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ساعات بازديد

سالن های تحت پوشش

فضاي تحت پوشش

برگزارکننده

سومین نمایشگاه بین المللى بورس، بانک، بیمه و خصوصى سازى
 و هشـتمین نمایـشگاه معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى کشور

١٠ تا ١٣ آبان ماه ١٣٩۵    

مرکز نمایشگاه های بین المللی و مرکز همایش های بین المللی جزیره کیـش    

۵ بعد از ظهر تا ١٠ شب    

       A,B,C

١٩٠٠٠ متر مربع فضای سرپوشیده    

شرکت بهاران تدبیر کیش با همکاری شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش    

www.kishinvex.ir٠ ٧٩ ٧٩ ٨٨١ ‑ ٠٢١ تــهران، میــدان آرژانـــتــیـن، بلــوار بیـهــقـی  
خیابان چهاردهم شرقی، پالک ١٧، طبقه دوم

برگزار کننده: بهاران تدبیر کیش



 کیش در یک نگاه

در  ایران،  جنوبى  کرانه  کیلومترى   18 در  مربع  کیلومتر   91 حدود  مساحتى  با  کیش  جزیره 
است. واقع  خلیج  فارس  شمالى  محدوده 

کوچک  قطر  و  15کیلومتر  آن  بزرگ  قطر  که  است  بیضى  یک  صورت  به  جزیره  ظاهرى  شکل 
ادارى کشور، در محدوده استان هرمزگان  از نظر تقسیمات سیاسى و  8 کیلومتر مى باشد و  آن 

دارد. قـــرار  لنــگه  بنــدر  شـــهرستان  و 
خلیج  استراتژیک  جغرافیایى  منطقه  در  آن  قرارگیرى  جمله  از  کیش  جغرافیایى  ویژگى هاى 
فارس، آب و هواى مطلوب در 8ماه از سال و دارا بودن سواحل مرجانى این جزیره را برخوردار 

است. نموده  تجارى  و  گردشگرى  حیث  از  ممتاز  موقعیتى  از 

فیا
غرا

ج

مزايای ويژه و منحصر به فرد منطقه آزاد کیش
جذابیـت هـاى بى شـمارگردشگرى

ورود اتبـاع خـارجـى بـدون اخــذ روادیــد
کنتــرل نســبى آالینـــده هاى محــیط زیـســت

دســـــترســى کیـــش به آب راه هــــاى آزاد جـــــهانـى
وجــود امکــانات حمـــل و نقـــل مناســـب درون شـــهـــرى

موقعیت استراتژیک و نـزدیــکی بـه منــاطق نفــت خیــز عســــلویـه
برخوردارى از منبع انـــرژى (سوخــت گـاز) مستـــقل از ســرزمین اصـــلى

دارا بودن خط هوایى مستقل و خطـــوط کشـــتیـــرانى با امــکـان حــمـل خـودرو
ســطح باالى امنیــت و آرامــش اجــتـماعى و پایـین بودن سطح ناهنجارى هاى اجتماعـى

دسترسى و نزدیکى به بنادر و شهرهاى بین المللى منـطقه همـچون دبـى، شـارجه، منـامه و دوحه
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بازگشت  در  امید  و  تدبیر  دولت  هاى  سیاست  به  توجه  با 
انجام  راستاى  در  نیز  و  اقتصاد جهانى  به  ایران  اقتصاد  مجدد 
و  مقاومتى  اقتصاد  هاى  سیاست  اجراى  در  عملى  اقدامات 
ها،  سیاست  این  تحقق  در  کشورمان  آزاد  مناطق  نقش 
کشور  گذارى  سرمایه  هاى  فرصت  معرفى  نمایشگاه  برگزارى 
سازى  و خصوصى  بیمه  بانک،  بورس،  المللى  بین  نمایشگاه  و 
با   و    kishInvex عنوان  با  تخصصى  هاى  و نیز برگزارى همایش 
حمایت سازمان منطقه آزاد کیش، سازمان بورس و اوراق بهادار، 
کمکهاى  و  گذارى  سرمایه  سازمان  سازى،  خصوصى  سازمان 
و  فرهنگى، صنایع دستى  میراث  سازمان  ایران،  فنى  و  اقتصادى 
در  و  کیش  زیباى  جزیره  در  سالیانه  صورت  به   ... و  گردشگرى 
فضایى کامًال تخصصى در حوزه هاى سرمایه گذارى و بازارسرمایه 

در دستور کار قرارگرفت.

مروى بر رویدادمروى بر رویداد
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توانمندى  خارجى،  و  داخلى  مالى  نهادهاى  هاى  قابلیت  معرفى 
کشور،  بیمه  و  پول  سرمایه،  بازار  دستاوردهاى  و  ها 
ارائه  بهادار،  اوراق  بورس  در  حاضر  هاى  شرکت  توانمندیهاى 
سرمایه  تشکیل  به  کمک  اى،  بیمه  و  بانکى  نوین  خدمات 
و  پول  بازار  رقابت  براى  ها  ظرفیت  افزایش  ملى،  دراقتصاد 
هاى  فرصت  معرفى  و  منطقه  مشابه  بازارهاى  با  کشور  سرمایه 
اهداف  ترین  مهم  از  ملى  کالن  هاى  طرح  در  گذارى  سرمایه 
مشارکت  جلب  همچنین  باشد.  مى   kishInvex برگزارى 
ارائه جدید  و خارجى،  داخلى  و سرمایه گذاران  بخش خصوصى 
و  گذارى  سرمایه  هاى  طرح  براى  مالى  تامین  هاى  روش  ترین 
مجریان  و  گذاران  سرمایه  بین  تجارى  و  فنى  اطالعات  تبادل 
محسوب  رویداد  این  اهداف  دیگر  از  گذارى  سرمایه  هاى  طرح 

گردد. مى 
متولیان  و  سرمایه  بازار  ارکان  مالى،  نهادهاى  همزمان  حضور 
در  خصوصى  و  دولتى  هاى  بخش  از  پذیر  سرمایه  هاى  پروژه 
حوزه هاى بازار سرمایه، انرژى، گردشگرى، عمران و شهرسازى 
و  اندرکاران  دست  کنار  در  اقتصادى  ویژه  و  آزاد  مناطق  و 
اقتصادى کشور  و سرمایه گذاران خارجى و داخلى  کارشناسان 
انداز روشنى را در  و نیز دستاوردهاى دوره هاى گذشته، چشم 
برگزارکنندگان  و  مخاطبین  روى  پیش   kishInvex رویداد 

قرار داده است. این رویداد 

مروى بر رویدادمروى بر رویداد



2016 در یک نگاه اینوکس  کیش 
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برگزارى همایش سرمایه گذارى و توسعه ایران در 14 پنل تخصصى طى روز هاى

 11و12 آبـان مــاه 1395 با حضور بـیش از 60 سخنران داخلى و خارجى

برگـزارى 8 نشـست تخصصى در حـوزه هـاى بازار سرمایه، سرمایه گذارى صنعت، بیمه، 

آینده پژوهى در تاریخ 13 آبان 1395

برگزارى نمایشگاه کیش اینوکس 2016  با حضور بیش از 200 شرکت داخلى و خارجى در

فـضایى به وسـعت 19000 متـر مربع  در 10 آبان مـاه 1395 

برگزاری نشست های تخصصی 

برگزاری همایش  های جانبی

برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۱۶



تعــداد شـرکت کنندگان:

تعداد بازدیـد کننـدگان: 

فــضـای کل نــمایشــگاه:

پوشـش خـبری رویــداد:

200 شرکت

8000 نفـر 

19000 متـر مربع

www.kishinvex.com

50 خبرگزارى 
داخلى و خارجى
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تعداد مشارکت کنندگان 
بین المللی

تعداد 
بازدیدکنندگان

فضای مفید 
تحت پوشش

تعداد شرکت کنندگان 
در نمایشگاه 

رضایتمندی از برگزاری
همایش های جانبی

تعداد نشست های 
تخصصی برگزار شده 

Kish INVEX 2016

Kish INVEX 2015

Kish INVEX 2014
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مرورى بر رویداد کیش اینوکس 2016 مرورى بر رویداد کیش اینوکس 2016 

نمودار مقایسه اى کیش اینوکس (سه دوره اخیر)

اطالعات و آمار نمایشگاهاطالعات و آمار نمایشگاه
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از نگاه بازدیدکنندگاناز نگاه شرکت کنندگان

خدمات مالی و بازار سرمایه

شرکت های سرمایه گذاری و طرح های سرمایه پذیر

شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها

بیمه

مناطق آزاد

بانک ها و خدمات بانکی

گردشگری

نفت، گاز وپتروشیمی

مشاوران سرمایه گذاری و مالی

شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری حوزه مالی و سرمایه گذاری

عمران و ساختمان

رسانه ها و جراید

حمل و نقل

نیرو

85%93%
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نمودار گروه هاى کاالیى حاضر در نمایشگاه کیش اینوکس 2016

میزان رضایتمندى در رویداد کیش اینوکس 2016

مرورى بر رویداد کیش اینوکس 2016 مرورى بر رویداد کیش اینوکس 2016 



 مـراسـم افتتـاحیـه
 سومین نمایشگاه بین المللى بورس، بانک، بیمه و خصوصى سازى و

 هشتمین نمایشگاه معرفى فرصتهاى سرمایه گذارى کشور

 ساعت 17 روز دوشنبه مورخ  10 آبانماه 1395

سالن خلیج فارس-مرکز همایش هاى بین المللى کیش



دکتر على اصغر مونسان 
ریاست سازمان منطقه آزاد کیش

مهندس میر على اشرف پورى حسینى 
معاون وزیر امور اقتصادى و دارایى و رییس سازمان خصوصى سازى

 دکتر شاپورمحمدى 
 ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار

دکتر پیمان قربانى
معاون اقتصادى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران
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سخنرانان افتتاحیه کیش اینوکس 2016سخنرانان افتتاحیه کیش اینوکس 2016
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•معرفی قابلیت هاي نهادهاي مالی داخلـی و خارجـی
•معرفی توانمندي ها و دستاوردهاي بازار سرمایه، پول 

و بیمه اي کشور
به  بازار سرمایه  المللی  بین  دانش  و  تجربیات  •انتقال 

نهادهاي مالی داخلی
•معرفی محصوالت و توانمندي هاي شرکت هاي حاضر 

در بورس اوراق بهادار در صنایع 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
•افزایش ظرفیت ها در جهت رقابت بازار پول و سرمایه 

کشور با بازارهاي مشابه در منطقه 
در  گذاري  سرمایه  هاي  فرصت  جدیدترین  •معرفی 
قابل سرمایه  به ویژه طرح هاي  پروژه هاي کالن ملی 
گذاري در حوزه هاي گردشگري، عمران و شهرسازي، 

مسکن و انرژي.
•معرفی جدیدترین طرح ها و پروژه هاي سرمایه گذاري بخش 

خصوصی و جذب سرمایه گذاران جدید
•ارائه جدید ترین مدل ها و الگو هاي تامین مالی جهت پروژه 

هاي سرمایه گذاري.
•تبادل اطالعات فنی و تجاري بین سرمایه گذاران، مجریان 
و  سرمایه  بازار  اندرکاران   دست  گذاري،  سرمایه  هاي  طرح 

شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه.
•تشویق مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در پروژه هاي 

سرمایه گذاري مرتبط با حوزه هاي برگزاري نمایشگاه.
•شناساندن فضاي حاکم بر کشور به سرمایه گذاران خارجی و 
توصیف موقعیت اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
دست  بین  همکاري  و  هماهنگی  ارتقاء  و  اطالعات  •تبادل 
سرمایه  حوزه  با  مرتبط  سایرنهادهاي  و  متولیان  اندرکاران، 

گذاري .
•بررسی مسائل سرمایه گذاران با حضور مسئولین و تالش در 

رفع مشکالت و مشارکت بیشتر سرمایه گذاران.

