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گزارش عملکرد
نهمین نمـایشگاه معرفی فرصت هـای سرمایه گـذاری کشـور
چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی

8 لغایت 11 آبان ماه 1396 - جزیره کیش

مجری امور چاپ و نشر
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جغرافیا :

جزيـره كيش با مسـاحتی حـدود 91 كيلومتـر مربـع در 18 كيلومتری كرانه 
جنوبـی ايـران، در محدوده شـمالی خليج  فارس واقع اسـت.

شـكل ظاهـری جزيـره بـه صـورت يـك بيضـی اسـت كـه قطـر بـزرگ آن 
15كيلومتـر و قطـر كوچـك آن 8 كيلومتـر می باشـد و از نظـر تقسـيمات 
سياسـی و اداری كشـور، در محدوده استان هرمزگان و شــــهرستان بنـــدر 

لنـــگه قـــرار دارد.

ويژگی هـای جغرافيايـی كيـش از جمله قرارگيـری آن در منطقـه جغرافيايی 
اسـتراتژيك خليـج فـارس، آب و هـوای مطلـوب در 8 مـاه از سـال و دارا 
بـودن سـواحل مرجانـی ايـن جزيـره را برخـوردار از موقعيتی ممتـاز از حيث 

گردشـگری و تجـاری نموده اسـت.

مزايای ويژه و منحصر به فرد منطقه آزاد کیش

 جذابيـت هـای بی شـمارگردشگری

 ورود اتبـاع خـارجـی بـدون اخــذ رواديــد

 كنتــرل نســبی آالينـــده های محــيط زيـســت

 دســـــترســی كيـــش به آب راه هــــای آزاد جـــــهانـی

 وجــود امكــانات حمـــل و نقـــل مناســـب درون شـــهـــری

 موقعيت استراتژيك و نـزديــكي بـه منــاطق نفــت خيــز عســــلويـه

 برخورداری از منبع انـــرژی )سوخــت گـاز( مستـــقل از ســرزمين اصـــلی

 دارا بودن خط هوايی مستقل و خطـــوط كشـــتيـــرانی با امــكـان حــمـل خـودرو

 ســطح باالی امنيــت و آرامــش اجــتـماعی و پايـين بودن سطح ناهنجاری های اجتماعـی

 دسترسی و نزديكی به بنادر و شهرهای بين المللی منـطقه همـچون دبـی، شـارجه، منـامه و دوحه

جزیره کیش 
در یک نـگاه
KISH 
ISLAND AT A 
GLANCE
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چـرا 
کیش 
اینوکس

شــرايط اقتصــاد ايــران بــه گونــه ای رقــم 
ــر  ــتر از ه ــع بيش ــن مقط ــه در اي ــورده ك خ
زمــان ديگــری ضــرورت ارتباطــات بين المللــی 

بيشــتر، احســاس می گــردد.
ــران  ــاد اي ــاله اقتص ــد س ــی چن ــد از جداي بع
از اقتصــاد جهانــی بــه داليــل مختلــف، 
بخش هــای اقتصــادی كشــور بــه ويــژه بخــش 
ــات  ــرگيری ارتباط ــد از س ــی نيازمن خصوص
تجــاری بيــن المللــی هســتند. ايــن ارتباطــات 
جــز بــا حضــور در زنجيــره ارزش اقتصــاد 
جهانــی و مذاكــره بــا فعــاالن اقتصــادی معتبر 
و بين المللــی حاصــل نمی شــود. همچنــان 
مهم تريــن راه آغــاز و پايدارســازی اينگونــه 
ارتباطــات، برگــزاری نمايشــگاه های تخصصی، 
همايش هــا و نشســت های مرتبــط اســت.

كيــش اينوكــس بــه عنــوان بزرگتريــن رويــداد 
اقتصــادی بخــش خصوصــی كشــور توانســته 
ــای  ــرار دادن بخش ه ــم ق ــار ه ــا كن ــت ب اس
ــای  ــور نهاده ــران و حض ــاد اي ــرو اقتص پيش
ــازار ســرمايه و متوليــان پــروژه  مالــی، اركان ب
هــای ســرمايه پذيــر در بخــش هــای دولتــی و 
خصوصــی درحــوزه های بــازار ســرمايه، انرژی، 
گردشــگری، عمران و شهرســازی، مناطــق آزاد 
و ويــژه اقتصادی ولجســتيك دركنار مســئولين 
، دســت انــدركاران اقتصادی كشــور و ســرمايه 
گــذاران داخلــی و خارجــی فرصــت ويــژه ای را 
ــرمايه گذاری  ــعه س ــرداری و توس ــرای بهره ب ب

و در نهايــت رشــد و توســعه اقتصــادی كشــور 
فراهــم آورد.

از ســوی ديگــر اتتخــاب جزيــره كيــش 
ــش  ــداد كي ــزاری روي ــل برگ ــوان مح ــه عن ب
اينوكــس داليــل متعــددی دارد كــه از جملــه 
ــرد: ــاره ك ــر اش ــوارد زي ــه م ــوان ب آن می ت

 عــدم نيــاز بــه ويــزا بــرای اتبــاع كشــورهای 
خارجــی باعــث شــده تــا ايــن دســته از 
مخاطبيــن جهــت حضــور در كيــش اينوكــس 

ــند. ــته باش ــری داش ــه كمت دغدغ
 كيفيــت بــاالی اقامــت در جزيــره كيــش و 
آرامــش حاضــر در آن كــه تمركــز بــر مذاكرات 
و گفــت و گــو هــای تجــاری را بيشــتر از بقيــه 

شــهرهای ايــران فراهــم مــی آورد.
)نظيــر  اقامتــی  زيرســاخت های  وجــود   

هتل هــا و مراكــز اقامتــی و پذيرايــی( مناســب 
و وجــود امكانــات حمــل و نقــل درون شــهری
ــت  ــب جه ــای مناس ــاخت ه ــود زيرس  وج
برگــزاری نمايشــگاه هــا و همايــش هــای بيــن 

المللــی
 حضــور در هــاب تجــاری خليــج فــارس در 

نزديكــی شــهرهای دوبــی، شــارجه و دوحــه.
ــران و مســئولين  ــكاری مدي ــت و هم  حماي

ســازمان منطقه آزاد كيش و شــركت ســرمايه 
گــذاری و توســعه كيش از برگــزاری رويــداد های 

بيــن المللــی بــا كيفيــت و...

WHY 
KISH INVEX
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رويـداد كيـش اينوكـس 2017 در آسـتانه رقـم خـوردن فصـل جديـدی در اقتصاد كشـور و همسـو با 
سياسـت هـای اقتصـاد مقاومتـی مورد تاكيـد مقام معظم رهبـری و بـا رويكردهای معرفـی ظرفيت های 
بـازار سـرمايه كشـور، تامين شـرايط و فعال سـازی كليه امكانـات و منابع مالی و سـرمايه های انسـانی 
و علمـی كشـور، پيشـتازی اقتصـاد دانـش بنيـان، اصـاح و تقويـت همـه جانبـه نظـام مالی كشـور با 
هـدف پاسـخگويی بـه نيازهـای اقتصـاد ملـی، تشـويق و جـذب سـرمايه گـذاری خارجی، توسـعه 
حـوزه فعاليت هـای مناطـق آزاد و ويـژه اقتصادی بـه ويژه در زمينه هـای انتقال فناوری های پيشـرفته 
و گسـترش توليـد و صـادرات، توسـعه پيوندهـای راهبـردی و گسـترش همكاری و مشـاركت با سـاير 

كشـورها در تاريـخ 8 لغايـت 11 آبـان مـاه 1۳9۶ در جزيـره كيش برگـزار گرديد.

