
insurance companies, the 
owners of the profitable 
projects and the executives 
of the investment projects 
in capital, energy, mining, 
tourism and construction 
markets; and helped them 
to pursue their objectives in 
an environment with an easy 
access to a large number of 
managers and officials. 

Overview Kish Invex 2015 
a successful event! 
Organized by Baharan Tadbir Kish Company, this 
event with a clear focus on capital markets and 
investment opportunities in Iran, was held from
9 – 12 November 2015 at Kish International 
Exhibition Center.

Exhibition Titles

The 7th Exhibition on Introducing 
Investment Opportunities in Iran
2nd  International Exhibition on 
Exchange, Banking, Insurances and 
Privatization

Exhibition Type International-Specialized

Date 9 -12  November  2015

Venue Kish International Exhibition Center

Visiting Hours  6 -10 p.m

Halls A, B, C

The Area 21000  m2 indoor area.

Hosted by BaharanTadbir Kish Co.

Telefax  +98-21-88776355(15 lines)

Email   info@kishinvex.com 

Website www.kishinvex.com

Office Address
 #15, No.4, 27th St., Alvand Ave., 
Argentina Sq., Tehran, Iran.
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