The objectives of the exhibition

اهداف برگزارى نمایشگاه

11

20
16

س 
وک

این
ش 

کی
د 

کر
مل

 ع
ش

ار
گز

نمایشگاه کیش اینوکس 2016 از تاریخ 10 لغایت 13 آبانماه 1395 در جزیره کیش برگزار شد. حضور بیش از 180 شرکت داخلى  
و 20 شرکت خارجى فعال در عرصه هاى گوناگون سرمایه گذارى و تامین مالى از کشورهاى آلمان، ایتالیا، فرانسه، گرجستان، 
انگلستان، هندوستان، مالزى، ترکیه و امارات متحده عربى در فضایى به مساحت 19 هزار متر مربع و حضور شرکت هاى دانش 
بنیان و استارت آپ ها در نمایشگاه، حضور مقامات و مسئولین اقتصادى و سرمایه گذارى کشور، برگزارى بیش از 30 نشست 
تخصصى، حضور خبرنگاران و رسانه هاى داخلى و نیز حضور بیش از 60 خبرنگار خارجى از رسانه هاى بین المللى نظیر وال 
استریت ژورنال، بلومبرگ، AST فرانسه، TY انگلستان، TRT ترکیه، المیادین لبنان، یورونیوز، فرانس24 عربى، لوموند فرانسه، 
فایننشال تایمز انگلستان، T24 ، راشا تودى، شین هووا، ZDF و بیزینس یر،  و رشد قابل توجه حضور شرکت هاى خارجى از دیگر 

ویژگى هاى شاخص رویداد کیش اینوکس 2016 بود.

نمایشگاه کیش اینوکس 2016نمایشگاه کیش اینوکس 2016



صندوق توسعه فناوری های نوین
گروه بازرگانی مهرآوین

سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر
شرکت مهندسی شهریگ

آب موجان
صنایع ارتباطی آوا کیش

داروسازی کیش مدیفارم 
ایرانیان همگام کیش

هما پاسارگاد انرژی کیش
تامین سرمایه امید

کهن چوب سازان کیش
پارس تین مهر کیش

صندوق جسورانه آرمان
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

سازمان منطقه آزاد قشم
صندوق توسعه صنایع دریایی

سازمان بنادر و دریانوردی
بیمه ملت (سهامی عام)

اسپید ایج کیش 
سازمان رسانه ای دنیای اقتصاد

سازمان منطقه آزاد انزلی 
سازمان بورس و اوراق بهادار 

بورس اوراق بهادار تهران  
فرابورس ایران 

بورس انرژی
مرکز فن بازار ملی ایران 

طرحهای نوآورانه فناوری نانو
دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

عمران شهر جدید صدرا 
همانند ساز بافت کیش

شرکت تجارت الکترونیک سرمایه 
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه 
موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان 

سرمایه گذاری فرهنگیان  
توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم  

دانش پژوهش فجر
آرمانی رویال تکنولوژی کیش

بانک سینا
هفته نامه بازار امروز 

عصر بازار 
عصراعتبار 

انجمن مالی اسالمی ایران
خانه مردم شناسی بومیان کیش 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
شهرداری مشهد

خانه سرمایه

صرافی توسعه صادرات  
بانک توسعه صادرات ایران  

کارگزاری بانک توسعه صادرات
تامین سرمایه آرمان

ماهنامه دنیای سرمایه گذاری
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

بانک سپه
بانک مشترک ایران و ونزوئال

تامین سرمایه لوتوس پارسیان
اداره کل امور اقتصادی و دارایی / مرکز 

خدمات سرمایه گذاری استان اصفهان
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

بیمه پارسیان
شرکت بیمه آسیا 

هلدینگ توکا فوالد 
شهرداری باغبادران 

شهرداری سده لنجان 
شهرک سالمت ارم 

مجموعه اصفهان سیتی سنتر 
بانک توسعه تعاون  

شرکت صرافی توسعه تعاون 
گروه مالی توسعه تعاون 

واسپاری توسعه تعاون
گروه سرمایه گذاری دلیران پارس 

 سخت آژند (سهامی عام)  
شرکت کارگزاری فوالد مبنا 

گسترش فناوریهای نوین 
ایران سوالر 

آسان پرداخت پرشین(آپ) 
بانک سرمایه 

سیاالت حفاری پارس 
تسکوک 

 Leo Games
ایده پرور هوشمند (فیبز)

صرافی سرمایه 
توسعه ساختمان سرمایه  

بیمه معلم
شرکت سهامی بیمه ما

پارس میکا کیش
همره افق قریب

دانشگاه علمی کاربردی
Iran Investors Group
نیکان رسانه بازار سرمایه

پژوهشگاه شاخص پژوه
هفته نامه سرمایه گذاری

دیدئو
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اسامی مشارکت کنندگان داخلیاسامی مشارکت کنندگان داخلی



بیمه امید
شرکت تبلیغاتی پیام کیش

بیمه آسماری 
گروه نکسا

مهندسین مشاور خط و صفحه
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی 

واسپاری میالد شهر
هلدینگ بیزنس گلدن وی

تراس گلستان
کالس آموزشی سازمان بورس 

تیسا کیش
بندرخشک پیشگامان

فوالد خوزستان
پتروشیمی نگین مکران

بانک ملی ایران 
خدمات نوین داده ورزی سداد  

چاپ و نشر بانک ملی ایران 
توسعه سرمایه پیشگامان پویا 

کارگزاری بانک ملی
سازمان منطقه آزاد اروند 

سازمان خصوصی سازی
سازمان منطقه آزاد کیش

بانک کارآفرین 
بیمه رازی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 
شرکت خودروسازی پیشرو دیزل آسیا 

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اصفهان 
شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون 

صندوق پژوهش و فناوری سالمت ثامن
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تهران
شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی

 سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) 
مجتمع آموزشی مبین خلیج فارس کیش

دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران 
بانک تعاون اسالمی برای سرمایه گذاری

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مدیریت بازاریابی و فروش شهرداری شیراز

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار  
سرمایه گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان
ماهنامه نمایشگاه/ عصر نمایشگاه

سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های 
مشارکتی شهرداری شیراز  

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای 
سرمایه گذاری خطرپذیر

اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و 
گردشگری خراسان شمالی

اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و 
گردشگری استان ایالم

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خراسان 
رضوی  

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی 
شهرداری تهران

کمیسیون سرمایه گذاری، تامین مالی و 
توسعه روابط خارجی 

بورس کاالی ایران
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد(شناسا)

اطالع رسانی و خدمات بورس
نهاده ها و فرآورده های دامی کیمیا وحدت 

اسپادان  
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان  

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 
کاشان

سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون 
(سمات) 

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری 
بانکی

سرزمین پویا بنیاد امور بیماری های خاص
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 

لرستان
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران 
گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میالد 

شهر  
شرکت کارگزاری رسمی بیمه سپهر آفاق امید 

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
کارگزاری بانک کارآفرین 

بانک تجارت
ویدو فیلم 

نواندیشان ماشین سازی حسینی(نیامش)
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

دستی و گردشگری
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی 

و فنی ایران
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 

و تسویه وجوه 
توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 

منطقه آزاد کیش
سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان  
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اسامی مشارکت کنندگان داخلیاسامی مشارکت کنندگان داخلی



مشارکت کنندگان بین الملل



Anas International Enterprise

Ashoka Buildcon Ltd

BSCPL Infrastructure Ltd

Intercontinental Consultants and 
Technocrats

Tekfen Construction & Installation
Co., INC

GAMA Industrial Plants
Manufacturing and Erection Inc.