حضـور بيـش از 280 شـركت كننـده داخلـی و 70 مشـاركت كننـده بين المللـی از كشـورهای آلمان، 
تركيـه، چيـن، ايـاالت متحـده امريكا، عـراق ،هند، انگليـس، يونـان، هلند، لبنـان، سـوئيس، اندونزی، 
قزاقسـتان، كـره جنوبی، دانمـارک، ژاپن، مالـزی، امارات ، فيليپيـن، آذربايجان، كانادا ،اسـپانيا، بلژيك، 
پاكسـتان در فضايـی بـه مسـاحت 21 هزار متـر مربع، حضور مقامـات بلند پايه بين المللـی نظير مدير 
كل امـور سياسـی وزارت حمـل و نقـل و زيرسـاخت های ديجيتـال آلمـان، سـفير تركيـه، سـفير كره، 
رييـس فدراسـيون بانك هـای كـره جنوبـی، قائـم مقـام بورس كـره جنوبی، مديركل موسسـه توسـعه 
بيمـه كـره جنوبی، معاون فدراسـيون جهانی بورس، رئيس بورس كاالی پاكسـتان، مديرعامل شـركت 
توسـعه تجـارت خارجـی مالـزی، قائم مقام نهاد ناظر سـرمايه گـذاری آلمان و حضور بيـش از ۳00 نفر 
از مقامـات و مسـئولين اقتصـادی كشـور، برگـزاری بيـش از 24 همايـش و نشسـت تخصصـی از 

ويژگی هـای شـاخص رويـداد كيـش اينوكـس 2017 بود.

فرصتی برای گسترش
 هماکری های داخلی و بین المللی

Iran s Reintegration into the World Economy

280+
تعداد شرکت کنندگان داخلى

70+
تعداد شرکت کنندگان خارجى

23+
تعداد کشورهاى شرکت کننده

خبرگزارى داخلى و خارجى

همایش ها و نشست هاى تخصصى

10000+
تعداد بازدید کننده ها

21000+
فضاى کل نمایشگاه

24

50+
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تعداد شرکت کنندگان خارجى

23+
تعداد کشورهاى شرکت کننده

خبرگزارى داخلى و خارجى

همایش ها و نشست هاى تخصصى
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تعداد بازدید کننده ها
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50+
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KishINVEX 2017 درباره
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مـروری بـر نمـایشگاه
POST SHOW REPORT
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KishINVEX 2017 معرفی حامیان

وزارت راه و شهرسازی

در تاريخ ۳1 خرداد 1۳90وزارت راه وشهرسازی با رای مجلس شورای اسامی وسپس تاييد شورای نگهبان از ادغام دو وزارتخانه 
راه و ترابری و مسكن و شهرسازی تشكيل و مقرر گرديد همه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نيروی انسانی و اموال منقول و غير 
منقول دو وزارتخانه ياد شده به وزارت راه و شهرسازی منتقل گردد. اين وزارتخانه به ادارات و سازمان های متعددی تقسيم 
بندی می شود. اين وزارت خانه امور شهرسازی، تعيين تكليف جاده ها، اداره امور ترابري كشور، تامين رفاه اجتماعي در زمينه 
مسكن، بررسي درباره راه هاي حمل و نقل  بين المللي، تعيين مشخصات مجاز وسائل حمل و نقل و غيره را در اهداف و وظايف 

خود شامل می شود .

سازمان بورس و اوراق بهادار

مأموريت كلی سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتست از ايجاد محيطی امن برای سرمايه گذاران در اوراق بهادار از طريق نظارت بر 
فعاليت مشاركت كنندگان در اين بازار به گونه ای كه كارايی، انصاف و نظم در اين بازار حاكم باشد. نتيجه ی اين اقدامات تسهيل 
در تشكيل سرمايه و به تبع، بهبود متغيرهای كان اقتصادی خواهد بود. اين مهم از طريق نظارت بر حسن اجرای قانون بازار 
اوراق بهادار مصوب سال 1۳84 ممكن است كه برای تحقق آن، مجموعه ای از آئين نامه ها و دستورالعمل های اجرايی تدوين، 

تصويب و اباغ گرديده است.

سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ايران

سازمان سرمايه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ايران در تيرماه سال 1۳54 و به منظور هدايت و انجام مجموعه ای از 
وظايف،كه پيشتر توسط دستگاه های مختلف اجرائی به انجام می رسيد، تاسيس گرديد. مجموعه وظايف محوله به سازمان 
نوعاً به امور بين المللی و روابط خارجی كشور مربوط می گردند. سازمان وظايف خود را مطابق اساسنامه و ساير قوانين و 
مقررات، از جمله سرمايه گذاری خارجی در ايران ، سرمايه گذاری ايرانيان در خارج ازكشور، تامين مالی خارجی اعم از اعطای 
وام و اعتبارات به ساير كشورها و يا استقراض از منابع بين المللی، و قوانين و مقررات ناظر بر ايجاد و هماهنگی و گسترش 

روابط با ساير كشورها و مناطق جهان موسسات و نهادهای مالی و بين المللی به انجام می رساند.

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ايران

به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين 
به منظور اعمال نظارت بر اين فعاليت، بيمه مركزی جمهوری اسامی ايران طبق مقررات قانون تأسيس بيمه مركزی ايران و 

بيمه گری با اهداف زير تأسيس گرديده است.
 تنظيم بازار بيمه كشور و هدايت آن از طريق تصويب آيين نامه ها و مقررات

 توسعه و تعميم بيمه هاي بازرگاني
 اعطاي مجوز تأسيس شركت ها و شبكه كارگزاري و نظارت بر فعاليت شركت هاي بيمه اي به نمايندگي از دولت در بازار

 انجام امور اتكايي اجباري براي مؤسسات بيمه اي
 قبولي و واگذاري بيمه هاي اتكايي با مؤسسات داخلي و خارجي

IDRO سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران

در برنامه سوم توسعه ايران سياست بر اين بود كه با اجرای همزمان اصاحات ارضی و با انتقال سرمايه زمين داران، اولين 
هسته های سرمايه گذاری صنعتی شكل گيرد. از آن جايی كه سرمايه داران نوپا با مفاهيم مديريت صنعتی آشنا نبودند، سازمان 
مديريت صنعتی برای جداكردن مديريت از مالكيت و بانك توسعه صنعتی برای كمك به منابع مالی و تقويت بنيان های تشكيل 
سرمايه ايجاد شدند. در جريان اجرای برنامه سوم ضرورت وجود مؤسسه ای توانمند و فراگير برای توسعه بخش صنعت و تسريع 

در صنعتی شدن، مورد توجه قرار گرفت؛ لذا در تيرماه 1۳4۶ سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران تأسيس شد.
 سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران يك شركت خوشه ای  است كه در زمينه سرمايه گذاری و مديريت بر حوزه های انرژی، 
بازرگانی، استخراج معادن، كشاورزی و راه آهن فعاليت می نمايد. اين سازمان برای گسترش و نوسازی صنايع كشور در جهت 

رقابت پذيری در عرصه جهانی از راه فراهم  آوردن ملزومات توسعه صنعتی، با هدف تأمين منافع ذی نفعان تشكيل شده است.

سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری

با پيروزي انقاب اسامي در سال 1۳57 » وزارت ارشاد اسامي« از ادغام وزارتخانه هاي » اطاعات و جهانگردي« و » فرهنگ 
و هنر« تشكيل شد و كليه وظايف مربوط به امور سياحتي، زيارتي، ايران گردي و جهانگردي در قالب معاونت امور سياحتي و 
زيارتي در اين وزارتخانه سازماندهي شد. سپس به موجب مصوبه شوراي عالي اداري، كليه وظايف و مأموريت هاي معاونت امور 
سياحتي و زيارتي در وزارت ارشاد به  »سازمان ايرانگردي و جهانگردي« منتقل شد تا در قالب سازمان به فعاليت خود ادامه دهد. 
با تصويب شورای عالی اداری در يكصد و سی امين جلسه مورخ 85/1/1۶ به منظور تقويت و توسعه صنايع  دستی كشور و ايجاد 
هماهنگی با سياست  های توسعه صنعت گردشگری، سازمان صنايع  دستی ايران و وزارت صنايع و معادن منتزع و در سازمان 

ميراث فرهنگی و گردشگری ادغام و به »سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری« تغيير نام يافت. 

سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازي يك شركت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايی و داراي شخصيت حقوقی و استقال 
مالی است و رئيس كل آن معاون وزير امور اقتصادي و دارايی می باشد. اعمال نمايندگی وزارت امور اقتصادي و دارائی در امر 
واگذاري ها، عرضه هرگونه سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشی از سهام و حقوق مالكانه متعلق به دولت و شركت هاي دولتی، 
اجراي طرح توزيع سهام عدالت به منظور افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمی براي خانوارهاي نيازمند با حفظ و تكريم شخصيت 
انسانی آنان و متكی به خود نمودن خانوارهاي نيازمند، انجام وظايف دبيرخانه اي هيأت واگذاري و ساير وظايف مرتبط با امر 

واگذاري سهام از اهم وظايفی می باشد كه بر عهده اين سازمان محول گرديده است. 
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی  از وزارتخانه های دولت جمهوری اسامی ايران است. اين وزارتخانه عاوه بر مديريت 
و نظارت بر مراكز بهداشتی و درمانی كشور، مديريت دانشگاه های علوم پزشكی را عهده دار است. 

فراهم آوردن موجبات تأمين بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی از جمله 
اهداف اين وزارتخانه می باشد.

شرکت سرمايه گذاری دلیران پارس

شركت سرمايه گذاری دليران پارس با بيش از 170 ميليون دالر سرمايه، يكی از مشهورترين و معتبرترين شركت ها در بازار 
سهام ايران به شمار می رود. اين شركت تنها در طول يك دهه، توانسته به نتايجی اثربخش برای سرمايه گذاران دست يابد و اين 
اتفاق، به علت استراتژی های هوشمندانه سرمايه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی هم در داخل و هم در خارج از ايران 

رخ داده است. 
اين شركت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با اولويت شفافيت و پيشگام بودن و با هدف حفظ اصل سرمايه سهامداران 
و كسب حداقل بازده مورد انتظار، مديريت ريسك از طريق ايجاد سهام متنوع و كاال با بهره گيری از تيم تحقيق و كارشناسان 

خبره بازار سرمايه، حداكثر تاش خود را جهت افزايش ثروت سهامداران می نمايد.

شرکت سخت آژند

شركت سخت آژند با بيش از بيست سال سابقه درخشان فعاليت در صنعت ساختمان كشور و به عنوان يكی از اولين شركت های 
ساختمانی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توانسته است با در دست داشتن بالغ بر يكصد هزار متر مربع پروژه 
ساختمانی تجاری، اداری و مسكونی بر اساس استانداردهای مالی در خصوص سرمايه گذاری در اماک ومستغات و ساختمان 
سازی موفقيت های چشمگيری پديد آورده است. اين شركت با كسب رتبه اول ارزش افزوده درميان تمام شركت های حوزه 
ساختمان، بورس و فرابورس طی چهار سال گذشته از يكسو و شفافيت مالی از سوی ديگر امنيت سرمايه گذاری را برای 

عاقه مندان به صنعت ساختمان در بازار سرمايه به ارمغان آورده است.
سخت آژند تاش می كند با بهره گيری از پيشينه و تجربيات ارزشمند ساليان فعاليت خود در كنار تكنيك های نوين ودانش 
روز دنيا در تمامی حوزه های فعاليت در مسير ارتقای كمی وكيفی رضايتمندی مشتريان، سهامداران، شركای تجاری، همكاران 
و بطور كلی ذينفعان گام بردارد و در راه نيل به اين هدف آماده همكاری با سازمان ها، موسسات، شركت های داخلی و خارجی و 

اشخاص حقيقی ذيصاح در حوزه های تخصصی مالی، فنی، اجرايی و بازرگانی است.

کارگزاری دلیران پارس

شركت كارگزاری دليران پارس )فوالد مبنا( از ابتدای فعاليت بورس فلزات تهران در سال 1۳82 به ثبت رسيده است اين 
كارگزاری نه تنها به عنوان يكی از موسسين بلكه به  عنوان يكی از فعالترين و كارآمدترين كارگزاران بورس، سهم بسزايی در رشد 

و توسعه بورس كاال و ارتقا جايگاه و فرهنگ آن در اقتصاد كشورمان داشته است. 
ارائه كليه خدمات كارگزاری با تمركز بر اصول مشتری مداری به همراه تهيه و ارائه گزارشات و تحليل های اقتصادی و مالی به 
ويژه در مورد كاالهای مورد معامله دربورس و ارائه مشاوره های تخصصی در مورد پذيرش و عرضه محصوالت جديد در بورس كاال 
و اطاع رسانی به شبكه گسترده خريداران و مصرف كنندگان محصوالت شيميايی و پتروشيمی در عرصه داخلی و بين المللی 

قسمتی از توان اجرايی اين شركت در راستای چشم انداز و ماموريت های آن می باشد.

بیمه کوثر

شركت بيمه كوثر، به استناد قانون تاسيس موسسات بيمه غيردولتی و قانون تاسيس بيمه مركزی جمهوری اسامی ايران در 
تمام امور بيمه های بازرگانی اعم از اموال، اشخاص، مسئوليت و مهندسی مشغول به فعاليت است.  شركت بيمه كوثر با هدف 
ايجاد تحول و ارائه خدمات بيمه ای متفاوت و برتر با رويكردی خدمت  محور و تاكيد بر گسترش بيمه های زندگی به خانواده 
صنعت بيمه كشور پيوسته است. اين شركت با بهره مندی از كادری متخصص و متعهد و برخورداری از شبكه يكپارچه فروش 
در سراسر كشور با رعايت اصول اخاق حرفه ای و رويكردی مشتری  مدارانه، نيازهای مشتريان خود را در اولويت قرار داده، با 
رهيافت مديريت راهبردی مبتنی بر مدل های كيفيت و سازمان دانش محور با توجه به آموزه های دينی و مذهبی، درصدد است 
»آرامش« را به معنای واقعی كلمه به بيمه گذاران خود هديه دهد. شركت بيمه كوثر درحال حاضر ۳1 شعبه و بيش از700 

نمايندگی در سراسر كشور دارد.

دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران

پيرو تاكيدات مقام معظم رهبری درخصوص توسعه سواحل مكران ستاد توسعه سواحل مكران به رياست معاون اول محترم 
رئيس جمهور به منظور سياستگذاری و راهبری توسعه پايدار سواحل مكران و بالفعل نمودن ظرفيت ها و توانمندی های منطقه در 
راستای سياست های كان منطقه با هدف ايجاد هماهنگی و هم افزايی دستگاه های مختلف ملی و منطقه ای به منظور توسعه 
پايدار سواحل در راستای سياست های كان جمهوری اسامی ايران، تسهيل گری و راهبری دستگاه های مرتبط در توسعه پايدار 

سواحل مكران، پايش و ارزيابی عملكرد برنامه های توسعه پايدار سواحل مكران تشكيل گرديد.
اعضای اين ستاد متشكل از وزارت آموزش و پرورش، وزرات امور اقتصاد و دارايی، وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، سازمان 
مديريت و برنامه ريزی كشور، وزارت كشور، استانداری سيستان و بلوچستان، استانداری هرمزگان، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری، وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت جهادكشاورزی، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، شورای عالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی و سازمان حفاظت محيط زيست می باشد. دبيرخانه 

مسئوليت امور اجرايی ستاد توسعه سواحل مكران را بر عهده دارد.