CNIM Group

EDAC

TRI CONSULTING

Kempinski Hotels

Ernst & Young Middle East

AUDIT & RISK GMBH

Alliance Group Holding

Galt and Taggart

COMMODITEDGE LLC

ARJAN CAPITAL

ASPIAN INVEST

NASEBA

THE BUSINESS YEAR

Malaysia Pavilion

Italia

India

India

Switzerland

UAE

Australia

Germany

U.S

Georgia

Georgia

UAE

UAE

Germany

France

U.K

Malaysia

India

Turkey

France

Turkey
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نقشه نمایشگاه
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Hall Plan



 Kish Free Zone
Organization



همـایش بین المللى 
سرمایه گذارى و توسعه ایران 

1-2 November, 2016 
Kish International 

Convention Center 

Iran Investment & 
Development Summit 

New 
Approach



برگزارى همایش 
 Iran Investment & Development Summit – New
 Arjan Capital و Naseba با همکارى شرکت Approach
در روزهاى 11 و 12 آبان ماه 1395 در مرکز همایش هاى بین 
المللى کیش یکى دیگر از رویدادهاى همزمان با نمایشگاه بود. 
مجموعه سخنرانى ها و پنل هاى این همایش با عناوین  آینده 
اقتصاد  و  حقوقى  ساختارهاى  ایران،  توسعه  و  گذارى  سرمایه 
جدید  قراردادهاى  موضوع  بر  تمرکز  با  گاز  و  نفت  پنل  کالن،  
نفتى(IPC)، پنل اختصاصى سازمان بورس: نقش روز افزون بازار 
سرمایه در شرایط کنونى اقتصادى ایران، پنل مالى و بانکدارى: 
اختصاصى  پنل  المللى،  بین  هاى  همکارى  و  مالى  انداز  چشم 
و  حقوقى  هاى  چارچوب  شناخت  سازى،  خصوصى  سازمان 
تسهیل تراکنش هاى بین المللى، پنل بانکى: تامین منابع مالى ، 
بدهى یا سرمایه، ارائه فرصتهاى سرمایه گذارى حوزه پتروشیمى 
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  اختصاصى  پنل  مکران،  سواحل  در 
منابع تامین مالى هتلدارى، ساخت هتل در تهران در مقایسه با 
با  هتل  کردن  عملیاتى  و  ساخت  نحوه  و  ایران  شهرهاى  سایر 
استاندارد جهانى در ایران، مناطق آزاد ویژه اقتصادى ایران، تامین 
مالى پروژه هاى زیر ساختى و عمرانى، معرفى روش هاى تامین 
نوظهور،  اقتصادهاى  در  پذیر  از طریق صندوق هاى خطر  مالى 

پنل اختصاصى صنعت بیمه برگزار شد.
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١٣٩٥ روز اول ١١/آبانماه/

پنل بازار سرمایه 
نقش فزاینده بازار سرمایه در وضعیت کنونی اقتصاد ایران

پنل نفت و گاز
ساختار جدید قراردادهای باالدستی صنعت نفت

چشم انداز کلی اقتصاد ایران - ساختارهای حقوقی و اقتصاد کالن

پنل مالی و بانکداری
چشم انداز مبادالت بانکی و مالی و ارتباطات بین المللی

پنل خصوصی سازی
سیاستهای جدید خصوصی سازی در ایران

سخنرانی افتتاحیه همایش
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خالصه برنامه همایش
بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران

خالصه برنامه همایش
بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران



روز دوم ١٢/آبانماه/١٣٩٥

پنل مکران
معرفی فرصت های سرمایه گذاری در سواحل مکران

پنل منطقه آزاد کیش
معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در کیش به عنوان دروازه ورود به بازار ایران

پنل گردشگری
تامین مالی هتل سازی و نحوه بهره برداری هتل با استانداردهای بین المللی

پنل گردشگری
تامین مالی پروژه های زیرساخت 

پنل زیرساخت
تامین مالی از طریق صندوقهای خطر پذیر در بازارهای نوظهور

پنل بانکداری نوین اسالمی
تامین منابع مالی ، بدهی یا سرمایه

پنل صندوق های خطر پذیر
معرفی روش های تامین مالی از طریق صندوق های خطر پذیر در اقتصادهای نوظهور

پنل بیمه
چالش ها و فرصت های پیش رو در صنعت بیمه ایران

پنل مقررات مالی 
چهارچوب حقوقی و نحوه تسهیل تراکنش ها و سرمایه گذاری های بین المللی
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سخنرانی افتتاحیه

در پى اجراى برنامه جامع اقدام مشترك، ایران شرایط تبدیل شدن به یک پلت فرم کم نظیر براى سرمایه گذارى و تجارت را دارد. با برداشته شدن تحریم هاى بین
  المللى، ایران به عنوان یک اقتصاد نوظهور در جهان، پتانسیل زیادى براى سرمایه گذارى و توسعه در اختیار دارد. برخى از ویژگى هایى که ایران را تبدیل به مقصدى
 جذاب براى سرمایه گذاران خارجى کرده است عبارتند از: بازار داخلى وسیع و جمعیت 80 میلیونى متشکل از افراد جوان و تحصیل کرده؛ نیروى کار ارزان؛ موقعیت
 جغرافیایى استراتژیک در خاورمیانه؛ زیرساخت هاى توسعه یافته؛ مواد اولیه کم هزینه؛ منابع طبیعى غنى؛ جایگاه قدرتمند در بخش انرژى و حمل و نقل؛ بازارى

دست نخورده از مشتریان بالقوه؛ حمایت هاى دولتى و ضمانت هاى ارائه شده براى جذب سرمایه گذارى

 هدف از برگزارى همایش:  سرمایه گذارى و توسعه ایران، ارائه یک تصویر کلى از فضاى اقتصادى کنونى ایران بوده و چهار حوزه اصلى ، بانک، بورس، بیمه، انرژى،
عمران و زیرساخت و گردشگرى و هتلدارى در این نشست پوشش یافته است

چشم انداز کلی اقتصاد ایران - ساختارهای حقوقی و اقتصاد کالن

 با توجه به اهمیت و ارتباط توسعه مالى با توسعه اقتصادى، لزوم توجه به موضوعات مرتبط با بازار مالى، اکنون بیش از هر زمان دیگر خودنمایى مى کند؛ به ویژه در
اقتصادى نوظهور همانند ایران که پتانسیل زیادى براى رشد دارد

 بازار بورس ایران، با ارزش تقریبا90ً میلیارد دالرى، پنجمین بازار بورس بزرگ در خاورمیانه مى باشد. برداشته شدن تحریم ها به ایران اجازه خواهد داد که براى جذب
 سرمایه گذار، با سایر کشورهاى منطقه رقابت کند

 برنامه هاى مختلف براى تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجى، مزایاى حضور در بازار سرمایه ایران و چشم انداز آتى بازار بورس تهران و سایر عناصر بازار سرمایه همانند
بورس انرژى، بورس کاال و فرابورس، از موضوعاتى است که با حضور مقامات برجسته بازار سرمایه ایران، در این پنل مورد بحث و بررسى قرار گرفته است

پنل بازار سرمایه

علی فرح بخش
مشاور علمی همایش

پیمان قربانی
معاون اقتصادی بانک مرکزی

مهدی جهانگیری
رئیس گروه مالی گردشگری

مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی تهران

قاسم محسنی
عضو هیات مدیره سازمان

 بورس و اوراق بهادار

علی حسینی
مدیرعامل بورس انرژی

حسن قالیباف اصل
مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران

حسین فهیمی
رئیس هیات مدیره

 شرکت سپرده گذاری مرکزی
 اوراق بهادار و تسویه وجوه

مهدی خسروی
مجری / کارشناس

نقش فزاینده بازار سرمایه در وضعیت کنونی اقتصاد ایران
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پنل نفت و گاز

 بعد از بازگشت ایران به اقتصاد جهانى، مهمترین بخشى که مورد توجه قرار خواهد گرفت، بخش انرژى و به ویژه صنایع نفت و گاز مى باشد. ایران از منظر ذخایر نفتى،
 در رتبه چهارم جهانى قرار دارد و بزرگترین ذخایر گازى را نیز در اختیار دارد و بنابراین مى توان آن را نخستین انتخاب بالقوه در این زمینه براى سرمایه گذاران در نظر
 گرفت. به علت تغییرات بزرگ در بخش هاى باالدستى و پایین دستى صنایع نفت و گاز، فرآیند بازگشت ایران به زنجیره بین المللى، کند بوده است. با این حال، معرفى
 باعث شده است که بخش باالدست، براى سرمایه گذاران خارجى جذابیت پیدا کند شرکت کنندگان این پنل، درك و (IPC) ساختار جدید قراردادهاى نفتى ایران

از جمله محتوا و بررسى هدفمند ساختارى، به دست خواهند آورد ،IPC شناخت بیشترى از ویژگى هاى کلیدى

ساختار جدید قراردادهای باالدستی صنعت نفت

 اگرچه اقتصاد ایران در ایجاد انواع مختلف بازارهاى مالى پیشگام بوده، ساختار مالى در کشور همواره بانک-محور بوده است
 در بازار اولیه، 80 درصد تأمین مالى از طریق نظام بانکى انجام شده و مابقى آن توسط بازار سرمایه صورت مى گیرد. در طى سال هایى که ارتباط ایران با نظام بانکى

 و مالى جهانى قطع بوده، تغییر و تحوالت اساسى در نظام هاى مدیریت ریسک و سیستم هاى پرداخت حاصل شده است
 افزایش استانداردهاى احتیاطى و تمرکز بر قواعد و مدیریت ریسک، باعث شده است که فرآیند الحاق ایران به سیستم هاى پرداخت بین المللى به تأخیر بیفتد. در این
 پنل، نهادهاى مختلفى که جهت تسریع بازگشت ایران به نظام مالى و بانکى جهانى با یکدیگر همکارى مى کنند، گرد هم جمع شده اند تا مسائل و مشکالت کلیدى

مرتبط به این مقوله را بررسى کنند. هدف اصلى این پنل، ارائه راه حل براى بهبود سیستم بانکى و مالى در ایران مى باشد

پنل مالی و بانکداری

پیمان قربانی
معاون اقتصادی بانک مرکزی

پرویز عقیلی کرمانی
مدیرعامل بانک خاورمیانه

مسعود گیالنی
مدیر ارشد سرمایه گذاری 
CommoditEdge در شرکت

علی تیموری شندی
مدیرعامل شرکت تأمین 
سرمایه لوتوس پارسیان

امیر تقی خان تجریشی
مدیرعامل سرمایه گذاری 

صنعت و معدن

هاله اخالقی
عضو هیات مدیره

Arjan Capital شرکت 

رضا پدیدار
رئیس هیات مدیره انجمن

 سازندگان تجهیزات
 صنعت نفت ایران

نصراله ابراهیمی
مشاور کمیته بازنگری 

قراردادهای نفتی

محمدرضا طبیب زاده نوری
عضو هیات مدیره انجمن
 شرکت های مهندسی و 

پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

رابین میلز
مدیرعامل قمر انرژی

چشم انداز مبادالت بانکی و مالی و ارتباطات بین المللی
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پنل خصوصی سازی

 بررسى گرایش هاى اقتصادى و سیاسى کشورهاى مختلف در سه سده گذشته نشانگر این است که رابطه این دو حوزه تا چه حد مهم و حیاتى است. بنا به دالیل
 متعدد، اندازه بخش دولتى در ایران بسیار بزرگ است. سهم درآمدهاى نفتى و دیگر مسائل سیاسى و تاریخى باعث شده است که دولت ایران نقش تعیین کننده اى
 و پر رنگى داشته باشد. حضور بخش دولتى به عنوان سیاست گذار، مقوله  مهمى است. با توجه به شرایط کنونى، کاهش تمرکز بر اقتصاد دولتى و حرکت به سمت
 اقتصاد بازار-محور، یکى از شرایط الزامى توسعه مى باشد. اگر این گذار، با برنامه هاى مدیریتى نیز همراه گردد، اقتصادى کارآمد ایجاد خواهد شد که هم مصرف کننده