 معاونت علمی فناوری رياست جمهوری

معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، نهادی است كه مستقيما زير نظر رياست جمهوری قرار دارد و از ابتدای تعريف فضای 
دانش بنيان در كشور متولی بهبود و توسعه حوزه دانش بنيان در كشور شده است. كارگروه ارزيابی و تشخيص صاحيت شركت های 

دانش بنيان زيرمجموعه معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری می باشد. اهداف اين معاونت عبارتند از:
1. ارتقاي  اقتدار ملي، توليد ثروت و افزايش كيفيت زندگي مردم از طريق افزايش توانمندي هاي فناوري و نوآوري در كشور

2. ارتقاي »نظام ملي نوآوري« و تكميل مؤلفه ها و حلقه هاي آن
۳. توسعه » اقتصاد دانش بنيان « از طريق هماهنگي و هم افزايي بين  بخشي و بين دستگاهي

4. ارتقاي ارتباط »دانش« با »صنعت« و »جامعه« و تسهيل تبادالت بين بخش هاي عرضه و تقاضاي فناوري و نوآوري
5. تجاري سازي دستاوردهاي فناوري و نوآوري  و توسعه شركت های دانش بنيان

۶. توسعه فناوري هاي راهبردي و اولويت دار ملي مصرح در نقشه جامع علمي كشور
7. اعتاي ارتباطات بين المللي علمي، فناوري و نوآوري و توسعه ديپلماسي علمي و فناوري

میکامال
شركت ميكاكيش ، از يك دهه گذشته با هدف توسعه و بهبود كيفيت فضاهای تجاری، اداری، تفريحی و مسكونی و همچنين 
باالبردن استانداردهای كمی و كيفی زندگی مدرن شهری، تاسيس و شروع به فعاليت نموده است. با توجه به پتانسيل باالی 
جزيره كيش در جذب گردشگران داخلی و خارجی، شركت ميكا بر آن شده با احداث سازه هايی با امكانات و استانداردهای 
بين المللی، گامی مهم درجهت توسعه اين صنعت در كشورمان بر دارد. اكنون نيز شركت ميكاكيش با استفاده از تجربيات گذشته 
خود و بهره مندي از دانش متخصصين داخلی و خارجی، برآن است تا با احداث مجموعه تجاری – تفريحی ميكامال، افتخاری 

ديگر را در سوابق اجرايی خود به ثبت رساند.
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بانک پاسارگاد
بانك پاسارگاد حاصل يك تفكر 8 ساله است كه از سال 1۳7۶ توسط مديران يا راهبران فكری آن پايه گذاری شده  و در شهريور 
ماه 1۳9۶ به موجب مجوز بانك مركزی جمهوری اسامی ايران فعاليت خود را آغاز نمود. بانك پاسارگاد با اتكا به سرمايه انسانی 
كارآمد، متخصص و خاق و نيز فرهنگ و ارزش های بنيادين غنی پاسارگادی، با در نظر گرفتن نياز های حال و آتی ذينفعان 
ضمن تاكيد بر بانكداری سبز و مسئوليت های اجتماعی خود برای كليه ذينفعان به ويژه سهامداران و مشتريان خلق ارزش 
می نمايد. بانك پاسارگاد از شعار »حق با مشتری است« عبور كرده و به باور »مشتری ذات بانك است« عينيت می بخشد و تاش 
می كند ضمن توسعه پايدار بانك در ابعاد ملی و بين المللی، در رشد و شكوفايی اقتصادی كشور مشاركت شايسته و موثری داشته 
باشد. بانك پاسارگاد در جهت ارائه خدمات نوين بانكی در راستای بانكداری اسامی، با استفاده از نيروهای متخصص و باتجربه 
گامی نو برداشته و در هزاره سوم با بكارگيری دانش و فن آوری روز آماده ارائه انواع خدمات بانكی در جهت رفاه مشتريان و رشد 

اقتصادی اين مرز و بوم می باشد.

تامین سرمايه بانک مسکن
شركت تأمين سرمايه بانك مسكن پس از تصميم گيری در خصوص تأسيس اولين تأمين سرمايه تخصصی كشور در حوزه 
اماک، مستغات و شهرسازی به منظور تأمين مالی صنعت از طريق شيوه های نوين، در بهمن ماه 1۳9۳ با مجوز سازمان 
بورس اوراق بهادار بصورت شركت سهامی خاص تأسيس گرديد. اين شركت عاوه بر تمركز بر حوزه مسكن و مستغات و 
صنعت ساختمان، در زمينه حمل و نقل و راه و شهرسازی تاش خود را در جهت تسهيل فرآيندهای تامين مالی در بخش های 
ذكر شده قرار داده است. طراحی شيوه  های نوين تأمين مالی متناسب با نياز بخش مسكن و مستغات، راه  اندازی صندوق های 
زمين و ساختمان، انتشار اوراق مشاركت، اوراق رهنی، اوراق اجاره، اوراق استصناع و سلف موازی و ارائه خدمات مشاوره از جمله 
مهمترين فعاليت های تأمين سرمايه بانك مسكن می باشد. همچنين اين شركت با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به 
فعاليت سبدگردانی مبادرت نمود. شركت تأمين سرمايه بانك مسكن به عنوان نهمين شركت تأمين سرمايه، اولين شركت تأمين 

سرمايه تخصصی در زمينه مسكن و شهرسازی محسوب می گردد.

منطقه آزاد قشم

جزيره قشم در مدخل خليج فارس و دريای عمان قرار دارد. مساحت اين جزيره، 14۳0 كيلومتر مربع در فاصله ۳7 كيلومتری 
جنوب بندرعباس و در دهانه تنگه هرمز قرار گرفته  است. جزيره قشم بزرگ ترين جزيره خليج فارس می باشد. اين جزيره تقريباً 
موازی ساحل ايران قرار گرفته و به وسيله تنگه كارنس از خاک اصلی ايران جدا شده  است. بندر قشم در منتهی اليه 
شرق جزيره قرار دارد و بيشترين ارتباط دريايی جزيره را با خارج فراهم كرده و بيشترين شمار بازديدكنندگان را در خود جای 
می دهد. اين جزيره به دليل قرار گرفتن در ميان خليج فارس و اقيانوس هند همواره از موقعيتی استثنايی برخوردار است. قشم 
از ديرباز به عنوان يك مركز تجاری بين آسيای غربی، شبه جزيره عربستان و سواحل شرقی آفريقا مورد توجه بوده  است. اداره 
امور جزيره قشم بر عهده سازمان منطقه آزاد قشم است. ماموريت های خاص اين سازمان عبارتند از: تمركز سوخت رسانی به 
شناورها و كشتی های در حال عبور از خليج فارس، ايجاد صنايع توليدی صادراتی، ارائه خدمات فنی-مهندسی، انتقال دانش فنی 
به منطقه و كشور، ايجاد پارک ملی.  انجام امور زيربنايی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمايه گذاری و افزايش درآمد 
عمومی، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، توليد و صادرات كاالهای 

صنعتی و تبديلی و ارائه خدمات عمومی.

بانک مهر اقتصاد

بانك مهر اقتصاد از ابتدای شروع فعاليت خود با نام موسسه قرض الحسنه بسيجيان در سال 1۳72 با هدف ايجاد زمينه های 
مساعد جهت رشد اقتصادی جامعه و ارتقا سطح رفاه اجتماعی آحاد ملت آغاز بكار كرد و از سال 1۳81 حائز شرايط ارتقاء به 
موسسه مالی و اعتباری شناخته شد. بانك مهر اقتصاد با هدف تحقق كامل بانكداری اسامی و بهره گيری حداكثری از ابزارهای 
مالی اسامی در نظر دارد با بهره گيری از ظرفيت متخصصين حوزه و دانشگاه، مدل جامع بانكداری بدون ربا را تدوين كرده 
و برنامه های عملياتی جهت پياده سازی اين مدل اجرايی را ارايه كند. اين بانك در راستای اجرای منويات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( درمورد مطرح ساختن پول به شكل اسامی در جامعه و فتح بزرگترين سنگر اقتصادی امروز دنيا، در جهت 
تحقق عملی و اجرای صحيح بانكداری بدون ربا گام های بلندی برداشته و تاش مضاعفی نموده است تا به عنوان يك سازمان 

پولی پيشرو، اولين اولويت راهبردی خود »توسعه بانكداری اسامی« را محقق سازد.

شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(
شهر فرودگاهی امام خمينی)ره( با مساحت 14700 هكتار در زمره ده فرودگاه بزرگ جهان از نظر وسعت قرار دارد كه با هدف 
ايجاد يك قطب بين المللی در ۳5 كيلومتری تهران واقع شده است. براساس ماده 1۶۶ قانون برنامه پنجم توسعه، شهر فرودگاهی 
امام خمينی)ره( به عنوان يك مركز مهم توسعه تجاری شهر تهران و در قالب يك قطب بين المللی تجاری و در چشم انداز 
نهايی برای ارائه خدمات پروازی به 120 ميليون مسافر طراحی شده است. با وجود امكانات دسترسی از جمله بزرگراه ها، جاده ها، 
راه آهن، مترو و همچنين نظام حمل و نقل هوايی در اين محدوده با پيش بينی مناطق ويژه اقتصادی و آزاد تجاری در كنار 

خدمات سياحتی و فرهنگی، اين شهر فرودگاهی را از ويژگی های خاصی برخوردار می سازد.