و هم تولیدکننده مى توانند از آن منتفع گردند
الزم به ذکر است که على رغم همه مشکالت، مقامات ایران رویکرد مثبتى به تداوم روند خصوصى سازى دارند

در این پنل، چالش هاى اصلى خصوصى سازى در ایران مورد ارزیابى قرار گرفته و فرصت هاى جدید در این حوزه معرفى مى گردند

سیاستهای جدید خصوصی سازی در ایران

علی اشرف عبداله پوری حسینی
رئیس سازمان خصوصی سازی 

و معاون وزیر اقتصاد

حسن محمد تبار
عضو هیات عامل و 

معاون واگذاری سهام 
و بنگاه های سازمان خصوصی سازی

فرشاد فاطمی
عضو هیات علمی دانشگاه 

صنعتی شریف و عضو شورای رقابت

حسن خوشپور
مدیرعامل شرکت 

سرمایه گذاری صنعت بیمه
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 نظر به این که اقتصاد جهانى بعد از بحران مالى سال 2008، کماکان با مشکالت و موانع مختلف دست و پنجه نرم مى کند، پر واضح است که الزم است بهبودهاى
 اساسى در ساختارهاى سنتى کسب و کار و امور مالى انجام گیرد. ادغام با بازارهاى مالى، پیاده سازى استانداردهاى بین المللى حسابدارى، و اثربخشى ساختارهاى
 حقوقى و قانونى داخلى و بین المللى، برخى از مسائلى است که در حال حاضر نیازمند بررسى و تحلیل توسط کارشناسان و تصمیم گیرندگان ایران است. رویکردهاى

 .جدید و سیاست هاى نوین باید در تمامى بازارها توسعه یابد
 مطالب ارائه شده در این  پنل ، عمدتاً بر چارچوب هاى قانونى حاکم بر نظام بانکى ایران متمرکز است و راه هایى را پیش پاى شرکت هاى بین المللى قرار مى دهد که

.تمایل دارند در این بخش فعالیت داشته باشند

پنل مقررات مالی

ادیب تعمه
عضو هیات مدیره 

Arjan Capital شرکت

حمید قنبری
رئیس دایره تحقیقات،
 دعاوی و قراردادهای

 بین المللی بانک مرکزی

فرشاد حیدری
معاون نظارتی
 بانک مرکزی

احمد حاتم یزدی
مدیرعامل سابق 
بانک صادرات

غالم رضا پناهی
عضو هیئت مدیره

 بانک ملی

چهارچوب حقوقی و نحوه تسهیل تراکنش ها و سرمایه گذاری های بین المللی

پنل مکران

 در این پنل، پروژه هاى تخصصى در حوزه صنایع پتروشیمى، جهت جذب سرمایه گذار معرفى مى گردند. این پنل همچنین دربرگیرنده عوامل کلیدى است که بر
 فرصت هاى سرمایه گذارى در بخش پایین دستى صنایع نفت و گاز اثرگذار است. با این حال، تمرکز اصلى پنل، معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى صنایع پتروشیمى

 .در منطقه چابهار و به ویژه سواحل مکران است که مجتمع پتروشیمى نگین مکران (هاب جدید پتروشیمى ایران) در آن واقع شده است
 گزینش منطقه چابهار به عنوان هاب آتى پتروشیمى کشور توسط دولت ایران، و استفاده از مزایاى بى نظیر و موقعیت استراتژیک منطقه، دالیل و انگیزه هاى اصلى

انتخاب منطقه آزاد چابهار به عنوان مکان ساخت مجتمع پتروشیمى مکران بوده است

معرفی فرصت های سرمایه گذاری در سواحل مکران

محمد اسالمی
معاون وزیر دفاع

محمدرضا موثقی نیا
مدیرعامل شرکت

 توسعه نگین مکران

سید علی طباطبایی
معاون هماهنگی و جلب 

مشارکت های شورای عالی 
ایرانیان خارج از کشور

عبدالرحیم کردی
رئیس سازمان منطقه

 آزاد چابهار
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 جزیره کیش، در میان تمامى مناطق آزاد ایران، مهمترین منطقه تلقى مى شود. جزیره کیش، ویژگى هاى جغرافیایى، ژئوپولتیک و استراتژیک ویژه اى دارد که آن را
 تبدیل به دروازه زرین ورود به ایران، و همچنین یک مقصد جذاب گردشگرى براى مسافران داخلى و خارجى کرده است

این پنل به طور خاص به بحث و بررسى ویژگى هاى جزیره کیش و فرصت هاى بى نظیر سرمایه گذارى و توسعه موجود در منطقه مى پردازد
 سر فصل مباحث پنل عبارتند از

 کیش: دروازه ورود سرمایه گذارى خارجى به ایران 
 ویژگى هاى کم نظیر منطقه آزاد کیش که آن را تبدیل به محلى ایده آل براى سرمایه گذاران ساخته است 

مزایا و زیرساخت فعالیت هاى اقتصادى در منطقه آزاد کیش 

پنل منطقه آزاد کیش

احمد جمالی
مدیرکل دفتر 

سرمایه گذاری خارجی

علی جیرفتی
معاون اقتصادی و 

سرمایه گذاری سازمان
 منطقه آزاد کیش

ادیب تعمه
عضو هیات مدیره 

Arjan Capital شرکت

حمیدرضا شیرزاد
مدیر سرمایه گذاری 

سازمان منطقه آزاد کیش

مسعود گیالنی
مدیر ارشد سرمایه گذاری

CommoditEdge در شرکت 

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در کیش به عنوان دروازه ورود به بازار ایران

پنل گردشگری

 در پنل هاى این بخش، به مفاهیم فرهنگ و میراث به عنوان قسمتى مهم از تجربه گردشگرى پرداخته شده و نقش این مقوله را در تسهیل تحقق پتانسیل کامل
اقتصادى و سرمایه گذارى گردشگرى در ایران معرفى مى کند

 در برنامه ریزى براى رشد و توسعه در آینده، بخش گردشگرى ایران باید به شکل شفاف اعالم کند که چه فرصت هایى براى ارائه دارد، در چه زمینه هاى تبحر داشته
 و در مقایسه با مقاصد گردشگرى رقیب، در کدام زمینه هاى عملکردش بهتر است. در مواجهه با این چالش، دست کم مى توان سه ویژگى کلیدى را متصور شد که

 به ایران اجازه درخشش در بین رقبا را مى دهد: میراث طبیعى، میراث عمرانى، و میراث فرهنگى
 در دهکده جهانى، تجربه مصرف کننده تا حد زیادى در همه جا به شکل روتین و مشابه درآمده و گردشگران بین المللى ممکن است در مشاهده برندهاى مشابه،

 جذابیت هاى تکرارى و مدل هاى کسب و کار یکسان، دچار خستگى و بى حوصلگى شوند
 میراث فرهنگى ایران به معناى واقعى کلمه منحصر بفرد و فقط مختص به همین کشور هستند. مشابه این ویژگى ها را نمى توان در جایى دیگر یافت و لذا این مزیت

مى تواند به عنوان منبعى براى ایجاد تمایز حقیقى براى گردشگران بالقوه در ایران، مورد استفاده قرار گیرد

تامین مالی هتل سازی و نحوه بهره برداری هتل با استانداردهای بین المللی

کریستوفر هویت
معاون رئیس 

TRI شرکت مشاور

شهریار آل شیخ
مدیر عامل شرکت 
مشاور نوین پندار

مهرداد تاوتلی
مدیرعامل گروه 

IITIC هتل های گردشگری

کریستین نادر
معاون توسعه کسب 

و کار هتلهای کمپینسکی
 در خاورمیانه و آفریقا

مسعود گیالنی
مدیر ارشد سرمایه گذاری

CommoditEdge در شرکت 
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 زیرساخت، به عنوان مهمترین عنصر سرمایه گذارى فیزیکى، به رشد اقتصادى منجر شده و ظرفیت هاى تولید را افزایش مى دهد. در سال هاى اخیر، به علت قطع
 اتصال با اقتصاد جهانى، ایران از عدم سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف زیرساختى در کشور، متضرر شده است. با توجه به افت قیمت نفت، قدرت مالى پایین
 دولت، و عدم وجود اعتبار کافى؛ استفاده از شیوه هاى جدید براى تأمین مالى زیرساخت و به کار گیرى چارچوب هاى حقوقى نوین، الزم و ضرورى به نظر مى رسد.

در این پنل، مدل هاى مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته و مزایا و معایب آن ها در وضعیت کنونى اقتصادى مورد تحلیل قرار مى گیرند

پنل گردشگری

احمد جمالی
مدیرکل دفتر 

سرمایه گذاری خارجی

لورن فرانچوسکی
مدیر توسعه کسب و 

ANAS کار شرکت

مهرداد مظفری
مدیرعامل صندوق 

توسعه دریایی

مهدی خسروی
مجری / کارشناس

تامین مالی پروژه های زیرساخت 

اشیش کاتاریا
مدیر اجرایی 

Ashoka شرکت

پنل صندوق های خطرپذیر

 روند رو به رشد شرکت هاى کوچک و متوسطى که مى خواهند در بخش هاى مختلف، به ویژه تکنولوژى فعالیت کنند، مستلزم شیوه هاى جدید تأمین مالى مى باشد.
 تجربه جهانى نشان مى دهد که عالوه بر حمایت هاى حقوقى و اقتصادى، کسب و کارهاى جدید نیازمند موسسات مالى جدید نیز هستند. یکى از دالیل رشد و رونق

استارت آپ ها در اقتصادهاى پیشرفته، وجود صندوق هاى سرمایه گذارى خطرپذیر مى باشد
 صندوق هاى سرمایه گذارى خطرپذیر، صندوق هاى سرمایه اى هستند که پول سرمایه گذارانى که به دنبال سرمایه گذارى خصوصى در شرکت هاى استارت آپى و
 شرکت هاى کوچک و متوسط با پتاسیل رشد قوى هستند را مدیریت مى کنند. این سرمایه گذارى ها عموماً تحت عنوان فرصت هاى پرخطر/پربازده شناخته مى شوند