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به منظور ارتقاء معيشتي و رفاه فرهنگيان و افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي  با تصويب 
مجلس شوراي اسامي و طی تصويب نامه  هيات وزيران در خرداد ماه 1۳74 تاسيس گرديد.

 مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان سازمانی اقتصادی با برخورداری از اعتماد روزافزون در ميان قشر معلمان كشور و 
حمايت دولت می كوشد تا با فعاليت های اقتصادی نظير اداره شركت ها، سرمايه گذاری در سهام شركت ها و صنايع بزرگ از جمله 

نفت، پتروشيمی و معادن و انجام امور خدماتی، منافع اقتصادی و سطح رفاه فرهنگيان عضو را بهبود بخشد.

دانشگاه صنعتی شريف / پرديس بین الملل جزيره کیش

پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف در سال 1۳8۳ فعاليت خود را با همكاري دانشگاه كيش )وابسته به سازمان منطقه آزاد 
كيش( در جزيره كيش آغاز كرد. در آغاز اين همكاري و با امضاي توافقنامه اي بين سازمان منطقه آزاد كيش و دانشگاه صنعتي 
شريف مديريت دانشگاه كيش طي يك دوره انتقال 4 ساله به دانشگاه صنعتي شريف واگذار شد و سپس در پايان اين دوره و 
در سال 1۳88 دانشگاه كيش رسماً به دانشگاه صنعتي شريف به عنوان پرديس بين الملل واگذار گرديد. اين واحد دانشگاهي 
در حال حاضر در سه مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي فني و مهندسي و همچنين كارشناسي ارشد 

مديريت دانشجو مي پذيرد.

بورس اوراق بهادار تهران

شركت بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن سال 1۳4۶ فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه 
صنعتي و معدني آغاز كرد. بورس اوراق بهادار بازاری متشكل و خود انتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران يا 

معامله گران طبق قانون مورد داد وستد قرار می گيرد. بورس اوراق بهادار در قالب شركت سهامی عام تأسيس و اداره می شود.
ايجاد بازاری منصفانه، كارآ و شفاف با ابزارهای متنوع و دسترسی آسان به منظور ايجاد ارزش افزوده برای ذی نفعان از جمله 

ماموريت های شركت بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

شرکت توسعه بین المللی سرمايه گذاری، مانترا تصوير کیش

صنعت سينما به عنوان يك سرگرمی اساسی و با صرفه اقتصادی باال شناخته می شود و طبعا اين صنعت در ايران نيز از اين مساله 
مستثنی نمی باشد. از منظر علمی، استراتژی سينما و به طور كلی رسانه چيزی بيش از يك مقوله اقتصادی است اما جدای از 
ارزش های استراتژيك مقوله مذكور، سينما از منظر اقتصاد نيز می تواند در دو شاخه توليد ملی و اشتغال به يك صنعت مفيد مبدل 
شود و لذ ا شايسته است تا حداكثر تاش صورت گيرد و در نهايت اين پتانسيل بالقوه به صورت بالفعل در آيد و منافع ناشی از آن بر 
كل اقتصاد جاری گردد. بنابراين شركت مانترا تصوير كيش با نگاهی خاق و توأم با زيبايی شناسی و با استفاده از ابزارهای مناسب 

رسانه ای، به خلق آثار هنری در حوزه سينما با رويكرد كمك به رونق كسب و كار مشتريان خود می پردازد. 
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Smart Invest Iran

اتاق بازرگانی ،صنايع معادن و كشاورزی اروميه

اتاق بازرگانی صنايع،معادن و كشاورزی اصفهان

اتاق بازرگانی و صنايع ايران و آلمان

اتاق بازرگانی، صنايع ، معادن و كشاورزی استان تهران

اتاق تعاون تهران

احداث صنايع و معادن سرزمين پارس )پاميدكو(

اداره كل امور اقتصادی و دارايی / مركز خدمات سرمايه گذاری استان 
اصفهان

اداره كل امور اقتصادی و دارايی استان چهارمحال بختياری

اداره كل امور اقتصادی و دارايی استان خراسان جنوبی

اداره كل امور اقتصادی و دارايی استان كهگيلويه و بويراحمد

اداره كل امور اقتصادی و دارايی استان لرستان

اداره كل بنادر و دريانوردی استان بوشهر

اداره كل ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

اداره كل ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری خراسان رضوی

اداره كل ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری خوزستان

اداره كل ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری يزد

اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان هرمزگان

اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری ايام

اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری آذربايجان شرقی

اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری خراسان شمالی

اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری فارس

اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگی استان سيستان و 
بلوچستان

اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگی بوشهر

اداره كل ميراث فرهنگی،صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان

اداره كل ميراث فرهنگی،صنايع دستی و گردشگری گلستان

نام شرکتنام شرکتنام شرکتنام شرکت

اصفهان، شهر جهانی صنايع دستی- صنايع دستی آقاجانی

اطاع رسانی و خدمات بورس

امور اقتصادی و دارايی استان تهران

امور مالياتی شهر و استان تهران

انجمن دانشگاههای اروپا

انجمن شركتهای مشاور سرمايه گذاری و نظارت طرح ها

انجمن صنفی كارفرمايی صندوق ها و نهادهای سرمايه گذاری خطرپذير 
كشور

انجمن مالی اسامی ايران

انستيتوی بين المللی تحقيقات و آموزش كانادا )سيتر(

انستيتوی تحقيقات زيست گياهی و مركز تحقيقاتی تنوع زيستی

انيستيتو پاستور ايران

ايزوايكو) مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران(

ايزی ارتباط پارس

آب و فاضاب استان اصفهان

آب و فاضاب استان گيان

آب و فاضاب خراسان شمالی

آجر نماچين

آرسين تابان روماک

آريا فارمك كيش

آمادگران

آهن و فوالد غدير ايرانيان

بازرگانی توسعه تجارت سوداگران فن آوازه

بانك پاسارگاد

بانك تجارت

بانك توسعه صادرات ايران

بانك دی

بانك رفاه كارگران

بانك سپه

بانك قوامين

بانك مهر اقتصاد

برق منطقه ای استان اصفهان

بندر امام خمينی

بندر اميرآباد

بندر چابهار

بورس انرژی

بورس اوراق بهادار تهران

بورس كاالی ايران

بيمه اميد

بيمه ايران معين

بيمه آسيا

بيمه پارسيان

بيمه پاسارگاد

بيمه تجارت نو

بيمه كوثر

بيمه معلم

بيمه ملت

پارس ميكا كيش

پارسيس زر مهر كيش

پارک علم و فناوری آذربايجان غربی

پپيشگامان امين سرمايه پاسارگاد )شناسا(

پترو فرهنگ

پرداخت الكترونيك پاسارگاد

پروفيل اصفهان

پژوهشگاه مهندسی بحران های طبيعی شاخص پژوه

پويانما پرداز پرشيا

پيشگامان پزشكی پرديس

تارابگين ذوب آهن اصفهان

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

تأمين سرمايه اميد )سهامی عام(

تأمين سرمايه بانك مسكن

تأمين سرمايه كاردان

تأمين سرمايه نوين

تحقيقاتی فارس قطره اعجاز

تدبير انرژی كامل )تاک(

تدبير صنعت ايرانيان

تعاون ،كار ور فاه اجتماعی استان تهران

تگزوپد پارسيان كيش

تاشگران صنعتی معدنی المرد

توسعه بين المللی سرمايه گذاری مانترا تصوير كيش

توسعه فناوری شريف سوالر

توسعه گردشگری آباديس كيش

جامعه بازاريان و بازرگانان كيش

جامعه فردا

چابك تجارت آسيا

حفاظت محيط زيست استان تهران

دانشگاه صنعتی شريف پرديس بين الملل  جزيره كيش

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

دانشگاه علوم پزشكی زنجان

دانشگاه علوم پزشكی شيراز

دانشگاه علوم پزشكی مازندران

فهرست مشارکت کنندگان داخلی
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فهرست مشارکت کنندگان داخلی