در این پنل، وضعیت کنونى سرمایه گذارى خطرپذیر در ایران و فرصت هاى جدید در این بازار مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد

تامین مالی از طریق صندوقهای خطر پذیر در بازارهای نوظهور

نیما امیرشکاری
عضو هیات علمی

 پژوهشکده پولی و بانکی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی

مهسا قربانی
رئیس اداره تامین مالی

 طرح های فناورنه 
معاونت علمی

حامد ساجدی
مدیر عامل شرکت پیشگامان 

امین سرمایه پاسارگاد

رامتین منزهیان
رئیس هیات مدیره
 شرکت ایده نوین 

تجارت روماک

محمدرضا خواجه نصیری
مدیر عامل و عضو هیئت 

مدیره شرکت 
تأمین سرمایه آرمان

رضا زرنوخی
رئیس هیئت مدیره انجمن 

صندوق ها و نهادهای 
سرمایه گذاری خطر پذیر
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 برداشته شدن تحریم هاى ایران، فرصتى استثنایى در اختیار بازار بیمه  قرار داده است و صنعت بیمه از رونق بازار منتفع خواهد شد.پیش بینى ها نشان مى دهد که
 ایران یکى از بزرگترین بازارهاى بیمه در منطقه است. حق بیمه ثبت شده در جهان  در سال 2014، به 7,5 میلیارد دالر مى رسد؛ با این حال، نفوذ بیمه در ایران کم
 بوده و پتانسیل بازار به شکلى خارق العاده زیاد است. ساختار توافق هسته اى ایران، عاملى براى باال بودن نرخ رشد صنعت بیمه پس از برداشته شدن تحریم هاى مالى

خواهد بود. ثبات اقتصاد کالن، رشد پیوسته تر در بخش  هاى مختلف بیمه در ایران به همراه خواهد داشت

چالش ها و فرصت های پیش رو در صنعت بیمه ایرانپنل بیمه

هادی اویار حسین
مدیرعامل 

بیمه پارسیان

مجید صفدری
مدیرعامل
 بیمه ما

مهدی نمن الحسینی
مدیرکل دفتر برنامه ریزی

 و توسعه بیمه مرکزی

یونس مظلومی
مدیرعامل 
بیمه رازی

ابراهیم کاردگر
مدیرعامل 
بیمه آسیا

امیر صفری
رئیس پژوهشکده 

بیمه مرکزی
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برنامه همایش
بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران

برنامه همایش
بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران



پاویون استان اصفهان (سرمایه گذارى توکا فوالد)

استقرار حاکمیت شرکت
در هلدینگ هاى صنعتى

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

تامین مالى توسعه با هدف معرفى
روش هاى نوین تامین مالى طرح ها توسعه اى به شهردارى ها و مناطق آزاد

کارگاه آموزشى
آینده پژوهى

شاخص پژوه

سازمان سرمایه گذارى و 
کمکهاى اقتصادى و فنى ایران

قوانین و مقررات جذب
سرمایه گذارى خارجى

نشست هاى
 تخصصى 
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Supporting                     Programs 

نشست های تخصصینشست های تخصصی



بورس اوراق بهادار تهران
راهکارهاى تامین مالى از طریق
بورس اوراق بهادار تهران با نگاهى به
توسعه بازار بدهى در ایران و جهان

سرمایه گذارى دلیران پارس

بیمه پارسیان

استراتژى فعالیت
بیمه اى در مناطق آزاد

کمیسیون حمایت ازسرمایه گذارى، تامین
مالى و توسعه روابط خارجى، اتاق بازرگانى،
صنایع معادن و کشاورزى اصفهان
افق فرصت هاى سرمایه گذارى در استان اصفهان

تامین مالى بین المللى در
دوران پسابرجام تامین مالى
گردشگرى با رویکرد هتل سازى
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Supporting                     Programs 

نشست های تخصصینشست های تخصصی



معرفى حامیان نمایشگاه

Introducing Exhibition’s 
Sponsors



سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى 
اقتصادى و فنى ایران  

سازمان بورس و اوراق بهادار 
 SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION
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Web  E-mail

www.seo.ir info@seo.ir

براى سرمایه امن  ایجاد محیطى  از  بهادار عبارتست  اوراق  و  مأموریت کلى سازمان بورس 
 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.

Web  E-mail

www.investiniran.ir info@investiniran.ir

Web  E-mail

www.freezones.ir info@freezones.ir

سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى اقتصادى و فنى ایران وظایف خود را مطابق اساسنامه و 
سایر قوانین و مقررات، از جمله سرمایه گذارى خارجى در ایران ، سرمایه گذارى ایرانیان 
یا  و  به سایر کشورها  اعتبارات  و  وام  اعطاى  از  اعم  خارجى  مالى  تامین  ازکشور،  خارج  در 
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 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 
توسعه  گردشگري،  توسعه  اقتصادي،  توسعه  اشتغال،  ایجاد  تولید،  افزایش  جهت  مختلف 
و  تولید  هاي  عرصه  در  حضور  کشور،  مناطق  آبادانی  و  عمرانی  آموزشی،  و  علمی  مراکز 

بازارهاي منطقه اي و جهانی فعالیت مى نماید.

Web  E-mail

www.ipo.ir info@ipo.ir

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، 
براي  دائمى  درآمد  ایجاد  و  ثروت  افزایش  منظور  به  عدالت  سهام  توزیع  طرح  اجراي 
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 

بر عهده این سازمان محول گردیده است. 

Web  E-mail

www.ichto.ir -

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.

حامیان نمایشگاه
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Web  E-mail

www.asanpardakht.ir info@asanpardakht.ir

ارائه سرویس هاى متنوع پرداخت الکترونیک از طریق بسترهاى دستگاه کارتخوان، 
درگاه پرداخت اینترنتى، درگاه پرداخت موبایلى و موبایل اپلیکیشن 

Web  E-mail

www.mokrandevelopment.ir info@mokrandevelopment.ir

ایجاد هماهنگى و هم افزایى دستگاه هاى مختلف ملى و منطقه اى به منظور توسعه 
پایدار سواحل در راستاى سیاستهاى کالن جمهورى اسالمى ایران، تسهیل گرى و 

راهبرى دستگاههاى مرتبط در توسعه پایدار سواحل مکران.

Web  E-mail

www.shiraz.ir info@shiraz.ir

تهیه بسته هاى سرمایه گذارى و جذب سرمایه گذارى و مشارکت با بخش خصوصى 
در راستاى توسعه پایدار شهرى.

Web  E-mail

www.iransolar.ir info@iransolar.ir

ارائه خدمات مخابراتى ماهواره اى، زمینى، ارتباطات بدون سیم و خطوط با سیم شبکه 
هاى ارتباطى، انجام فعالیت هاى مخابراتى مربوط به انتقال داده ها جهت خدمات 

ارتباطى، اینترنتى و اینترانتى 

Web  E-mail

www.htsc.ir info@htsc.ir

پیشرو در ارائه خدمات بانکدارى الکترونیک 
ارائه خدمات تخصصى و مشاوره اى در اجراى سیستم بانکدارى متمرکز 

نرم افزارهاى بانکى و مالى و خدمات بانکدارى الکترونیک 
راهکارهاى مدیریتى سیستمى منطبق با مدیریت جهانى 

تولید سامانه هاى اختصاصى ویژه مشترى هاى خاص 

حامیان نمایشگاه



وابسته به گروه سرمایه گذارى دلیران پارس

شرکت سخت آژند
(سهامى عام)

وابسته به گروه سرمایه گذارى دلیران پارس
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Web  E-mail

www.ttbank.ir info@ttbank.ir

بکارگیرى و استفاده از امکانات و عملیات بانکى به منظور ارتقاى ظرفیت و توانمندى 
هاى بخش تعاون با هدف افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملى، اعطاى انواع تسهیالت 

اعتبارى به اشخاص حقیقى و حقوقى در قالب عقود جارى.

Web  E-mail

www.micamall.com info@micamall.com

سرمایه گذارى در صنعت ساختمان، طراحى و اجراى پروژه هاى ادارى، مسکونى، 
تجارى و تفریحى. 

پروژه در حال ساخت: مجموعه تجارى تفریحى میکامال 

Web  E-mail

www.sajand.com info@sajand.com

فعالیت در امر ساختمان و ایجاد واحدها، مجتمع ها و شهرکهاى مسکونى و باغشهرهاى 
اطراف و همچنین ایجاد و ساخت واحد هاى تجارى و فروشگاه هاى بزرگ و انجام کلیه 

طرح ها و پروژه هاى عمرانى و ساختمانى و عملیات پیمانکارى، مشارکت با بخش 
عمومى، خصوصى و غیره.

Web  E-mail

www.fouladmabna.com info@fouladmabna.com

ارائه خدمات تخصصى کارگزارى، خدمات مالى و مشاوره سرمایه گذارى، مدیریت 
دارایى و تحلیلگر مالى اقتصادى.

Web  E-mail

www.daliranpars.ir info@daliranpars.ir

گروه سرمایه گذارى دلیران پارس در سال 1386 تاسیس گردیده و به دلیل سرمایه 
گذارى هوشمند که در دهه اخیر در حوزه هاى مختلف اقتصادى در ایران و خارج از 

کشور توانسته ایم با سرمایه و دارایى 4000 میلیارد ریال یکى از معتبر ترین 
شرکت ها در حوزه سرمایه گذارى و بورس و امالك باشیم. 