دانشگاه علوم پزشكی مشهد

دانشگاه علوم پزشكی همدان

دبيرخانه ستاد توسعه سواحل مكران

دبيرخانه كنفرانس 1404

دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاری استانداری تهران

دهكده نو انديشی و نوآوری

ديسمان

راه و شهرسازی استان تهران

راهكار مهرياسان

رايان بورس

رستاک پاد ويژن

رهنورد

زربرگ تأمين

زيما توسعه پارسيان كيش

ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور

ساختمانی تيسا كيش

ساختمانی معلم

سازمان بنادر و دريانوردی

سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان جهاد كشاورزی تهران

سازمان خصوصی سازی

سازمان رسانه ای دنيای اقتصاد

سازمان سرمايه گذاری كمك های اقتصادی و فنی ايران

سازمان سرمايه گذاری و مشاركت های مردمی شهرداری اروميه

سازمان سرمايه گذاری و مشاركت های مردمی شهرداری تهران

سازمان سرمايه گذاری و مشاركتهای مردمی شهرداری رشت

سازمان سرمايه گذاری و مشاركتهای مردمی شهرداری شيراز

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران

سازمان منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماكو

سازمان منطقه آزاد قشم

سازمان منطقه آزاد كيش

سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس

سازمان همياری شهرداريهای استان چهار محال و بختياری

سامانه های يكپارچه سيمرغ تجارت

سانا بورس ايران

سايان كارت

سايپا ديزل

سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه

سخت آژند )سهامی عام(

سرمايه گذاری بين المللی ريبو رويال كيش

سرمايه گذاری دليران پارس )سهامی عام(

سرمايه گذاری فرهنگيان

سرمايه گذاری و توسعه كيش

سرمايه گذاری، انبوه سازی و مهندسی آرشام

سهامی برق منطقه ای گيان

سيميا سرويس

شركت بين المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس

شركت تبليغاتی رسا آوا كيش

شركت تكنولوژيهای زيست محيطی فنتيل

شركت سرمايه گذاری و توسعه ی قشم

شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

شركت شهرک های صنعتی استان گيان

شركت شهركهای صنعتی استان تهران

شركت ملی پست جمهوری اسامی ايران

شركت نمايشگاه های بين المللی اصفهان

شهر جديد اميركبير

شهر جديد انديشه

شهر جديد بهارستان

شهر جديد بينالود

شهر جديد پرديس

شهر جديد پرند

شهر جديد تيس

شهر جديد رامين

شهر جديد سهند

شهر جديد شيرين شهر

شهر جديد صدرا

شهر جديد عاليشهر

شهر جديد علوی

شهر جديد فوالدشهر

شهر جديد گلبهار

شهر جديد مجلسی

شهر جديد مهاجران

شهر جديد هشتگرد

شهر فرودگاهی امام خمينی )ره(

شهرداری خمينی شهر

شهرک های صنعتی استان اصفهان

صرافی توسعه صادرات

صنايع آهن وفوالد سرمد ابركوه

صنايع دستباف پارند سرايان

صنايع غذايی و فرآوری مرواريد دريا

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

صندوق پژوهش و فناوری سامت تهران

صندوق پژوهش و فناوری غيردولتی تجهيزات پزشكی

صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری

صندوق توسعه صنايع دريايی

صندوق توسعه فناوريهای نوين

صندوق حمايت از سرمايه گذاری زيست فناوری

صندوق سرمايه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صندوق ضمانت صادرات ايران

صندوق كارآفرينی اميد

طبا زيست پليمر

عرش پويا

عمران و مسكن اصفهان

فرابورس ايران

فراگردش گستر )مجتمع تفريحی توريستی ميزبان(

فن بازار بين الملل ايران

فناوری اطاعات دارينه

فناوری اطاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان

فوالد ارفع

كارپينو)راد سفيران روناک(

كارگزاری آگاه )سهامی خاص(

كارگزاری بانك تجارت )سهامی خاص(

كارگزاری بانك رفاه كارگران

كارگزاری تامين سرمايه نوين

كارگزاری دليران پارس )فوالد مبنای سابق(

كارگزاری رسمی بيمه امين بنادر ايرانيان

نام شرکتنام شرکت
نام شرکتنام شرکت
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كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار

كانون مشاورين اعتباری و سرمايه گذاری بانكی

كانون نهادهای سرمايه گذاری ايران

كيميا سبز آور

گروه تصميم ياران مديريت در هزاره سوم )انديشگاه(

گروه سرمايه گذاری دليران پارس

گروه شركتهای پارس آناين

گسترش انرژی پاسارگاد

ماتريد )شركت توسعه تجارت خارجی مالزی(

مادر تخصصی )هلدينگ( توسعه معادن و صنايع معدنی خاورميانه )سهامی 
عام( - ميدكو

مادر تخصصی عمران شهرهای جديد

مادر تخصصی مديريتی رويال

مانی و بابا

مجتمع بندری شهيد رجايی

مجتمع پتاس خور و بيابانك

مجتمع صنعتی ماموت

مديريت دارايی مركزی بازار سرمايه )سهامی خاص(

)IPMI( مديريت طرح های صنعتی ايران

مديريت منطقه ويژه اقتصادی گرمسار

مركز خدمات سرمايه گذاری استان تهران

مركز خدمات سرمايه گذاری استان كرمانشاه

مركز خدمات سرمايه گذاری استان هرمزگان

مركز خدمات سرمايه گذاری خارجی استان گيان

مركز خدمات سرمايه گذاری خراسان رضوی

مركز فن بازار ملی ايران

مركز گسترش فناوری اطاعات )مگفا(

مركز مالی ايران

مشاور سرمايه گذاری ايرانيان تحليل فارابی )بورس 24(

مشاور سرمايه گذاری تامين سرمايه نوين

معاونت برنامه ريزی و سرمايه گذاری سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی 
و گردشگری

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز

معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری )مركز فناوريهای راهبردی(

معدنی و صنعتی چادرملو

منطقه ويژه اقتصادی جهرم

منطقه ويژه اقتصادی سرخس

منطقه ويژه اقتصادی كاوه

مهدفام ايرانيان

مهندسی بين المللی رابين پژوهان فرتاک

مهندسی تجهيز سازه سلمان

مهندسی و صنعتی روان فن آور )سهامی عام(

مهندسين مشاور طرح و پژوهش نقش خاک

موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشين داروی البرز

مؤسسه تصوير سازان گنبد كبود

مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان

مؤسسه صندوق غيردولتی پژوهش و فناوری سامت ثامن

مؤسسه مطالعات راهبردی سپينود شرق

ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان تهران

نسيم سامت پاسارگاد

نگين سنگ كوير

نو ايده انديشان ماشين سازی حسينی

نورسان انرژی آريا

نيك تك فن آوری

هوش مصنوعی ليان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

وزارت راه و شهرسازی

نام شرکتنام شرکت

فهرست مشارکت کنندگان داخلی
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آلمان