حامیان نمایشگاه
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Web  E-mail

www.bmi.ir pr@bmi.ir

Web  E-mail

www.iraneconomyhouse.com office@iraneconomyhouse.com

خدمات بانکدارى اسالمى، بانکدارى الکترونیکى، بانکدارى شرکتى، خدمت بام، طرح 
کانون حواله ها، کارت اعتبارى، سبا 

Web  E-mail

www.bimehma.ir info@bimehma.ir

Web  E-mail

www.ba24.ir info@ba24.ir

این شرکت خدمات صدور تمامى رشته هاى بیمه را بر عهده دارد که شامل تمامى بیمه هاى 
بازرگانى مى شود و از این طریق با رعایت قوانین مصوب، به سرمایه گذارى مى پردازد

بر  تمرکز  مجازى،  بانکدارى  گسترش  اى  موسسه  تجارى،  خرد،  بانکدارى  حوزه  خدمات  ارائه 
چند تخصصى  مادر  مالى  مؤسسه  تشکیل  جهت  در  حرکت  بین الملل،  بانکدارى  فعالیت هاى 

تعلّق  و  تخصص  خالقیت،  قدرت  و  انسانى  سرمایه هاى  بهره ورى  مستمر  افزایش   منظوره، 
براى  خدمات  و  محصوالت  تمام شده  قیمت  کاهش  و  فرآیندها  مهندسى  آن ها،  سازمانى 
مشتریان، هم زمان با افزایش کیفیت آن ها، و به طور کلى ارزش آفرینى مستمر و در حد اعال 

براى تمام گروه هاى ذى نفع بانک، از استراتژى هاى بنیادین تاسیس این بانک است

خانه اقتصاد ایران به عنوان تشکل حرفه اي با تابعیت ایرانی ، غیر انتقاعی و غیر سیاسی است 
که به همت جمعی از اندیشمندان ، سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادى کشور به منظور هم 
اندیشی ، هم افزایی و توسعه تعامل با قواي سه گانه و نهادهاي ذي ربط تاسیس گردیده تا با 
خود  همت  وجهه  را  رقابتی  و  آزاد  اقتصاد  به  رسیدن  و  کشور،  اقتصادى  مشکالت  از  گذر 
مآال  و  زمینه ساز رشد و شکوفایی بخش خصوصی  تمهیدات مدنظر  دارد  انتظار  و  قرارداده 

توسعه همه جانبه کشور را در پى داشته باشد

Web  E-mail

www.sbank.ir info@sbank.ir

بانک سرمایه با بهره مندى از تجارب و تخصص و دانش علمى و عملى ارزشمند صاحب نظران 
هاى  سرمایه  بکارگیرى  و  جذب  هدف  با  کشور،  بانکى  و  پولى  اندرکاران  دست  اقتصادى 
سرگردان و تخصیص بهینه آن در جهت تامین نیازهاى مالى بخش هاى مختلف اقتصادى در 
چارچوب قانون عملیات بانکى بدون ربا و به فضل خداوند سبحان ارتقاء بانکدارى اسالمى، 
و  گذاران  سپرده  و  سهامداران  مالى  منابع  بهینه  مدیریت  بانکدارى،  نوین  خدمات  ارائه 
ارتقاى توان مالى آنها، توسعه و گسترش بانکدارى الکترونیک،شروع به فعالیت نموده است.

حامیان نمایشگاه
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INVESTORS GROUP
I R A N

Web  E-mail

www.tejaratbank.ir eretebatat.tejarat@gmail.com

تحلیل هوشمندانه شرایط بازار، شناسایى و ورود به کسب و کارهاى جذاب و مرتبط با 
محصوالت و خدمات بانکى و مالى براى رفع نیازهاى مشتریان و تامین منافع همه ذى 

نفعان، به عنوان رویکرد مستمر بانک انتخاب شده است.

Web  E-mail

www.razi24.ir info@razi24.ir

ارائه دهنده خدمات بیمه اى در کلیه شاخه هاى: آتش سوزى، اتومبیل، مسئولیت، 
مهندسى، بیمه هاى درمان، بیمه هاى خاص، اشخاص، عمر و سرمایه گذارى، باربرى

Web  E-mail

www.investorsgroupiran.com  info@investorsgroupiran.com

گروه سرمایه گذاران ایران (Investors Group Iran) یک شرکت مشاوره و سرمایه
 گذارى در ایران است که پورتفلیوى گسترده اى از شرکت هاى موافق فعال در ایران و 
منطقه MENA را پوشش مى دهد. این شرکت به عنوان دروازه اى براى ورود شرکت ها 
به بازار ایران فعالیت کرده و خدمات مرتبط را در انواع صنایع و مراحل مختلف چرخه 

کسب و کار شرکت ها ارائه مى دهد. 

Web  E-mail

www.sipiem.com info@sipiem.com

Web  E-mail

www.kish.ac.ir -

وجود  خال  قبل،  سالها  از  نفت  صنعت  تجهیزات  کنندگان  تولید  و  کنندگان  تامین  طراحان، 
تشکلى را جهت سامان دادن به امور مشترك واحد هاى خود احساس مى نمودند. بر همین 
اساس در خرداد ماه سال 1379 هیئت موسس منتخب، اقدامات الزم براى تهیه و تدوین 
اساسنامه را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت اولین اساسنامه انجمن در سال 1382 
به تصویب مجمع عمومى رسید. در حال حاضر این انجمن داراى بیش از 500 عضو فعال در 

عرصه صنعت نفت مى باشد که درصد عظیمى از تجهیزات این حوزه را تامین مى نمایند

پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در سال 1383 فعالیت خود را با همکاري دانشگاه 
 1388 سال  در  کرد.  آغاز  کیش  جزیره  در  کیش)  آزاد  منطقه  سازمان  به  (وابسته  کیش 
دانشگاه کیش رسماً به دانشگاه صنعتی شریف به عنوان پردیس بین الملل واگذار گردید.

استقرار  براي  پایگاهی  عنوان  به  دانشگاه صنعتی شریف  بین الملل  پردیس  ترتیب  بدین 
با  مشترك  دوره هاي  ایجاد  براي  مکانی  و  داخلی  معتبر  دانشگاه هاي  بین المللی  واحدهاي 

دانشگاه هاي مشهور خارجی شناخته شده است.

حامیان نمایشگاه
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Web  E-mail

www.stradeanas.it info@stradeanas.it

شرکت ANAS S.P.A یک شرکت ایتالیایى دولتى است که مسئولیت ساخت و ساز و 
تعمیرات و نگهدارى اتوبان ها و بزرگراه هاى ایتالیا را بر عهده دارد و تحت کنترل و 

نظارت وزارت زیرساخت و حمل و نقل ایتالیا فعالیت مى کند.

Web  E-mail

www.bscpl.net info@bscpl.net

BSCPL Infrastructure Ltd یک شرکت توسعه عمران و زیرساخت معتبر و داراى 

گواهـى ایزو 9001:2000 در هنـد مى باشد کــه در اجراى پروژه هاى جـاده سازى و 
پروژه هاى آب یارى پیشگام مى باشد و اخیراً دامنه فعالیت هاى خود را به امالك و 

مسکن و کارخانه هاى انرژى هیدرولیک نیز گسترش داده است.

حامیان نمایشگاه

با تشکر از مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش جناب آقای دکتر مونسان
 مدیران و مسئولین معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

همچنین مدیریت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
و کلیه عزیزانی که در برگزاری این رویداد با ما همکاری کردند

شرکت سرمایه گذارى
و توسعه کیش 
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با حضور معاون وزیر اقتصاد/

نمایشگاه ' کیش اینوکس ٢٠١٦ ' افتتاح شد

کیش- ایرنا- هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و 

خصوصی سازی 'کیش اینوکس ٢٠١٦'، عصر روز دوشنبه در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش افتتاح شد.

به گزارش ایرنا، کیش اینوکس به عنوان بزرگترین رویداد اقتصادی بخش خصوصی با چندین سال تجربه توانسته با کنار هم قرار دادن بخش های پیشرو اقتصاد ایران 
شامل بانک، بیمه و بورس، انرژی (نفت و گاز و پتروشیمی)، زیرساخت و گردشگری و حضور متولیان پروژه های سرمایه پذیر از یک سو و حضور سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی از سوی دیگر، فرصت ویژه ای را برای بهره برداری و توسعه سرمایه گذاری و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم آورد.
برگزاری همزمان سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در کیش و در قالب 
نمایشگاه کیش اینوکس ٢٠١٦ این امکان را برای همه فعاالن اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری، بانک ها، شرکت های بیمه، صاحبان پروژه های پر بازده و نیز مجریان 
و دست اندرکاران طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری کشور در بخش های بازار سرمایه، انرژی، معادن، گردشگری، مسکن و عمران و شهرسازی در حوزه های دولتی و 

خصوصی فراهم کرده تا بتوانند همه اهداف خود را در فضای تخصصی با حضور و تبادل نظر با مدیران و دست اندرکاران حوزه های مختلف دنبال کنند.

 کیش درگاه ورود سرمایه گذاران خارجی است

 یک مسئول : رونق خصوصی سازی هدف اصلی حضور در نمایشگاه کیش است

علی اصغر مونسان دوشنبه شب در حاشیه برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی بورس ، بانک ، بیمه و خصوصی سازی و همچنین هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت 
های سرمایه گذاری در جمع خبرنگاران در مورد شرایط فراهم شده پس از برجام و لغو تحریم ها برای سرمایه گذاری در کشور اظهار کرد : نشست هایی برای معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری درکیش و در کشور برگزار شده است و با توجه به حضور سازمان ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی بستر الزم برای معرفی فرصت ها وجود 
دارد. وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی که در بحث ثبات اقتصادی کشور رخ داده است اظهار کرد : کشور با رشد اقتصادی مواجه است و این فرصت وجود دارد تا سرمایه 

گذاران خارجی با فضای اقتصادی کشور بیشتر آشنا شوند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه ازاد کیش در مورد موانع موجود در مسیر جذب سرمایه گذاری گفت : در بخش بانکی اشکاالتی وجود دارد که دولتمردان در حال 

پیگیری هستند تا بتوانند آخرین نقیصه ها را برای ایجاد فضای الزم سرمایه گذاری فراهم سازند.

کیش - ایرنا- مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه زیر ساخت های الزم در کیش برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی

فراهم است ، این جزیره را درگاهی برای ورود سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد.

سیدجعفر سبحانی روز سه شنبه در حاشیه برگزاری هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و 
خصوصی سازی (کیش اینوکس ٢٠١٦) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد: شرایط سیاسی و اقتصادی ایران بویژه در پسابرجام، وضعیت اقتصاد کشور را به گونه  ای 
رقم زده که در این مقطع، بیش از هر زمان دیگری برقراری ارتباطات بین المللی ضروری است. به گفته این مقام مسئول، این ارتباطات تجاری بدون حضور در زنجیره 
ارزش اقتصاد جهانی و مذاکره با فعاالن اقتصادی معتبر و بین المللی حاصل نمی شود؛ به همین منظور سازمان خصوصی سازی برای بازاریابی شرکت های آماده واگذاری 

و تبلیغات هرچه بیشتر برای آنها، در نمایشگاه کیش اینوکس حضور یافته است.