آذربایجان

اسپانیا

امارات

انگلیس

اندونزى

ایالت متحده آمریکا

بلژیک

پاکستان

ترکیه

هندچین

دانمارك

ژاپن

سوییس

عراق

فیلیپین

قزاقستان

کانادا

کره جنوبى

لبنان

مالزى

هلند

یونان

کشورهای شرکت کننده

مـروری بـر نمـایشگاه

2014

2015

2016

2017

7%

15%

22%

70%

میزان رشد مشارکت در بخش بین الملل در چهار دوره گذشته

فهرست مشارکت کنندگان خارجی

GREEKASE Brokers Association1

IranAspian Invest2

KazakhstanAstana International Financial Centre (AIFC)3

PhilippinesAsian Development Bank Institute (ADBI) / KEIO UNIVERSITY4

UAEArjan Legal Group5

GermanyBLG Cargo Logistics6

United KingdomBritish Embassy in Tehran7

EnglandBOMBARDIER8

CanadaCanadian International Institute for Training and Research (CIITR)9

IraqDeloitte Middle East10

DenmarkDDD, Denmark11

EnglandETFGI12

EnglandEY13

LebanonErnst& Young p.c.c.14

NetherlandsEurope Intermodal15

KoreaEmbassy of the Republic of Korea in Iran16

BelgiumEuropean Universities Association (EUA)17

GermanyFahrzeugwerk Bernard Krone18

GermanyFederal Ministry of Transport - Germany19

GermanyFederal Financial Supervisory Authority (BaFin)20

IranFanap Holding21

CanadaFantail Environmental Technologies Inc.22

AzerbaijanFINA LLP Law Firm23

GermanyInterRail Europe24

GermanyIMAG –Messe Munchen25

GreeceINFOREKS26

TurkeyInstitutional Investors Dept. CMB Turkey27

EnglandInternational Marketing Corporation Limited28

KoreaKorea Exchange29

KoreaKorea Financial Telecommunications & Clearings Institute30

Co. NameNo Country
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مالقات های تجاری هدفمند در KishINVEX 2017فهرست مشارکت کنندگان خارجی

كيـش اينوكـس 2017 فرصتـی مغتنـم بـرای شـركت های غيـر ايرانـی در دسـت يابی بـه اطاعات دقيـق از بـازار ايران بطـور اعم و 
حـوزه كاری تخصصـی خـود بطـور اخـص را فراهـم آورد كـه نـه تنهـا غيـر ايرانی ها بلكـه شـركت های ايرانی نيـز توانسـتند در طول 
مـدت برگـزاری و در ماقات هـای از پيـش برنامـه ريـزی شـده و هدفمنـد به تعامـل با طرفيـن خارجی پرداختـه و به تبـادل ايده ها 
و تجربيـات و بررسـی هـر گونـه همـكاری محتمـل آتـی پرداختنـد. به عبارتـی ديگـر كيـش اينوكـس 2017 زمينـه سـاز ماقـات 
شـركت های ايرانـی و غيـر ايرانـی در بسـتری مناسـب حـول موضوعـات از پيـش تبـادل شـده بيـن طرفيـن بـرای حصـول حداكثر 
بازدهـی در طـول برگـزاری رويـداد توسـط شـركت SMART INVEST IRAN بـه عنـوان همـكار بيـن الملـل دبيرخانـه رويـداد كيش 

بود. اينوكـس 

بيـش از 117ماقـات هدفمنـد برگـزار شـده در KishINVEX 2017 شـركت هـا را قـادر سـاخت تا ماقات هـای تجاری خـود را بدون 
اتـاف زمـان بصـورت كارا و اثـر بخـش بـا متخصصان حـوزه كاری تخصصـی مورد انتظـار خود برگـزار كنند.

در طـول مـدت برگـزاری KishINVEX 2017  بازديدكننـدگان از كشـور های مختلـف از قبيل آلمان، تركيه، چين، ايـاالت متحده امريكا، 
عـراق، هنـد، انگليـس، يونـان، هلنـد، لبنـان، سـوئيس، اندونزی، قزاقسـتان، كـره جنوبی، دانمـارک، ژاپن، مالـزی، امـارات، فيليپين، 
آذربايجـان، كانـادا، اسـپانيا، بلژيـك، پاكسـتان بـا توجـه به عاقمنـدی و برنامه های توسـعه تجارت كشـور متبوع خـود از غرفه های 
مختلـف بـرای بررسـی فرصـت هـای سـرمايه گذاری پيشـتر مطرح شـده بصـورت هدفمند بازديـد كردند. برخـی ديگـراز ماقات ها 

نيـز در اتـاق هـای VIP و بـه شـكل كامـا خصوصـی مطابق نظـر طرفين در محـل همايش ها صـورت گرفت.

Co. NameNo Country

KoreaKorea Insurance Development Institute31

KoreaKorea Development Bank32

KoreaKorea Federation of Banks33

KoreaKorea Credit Guarantee Fund34

KoreaKorea Securities Depository35

UAEKite International FZE36

ChinaKing and Wood Mallesons37

KoreaKOTI38

GermanyLogistics Alliance Germany (LAG)39

USALincoln Association40

MalaysiaMalaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)41

IndiaMaritime Weekly42

USANYSE / Galileo Global Group43

JapanNomura Research Institute44

USAOLMA45

IndonesiaPT Palembang GMI Refinery Consortium46

IndiaSEBI47

GermanySchnigge Investment Bank48

SwissSwiss Skarabäus Swiss49

IranSmart Invest Iran50

USASABA CAPITAL51

ChinaThe University of Hong Kong52

JapanTOYO53

TurkeyTurkish Embassy in Tehran54

CanadaThe Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) and Biodiversity Center55

TurkeyUniversal Transport michels56

SpainUNWTO57

EnglandWatson Farley and Williams LLP58

EnglandWorld Federation of Exchanges (WFE)59
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نمودار های مقايسه ای چهار دوره گذشته

مشارکت کنندگان

بازديدکنندگان
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مساحت های تحت پوشش

همايش ها و نشست های تخصصی جانبی
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مراسـم 
افتتـاحیه
OPENING 
CEREMONY
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دکتر شاپور محمدی
رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

دکتر گرهارد شولتس 
مدیر کل محترم امور سیاسی وزارت حمل و نقل و  

زیرساخت های دیجیتال کشور آلمان

دکتر مرتضی سرمدی  
قائم مقام محترم وزیر امور خارجه

مـروری بـر نمـایشگاه

دکتر محمد ابراهیم انصاری الری
رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل

سازمان منطقه آزادکیش

دکتر عبدالناصر همتی
رئیس کل محترم بیمه مرکزی

جمهوری اسالمی ایران 

سخنرانان مراسم افتتاحیه

دکتر مرتضی بانک  
شورای عالی  دبیر  و  جمهور  رئیس  محترم  مشاور 

مناطق آزاد تجاری- صنعتی

دکتر حسینعلی امیری   
معاون محترم رییس جمهور در امور مجلس
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همایش ها و 
نشست های 
تخـصـصی
SIDE 
SUMMITS & 
CONFERENCES
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برنامه همايش ها و نشست های تخصصی

روز اول سه شنبه 9 آبان ماه 1396

موضوع نشست سالن برگزار کننده ردیف

همايش بين المللی بازار سرمايه ايران خليج فارس سازمان بورس و اوراق بهادار 1

نشست تخصصی ايران 1404 ابن سينا مجمع تشخيص مصلحت نظام 2

بررسی فرصت های سرمايه گذاری در هنر و صنعت سينما ابن سينا مانترا تصوير كيش ۳

نشست همكاری های لجستيكی ايران و آلمان رازی German Logistics Alliance 4

روز دوم چهارشنبه 10 آبان ماه 1396

موضوع نشست سالن برگزار کننده ردیف

همايش معرفی فرصت های سرمايه گذاری در حوزه راه و شهرسازی خليج فارس وزارت راه و شهرسازی 1

نشست تخصصی معرفی فرصت های سرمايه گذاری گروه مالی پاسارگاد ابن سينا بانك پاسارگاد 2

نشست تخصصی سرمايه گذاری خارجی، مفاهيم، شيوه ها، قوانين و 
مقررات، مشوق ها، تضامين و حمايت های قانونی ابن سينا سازمان سرمايه گذاری و كمك های 

اقتصادی و فنی ايران ۳

نشست تخصصی بررسی همكاری های مالی و بانكی ايران و اروپا رازی گروه دليران پارس 4

نشست تخصصی معرفی توانمندی های سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران رازی ايدرو 5

نشست تخصصی معرفی فرصت ها برای سرمايه گذاران خارجی جهت 
حضور در فرآيند خصوصی سازی جمهوری اسامی ايران خوارزمی سازمان خصوصی سازی ۶