کیش- ایرنا- مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: این سازمان با هدف اصلی بازاریابی و رونق خصوصی سازی با استفاده از شرایط 
و تسهیالت ایجاد شده در پسابرجام بویژه حضور خارجی ها و ایرانیان مقیم خارج در نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس حاضر است.

با گشایش های حاصل شده در فضای پسابرجام/

 افزایش ١٠٠ درصدی حضور خارجی ها در نمایشگاه کیش اینوکس ٢٠١٦

'آریا حمیدیان' عصر امروز (دوشنبه) در حاشیه آيين افتتاح هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، 
بیمه و خصوصی سازی (کیش اینوکس ٢٠١٦) در گفت وگو اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهارکرد: در سومین دوره این نمایشگاه، حدود ٢٠٠ شرکت شامل ١٧٠ شرکت داخلی 
و ٣٠ شرکت خارجی حضور دارند. به گفته این مقام مسئول، در چهار روز برپایی این رویداد، طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه (یازدهم و دوازدهم آبان ماه) همایش 
سرمایه گذاری و توسعه ایران با موضوع اصلی تامین مالی پروژه ها و جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در ١٢ پنل تخصصی و با حضور ٧٠ سخنران 

داخلی و خارجی برگزار خواهد شد و بعد از ظهرها از ساعت ١٧ تا ٢٢ عالقه مندان می توانند از نمایشگاه دیدن کنند.

کیش- ایرنا- مدیر برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس ٢٠١٦ گفت که حضور ٣٠ شرکت خارجی و افزایش ١٠٠ درصدی تعداد آنها در مقایسه 

 با نمایشگاه پارسال، در سایه گشایش ها و تسهیالت سیاسی و اقتصادی به وجود آمده در فضای پسابرجام حاصل شده است.
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معاون بانک مرکزی

دستیابی به رشد باال مستلزم اصالح محدودیت های نظام مالی است

کیش- ایرنا- معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: برای دستیابی به رشدهای باال و مستمر اقتصادی، محدودیت های نظام 

مالی باید اصالح شود و باید سیستم های قوی و کارآمد داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، «پیمان قربانی» امروز (سه شنبه) در همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه در ایران در دومین روز از نمایشگاه «کیش اینوکس ٢٠١٦» 
در محل سالن همایش های بین المللی کیش افزود: رویکرد کلی تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی، ایجاد ثبات در اقتصاد کالن و شفافیت اقتصادی است.

به گفته این مقام مسئول، برای دستیابی به رشدهای باال و مستمر اقتصادی، محدودیت های نظام مالی باید اصالح شود و باید سیستم های قوی و کارآمد داشته باشیم.
وی با یادآوری اینکه در سال های گذشته ٩٠ درصد تامین مالی توسط بازار پول و ١٠ درصد آن از بازار سرمایه و تامین مالی خارجی صورت می گرفت، ادامه داد: بر این 
اساس، نظام مالی کشور نیازمند اصالحات ساختاری و افزایش سهم خارجی ها در تامین مالی است. به گفته معاون بانک مرکزی، امسال ٧٩٫١ درصد تامین مالی کشور 
توسط بازار پول، ١٩٫٥ درصد توسط بازار سرمایه و ١٫٤ درصد آن از تامین مالی خارجی بوده است. قربانی در ادامه، سامان بخشی به نظام بانکی، گسترش بازار اولیه سرمایه 

و سامانبخشی به بدهی های دولت را از مهمترین برنامه اصالحی نظام مالی ابالغی ریاست جمهوری عنوان کرد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار

راه ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران هموار می شود

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در گفت و گو با «عصربازار»

حضور سرمایه گذاران خارجی رسالت اصلی کیش اینوکس ٢٠١٦ است

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به کیش، «یاسر فالح» امروز (چهارشنبه) در سومین روز از هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری و سومین نمایشگاه بین 
المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی (کیش اینوکس ٢٠١٦) افزود: در پنج سال گذشته ارتباطات خوبی بین سازمان بورس با بورس های منطقه ای از جمله عمان، 

ترکیه و پاکستان ایجاد شده است.
وی با اشاره به مشابهت بورس های ایران و استانبول از نظر ظرفیت گفت: این ارتباطات تاکنون در برخی موارد به امضای تفاهم نامه ها و بازدید کارشناسان دو طرف از 
امکانات و توانمندی های یکدیگر انجامیده است. فالح افزود: بورس ایران با دارا بودن نسبت ٢٧ درصد سرمایه به تولید ناخالص داخلی، از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار 
است و سایر کشورها می توانند از این توانمندی استفاده کنند. وی افزود: راه برای ورود سرمایه گذاران خارجی بویژه از کشورهای همسایه و CIS به بازار سرمایه ایران باز 

است و راهکارهای الزم به این منظور پیش بینی شده است که در آینده نزدیک اجرایی می شود. 

کیش- ایرنا- مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار می گوید، راه برای ورود سرمایه گذاران خارجی

بویژه از کشورهای همسایه و مشترک المنافع شوروی سابق (CIS - سی آی اس) به بازار سرمایه ایران باز است.

ه گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، علی تیموری شندی در خصوص رویداد کیش اینوکس ٢٠١٦ که قرار است از ١٠ تا ١٣ آبانماه سال جاری برگزار شود، بیان کرد: شرکت
 های تامین سرمایه طیف گسترده ای از سرویس ها و خدمات مالی را در سیستم تامین مالی کشور ارائه می دهند و در این راستا تامین مالی در اولویت فعالیت های این 

شرکت ها قرار دارد. به همین منظور و برای آشنایی و همکاری بیشتر با فعاالن حوزه بازار سرمایه، این شرکت در رویداد کیش اینوکس ٢٠١٦  شرکت می کند.
یموری شندی به تجربه حضور شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در دوره های گذشته کیش اینوکس اشاره و افزود: در سال های گذشته شاهد حضور پر رنگ سرمایه
 گذاران خارجی در این رویداد بودیم و با توجه به نقش مناطق آزاد و فضای مناسب سیاسی ایجاد شده، حضور سرمایه گذاران خارجی  و داخلی  می تواند در این دوره پر 
رنگ تر نیز باشد. در واقع در کیش این فضا مهیا است که ارتباطات مناسبی شکل بگیرد و در محیطی بی دغدغه، رایزنی ها انجام شود. به ویژه این فضا در تامین مالی و 

معرفی ابزارهای تامین مالی به پروژه های سرمایه گذاری می تواند مثمر ثمر باشد.

عصر بازار- مدیرعامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، رسالت رویداد کیش اینوکس را در مقایسه با دیگر نمایشگاه های کشور 
متفاوت می داند و معتقد است: حضور پر رنگ سرمایه گذاران خارجی و ایجاد ارتباط میان آنها و شرکت های داخلی از نقاط قوت این رویداد است.
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 مشاور وزیر راه وشهرسازی

کیش اینوکس؛ نمایشگاهی برای تغییر تصور سرمایه گذاران 

دنیای اقتصاد - نمایشگاه kishInvex می تواند در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در زیرساخت های کشور نقش 

موثری داشته باشد

در حال حاضر کشور برای پشت سرگذاشتن رکود و بیکاری موجود در بسیاری از بازارهای داخلی نیاز به سرمایه گذاری دارد. جذب سرمایه های داخلی و خارجی در واحدها 
و بنگاه های اقتصادی موجود و جدید، تنها راه رونق دوباره بازار و کاهش بیکاری است. برای این منظور آنچه که سرمایه گذاران بیش از تورم از آن نگران هستند و بدان 
احتیاج دارند اعتماد به ثبات اقتصادی کشور است. نگرانی سرمایه گذاران از بی اعتنایی ها به عوامل موثر اقتصاد داخلی و ناهماهنگی حوزه های مختلف عامل اصلی 
بازدارنده در جذب سرمایه گذاری خصوصی است. همچنین بسیاری از سرمایه گذاران خارجی تصور غلطی از شرایط داخلی ایران دارند و تصور آنها با واقعیت در بسیاری 
از زمینه ها متفاوت است. برگزاری نمایشگاه هایی از قبیل kishInvex می تواند بسیاری از ذهنیات بد سرمایه گذاران خارجی را تغییر دهد. جزیره کیش نیز برای برگزاری 
این نمایشگاه به چند دلیل مکان مناسبی است.اولین و اصلی ترین دلیل آن این است که قوانین و مقررات این جزیره نسبت به سرزمین اصلی از سهولت باالتری برخوردار 

است و با معیارهای کشورهای اروپایی تطابق بیشتری دارد.



رييس اتاق تهران

کسب رشد اقتصادی باالی ٤ درصد به سرمایه گذاری خارجی نیازدارد

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، «مسعود خوانساری» امروز (سه شنبه) در همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه در ایران در دومین روز از نمایشگاه «کیش اینوکس 
٢٠١٦» در محل سالن همایش های بین المللی جزیره کیش افزود: تحریم های سال های گذشته لطمه های مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد و در این میان برخی بی 
تدبیری های داخلی نیز بر این صدمات افزود.به گفته وی ، فاصله گرفتن از فناوری های روز، مدیریت و اقتصاد پیشرفته جهانی از جمله این آسیب ها بوده است، اما با 
روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد تحوالتی نظیر تجربه رشدهای مثبت اقتصادی، ثبات نسبی در قیمت ها و کاهش شدید تورم بودیم. خوانساری گفت: امید می رفت 
پس از رشد اقتصادی سال ١٣٩٣، رشد مناسبی را در سال ١٣٩٤ تجربه کنیم اما با کاهش شدید قیمت نفت این مهم میسر نشد و پیش بینی کارشناسان داخلی و خارجی 

حاکی از رشد باالی چهار درصد در سال جاری است.

کیش- ایرنا- رييس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می گوید، دستیابی به رشد اقتصادی باالی چهار درصد و رفع معضل 

بیکاری نیازمند جلب سرمایه گذاری خارجی و رفع مسایلی همچون بزرگ بودن دولت و چندنرخی و غیرواقعی بودن نرخ ارز است.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران

تشکیل پاویون ستاد توسعه سواحل مکران در کیش اینوکس ٢٠١٦

تاج الدین با اشاره به ظرفیت های کم نظیر سرمایه گذاری در منطقه مکران در حوزه های مختلف اقتصادی به اهمیت توسعه این منطقه در راستای کریدور شمال به جنوب، 
توسعه گردشگری، توسعه ظرفیت های ترانزیت کاال اعم از توسعه بنادر، فرودگاه ها و جاده ها، توسعه حوزه های مرتبط با شیالت و کشاورزی و همچنین طرح های کالن 
حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرد. وی در ادامه و درخصوص اهداف حضور ستاد توسعه سواحل مکران و تشکیل پاویون مکران در KishINVEX ٢٠١٦ افزود: با توجه 
به فضای پساتحریم و عالقه مندی سرمایه گذاران خارجی به حضور در کشور و همچنین فرصت های کم نظیر سرمایه گذاری در سواحل مکران و تاکید و تمرکز دولت بر 
منطقه مکران در برنامه ششم توسعه، دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران نسبت به تشکیل پاویون مکران در KishINVEX ٢٠١٦ اقدام کرده تا از فرصت ایجاد شده در 

این رویداد بهره برداری کند.

دنیای اقتصاد - رييس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می گوید، دستیابی به رشد اقتصادی باالی چهار درصد و رفع معضل 

بیکاری نیازمند جلب سرمایه گذاری خارجی و رفع مسایلی همچون بزرگ بودن دولت و چندنرخی و غیرواقعی بودن نرخ ارز است.

سیدجعفر سبحانی مشاور رييس کل سازمان خصوصی سازی

حضور سازمان خصوصی سازی در کیش تعامل برای جذب سرمایه خارجی

مديرعامل شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه

فرصت های بکر سرمایه گذاری در کیش اینوکس

هشتمین نمایشگاه توسعه سرمایه گذاری در کشور و سومین نمایشگاه بین المللی بانک، بورس، بیمه و خصوصی سازی در کیش در حالی برگزار می شود که سازمان 
خصوصی سازی به عنوان یک نهاد دولتی مهم در عرصه واگذاری شرکت ها در این رویداد حضور خواهد داشت و این سازمان با برنامه ها و پنل های تخصصی در بهتر 

برگزار کردن این دوره از نمایشگاه نقش موثری را ایفا کرده است.
وی ادامه داد: این ٣ گروه می توانند گروههای هدف ما باشند تا بتوانیم شرکت های در حال واگذاری خود را در این نمایشگاه عرضه کنیم. همچنین سازمان خصوصی 
سازی در حال آماده کردن بسته معرفی شرکتهای بزرگ و متوسط در حال واگذاری است که جاذبه برای همه سرمایه گذاران خواهد داشت و در نمایشگاه رونمایی خواهد 
کرد. سبحانی در خصوص نحوه برگزاری و اجرای نمایشگاه توسط سازمان هم گفت: در این نمایشگاه، رييس کل سازمان خصوصی سازی، اعضای هیات عامل و بخشی 

از مدیران و کارشناسان هم حضور خواهد داشت و یکی از سخنرانان مراسم افتتاحیه، مهندس پوری حسینی خواهد بود.

دنیای اقتصاد - سازمان خصوصی سازی در حال آماده کردن بسته معرفی شرکتهای بزرگ و متوسط در حال واگذاری است که جاذبه

برای همه سرمایه گذاران خواهد داشت و در نمایشگاه رونمایی خواهد کرد

برگزاری نمایشگاه و تقارن زمانی و مکانی آن با حضور و گردهمایی نهادها، بخش ها و حوزه های متعدد و متنوع بازار سرمایه، بانک و بیمه که از عناصر اصلی بخش مالی 
کشور هستند، اقدام مناسبی است که از یک سو برای سرمایه گذاران امکان تبادل نظر، افزایش آگاهی و شناخت از فرصت ها، ظرفیت ها و قابلیت های بخش مالی و 

چگونگی تامین منابع مالی و بهره مندی از آنها و متقابال برای اجزای بازار مالی کشور هم امکان شناسایی زمینه های مختلف سرمایه گذاری را پدید می  آورد. 
نتیجه این آگاهی ها و تعامالت متقابل، موجب ارتقای روش ها و فرآیندهای اجرایی، و عملیاتی و توسعه ابزارهای مختلف در بخش مالی هم خواهد شد.

بدون تردید حداقل نتیجه برگزاری نمایشگاه های گذشته، افزایش ارتباط و تعامل مخاطبان در جایگاه های مختلف بازارهای مالی بوده و چون نمایشگاه در سطح کاربردی 
(و نه نظری صرف) برگزار می شود، تعامالت و ارتباط های ایجاد شده ثمربخش بوده است

دنیای اقتصاد - مایشگاه کیش اینوکس با توجه به فرصت پسابرجام، می تواند فرصت خوبی برای شناخت ضعف زیر ساختها و همینطور 
شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در کشور باشد
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رئیس گروه مالی گردشگری

رشد اقتصادی مستلزم جذب سرمایه گذاران خارجی است

استاندار سمنان

رویداد کیش اینوکس راهگشای مشکالت اقتصادی کشور 

عصر بازار- رئیس گروه مالی گردشگری ، با بیان اینکه قطار اقتصادی کشور به سمت پیشرفت در حال حرکت است،گفت: برای دستیابی

 به رشد ٨ درصدی اقتصادی که از هدف گذاری های دولت است نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستیم . 

وی در باره برگزاری رویداد کیش اینوکس و تاثیر آن دراقتصاد ایران، افزود: رویدا کیش اینوکس ٢٠١٦ یک هم اندیشی ، همگرایی و هم فکری برای توسعه سرمایه گذاری  
داخلی و  خارجی است و طبیعی است این همایش ها در این راستا می تواند تاثیر بسزایی در رونق و شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشد.

جهانگیری اظهارداشت :سرمایه گذاری در هر حوزه و فعالیتی از ارکان و چارچوب خاصی پیروی می کند و زمانی که بخش خصوصی داخلی و خارجی اقدام به سرمایه 
گذاری می کنند به طور طبیعی مسیر اقتصادی و اصولی خود را طی خواهد کرد و به طور یقین برگزاری اینگونه رویداد ها می تواند زمینه مذاکرات و نشست ها یی را 

که به قراردادها و تفاهم نامه هایی منجر می شود را فراهم کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد:رسالت بانک گردشگری به عنوان یک بانک تجاری حمایت از پروژه های گردشگری است و در این زمینه پروژه های بسیاری را با 

سرمایه گذاری داخلی و خارجی در دست اقدام داریم.

 وی با بیان اینکه با حضور سرمایه گذاران خارجی در کنار سرمایه گذاران داخلی شاهد انگیزه بیشتری برای رونق تولید و صنعت در کشور خواهیم بود و از همه مهمتر تحول 
جدی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد، افزود: حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور اتفاقی میمون و مبارک است و به طور یقین حضور این سرمایه گذاران می تواند 
راهگشای مشکالت اقتصادی کشور باشد و با توجه به اینکه کیش یک منطقه آزاد تجاری است، برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها دراین جزیره می تواند پتانسیل ها و 

توانمندی های کشور را بیشتر و بهتر به سرمایه گذاران معرفی کند.
معاون سابق امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور  ادامه داد: امیدواریم رویداد کیش اینوکس بتواند در جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی موفق و برای صنعتگران 

و تولیدکنندگان معامله برد - برد باشد.

عصر بازار- استاندار سمنان گفت: حضور سرمایه گذاران خارجی می تواند راه گشای مشکالت اقتصادی کشور باشد و با توجه به اینکه کیش یک 

منطقه آزاد تجاری است رویداد کیش اینوکس ٢٠١٦ می تواند پتانسیل ها و توانمندی های کشور را بیشتر و بهتر به سرمایه گذاران معرفی کند. 

عضو هیئت مدیره بانک سپه

کیش اینوکس بستری برای توسعه پلتفرم های مالی کشور

تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

کیش اینوکس ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری ایران را جلوه گر می کند

هدف بانک سپه با توجه به زمینه فعالیت هایش برای حضور در کیش اینوکس چیست؟ و این بانک چه برنامه هایی را در این نمایشگاه دنبال می کند؟
فهمانطور که می دانید بانک سپه با بیش از ٩٢ سال سابقه در صنعت بانکی کشور به عنوان تامین کننده مالی اصلی در بسیاری از طرح های ملی حضور داشته است. این 
مهم جز به اراده این بانک به عنوان بازوی مالی و اجرایی دولت  محقق نگردیده، بنابراین بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یک بانک بزرگ دولتی در راستای 
اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری و برنامه ریزی و تحقق مولفه های اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر تخصص، تجربه، اعتبار حرفه ای و دانش بانکی حاصل از نود و 
دو سال خدمت صادقانه به مردم ایران همواره تالش کرده از طریق حضور گسترده در حوزه های مختلف اقتصادی در داخل کشور و همچنین عرصه های بین المللی 

رسالت خویش را در رشد و توسعه اقتصاد ملی و افزایش رفاه اجتماعی  به واسطه حمایت از واحدهای تولیدی و بازرگانی به انجام رساند.

عصر بازار- رویداد کیش اینوکس ٢٠١٦ با شرکت برخی از بزرگترین شرکتها، بانکها و موسسات داخلی برگزار می شود که در این میان، بانک

سپه نیز به عنوان یک بانک دولتی و نیز نخستین بانک ایرانی، حضوری فعال در این نمایشگاه خواهد داشت. 

ماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: نباید این نکته را فراموش کرد که اگر برگزاری نمایشگاه یا همایشی هدف مشخصی  را دنبال نکند و برنامه ریزی
 ها و تمهیدات الزم برای آن پیش بینی نشود، بی حاصل خواهد بود.

وی با بیان اینکه باید راه های تعامالت سرمایه گذاری در رویداد کیش اینوکس برقرار شود، اضافه کرد: جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی از عوامل موثر در رونق اقتصادی 
است و اگر بخواهیم تولید و صادرات رونق گیرد، باید تولیدات کشور با استانداردهای دنیا منطبق باشد. از سوی دیگر، اگر امنیت سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم و 

روند تولید نیز تسهیل شود، به گونه ای که کاالهای تولید داخلی منطبق با استانداردهای جهانی و قابل رقابت در دنیا باشد، به نفع اقتصاد کشور است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر قفل سیستم بانکی بعد از برجام باز شود، به طور یقین شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی به کشور 

خواهیم بود.

عصر بازار- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: رویداد کیش اینوکس ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری را در کشور 
جلوه گر میکند و به طور یقین می تواند در جذب سرمایه گذاران خارجی تاثیرگذار باشد. 
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