- نشست تخصصی نقش گردشگری پايدار در توسعه
- الگوی بين المللی توسعه پايدار اقتصادی و اجتماعی با تأكيد بر 

ظرفيت های محلی
- نقش حمل و نقل هوايی در منطقه

خوارزمی سازمان منطقه آزاد قشم 7

نشست تخصصی نوآوری سازمانی با رويكرد استارت آپی ماصدرا انجمن نهاد های خطر پذير 8

نشست تخصصی چگونه می توان توانمندی شركت های بيمه را تحليل كرد؟ ماصدرا بيمه كوثر 9

كارگاه تهيه بسته های سرمايه گذاری ابوريحان سپينود شرق 10

39

روز سوم پنجشنبه 11 آبان ماه 1396

موضوع نشست سالن برگزار کننده ردیف

نشست تخصصی ايران 1404 خليج فارس مجمع تشخيص مصلحت نظام 1

نشست تخصصی تامين مالی و حمايت ها و مشوق های قانونی در بخش 
گردشگری ابن سينا سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی 

و گردشگری 2

نشست تخصصي تامين مالي از طريق بورس اوراق بهادار ابن سينا شركت بورس اوراق بهادار تهران ۳

نشست تخصصی معرفی فرصت های سرمايه گذاری در سواحل مكران و 
روش های تامين مالی از طريق بازار سرمايه رازی ستاد توسعه سواحل مكران 4

نشست تخصصی ظرفيت و توانمندی های صنعت بيمه كشور مرتبط با 
لجستيك و حمل و نقل رازی بيمه مركزی 5

نشست تخصصی تامين منابع مالی خارجی برای بخش خصوصی خوارزمی كانون مشاوران بانكی ۶

نشست تخصصی راهكارهای جذب سرمايه جهت صادرات محصوالت دانش بنيان 
به همراه معرفی فرصت های سرمايه گذاری محصوالت صادراتی حوزه سامت خوارزمی معاونت علمی فناوری رياست جمهوری 7

نشست تخصصی فرصت های تجاری ايران - مالزی، آشنايی با اطاعات 
و قوانين عمومی تجارت با مالزی ماصدرا Matrade 8

نشست تخصصی معرفی ظرفيت های لجستيك بندر چابهار ماصدرا سازمان منطقه آزاد چابهار 9

ششمين رويداد استارتاپ دمو در نمايشگاه كيش اينوكس
)ارائه استارتاپ ها به سرمايه گذاران( ابوريحان فن بازار بين الملل 10
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زمانعنوان

سالن

همایشبینالمللی
بازارسرمایهایران

9آبانماه1396

خلیجفارس

برگزار کننده

سازمانبورسواوراقبهادار

گزارش تصويری

گزارش تصويری
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زمانعنوان

سالن

نشستتخصصی
ایـران1404

9و11آبانماه1396

ابنسیناوخلیجفارس

برگزار کننده

دبیرخانهمجمعتشخیص
مصلحتنظام

گزارش تصويری

زمانعنوان

سالن

بررسیفرصتهای
سرمایهگذاریدرهنرو

صنعتسینما

9آبانماه1396

ابنسینا

برگزار کننده

شرکتتوسعهبینالمللیسرمایه
گذاریمانتراتصویرکیش

گزارش تصويری
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زمانعنوان

سالن
نشستتخصصی

همکاریهایلجستیکی
ایرانوآلمان

9آبانماه1396

رازی

برگزار کننده

German Logistics Alliance

گزارش تصويری

زمانعنوان

سالن

همایشمعرفی
فرصتهایسرمایهگذاری
درحوزهراهوشهرسازی

10آبانماه1396

خلیجفارس

برگزار کننده

وزارتراهوشهرسازی

گزارش تصويری
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زمانعنوان

سالن
نشستتخصصیمعرفی
فرصتهایسرمایهگذاری

گروهمالیپاسارگاد

10آبانماه1396

ابنسینا

برگزار کننده

گزارش تصويری

بانکپاسارگاد

زمانعنوان

سالن

نشستتخصصیسرمایه
گذاریخارجی،مفاهیم،
شیوهها،قوانینومقررات،

مشوقها،تضامینو
حمایتهایقانونی

10آبانماه1396

ابنسینا

برگزار کننده

سازمانسرمایهگذاریو
کمکهایاقتصادیوفنیایران

گزارش تصويری
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زمانعنوان

سالن
نشستتخصصیبررسی
همکاریهایمالیو
بانکیایرانواروپا

10آبانماه1396

رازی

برگزار کننده

گزارش تصويری

گروهدلیرانپارس

گزارش تصويری

زمانعنوان

سالن

نشستتخصصیمعرفی
توانمندیهایسازمان
گسترشونوسازی

صنایعایراندرجذب
سرمایهگذارصنعتیداخلیو

خارجی

10آبانماه1396

رازی

برگزار کننده

ایدرو

گزارش تصويری
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زمانعنوان

سالن

نشستتخصصیمعرفی
فرصتهابرایسرمایه
گذارانخارجیجهت

حضوردرفرآیند
خصوصیسازیجمهوری

اسالمیایران

10آبانماه1396

خوارزمی

برگزار کننده

گزارش تصويری

سازمانخصوصیسازی

زمانعنوان

سالن

نشستتخصصینقش
گردشگریپایداردرتوسعه

الگویبینالمللیتوسعه
پایداراقتصادیواجتماعیبا
تأکیدبرظرفیتهایمحلی

نقشحملونقلهواییدر
منطقه

10آبانماه1396

خوارزمی

برگزار کننده

سازمانمنطقهآزادقشم

گزارش تصويری
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زمانعنوان

سالن
نشستتخصصی
نوآوریسازمانیبا

رویکرد
استارتآپی

10آبانماه1396

مالصدرا

برگزار کننده

گزارش تصويری

انجمننهادهای
خطرپذیر

زمانعنوان

سالن
نشستتخصصیچگونه
میتوانتوانمندی

شرکتهای
بیمهراتحلیلکرد؟

10آبانماه1396

مالصدرا

برگزار کننده

بیمهکوثر

گزارش تصويری
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زمانعنوان

سالن کارگاهتهیهبستههای
سرمایهگذاری

10آبانماه1396

ابوریحان

برگزار کننده

گزارش تصويری

سپینودشرق

زمانعنوان

سالن

نشستتخصصیتامین
مالیوحمایتهاو

مشوقهایقانونیدربخش
گردشگری

11آبانماه1396

ابنسینا

برگزار کننده

گزارش تصويری

سازمانمیراثفرهنگی،
صنایعدستیوگردشگری
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زمانعنوان

سالن
نشستتخصصيتامین
ماليازطریقبورس

اوراقبهادار

11آبانماه1396

ابنسینا

برگزار کننده

بورساوراقبهادارتهران

گزارش تصويری

زمانعنوان

سالن

نشستتخصصیمعرفی
فرصتهایسرمایهگذاری

درسواحلمکرانو
روشهایتامینمالیاز

طریقبازارسرمایه

11آبانماه1396

رازی

برگزار کننده

گزارش تصويری

ستادتوسعهسواحلمکران
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زمانعنوان

سالن

نشستتخصصیظرفیت
وتوانمندیهایصنعتبیمه
کشورمرتبطبالجستیکو

حملونقل

11آبانماه1396

رازی

برگزار کننده

بیمهمرکزی

گزارش تصويری

زمانعنوان

سالن
نشستتخصصیتامین
منابعمالیخارجیبرای

بخشخصوصی

11آبانماه1396

خوارزمی

برگزار کننده

گزارش تصويری

کانونمشاورانبانکی



مـروری بـر نمـایشگاه
POST SHOW REPORT

61 60w w w . k i s h i n v e x . i r

زمانعنوان

سالن

نشستتخصصی
راهکارهایجذبسرمایه
جهتصادراتمحصوالت

دانشبنیانبههمراهمعرفی
فرصتهایسرمایهگذاری
محصوالتصادراتیحوزه

سالمت

11آبانماه1396

خوارزمی

برگزار کننده

معاونتعلمیفناوری
ریاستجمهوری

گزارش تصويری

زمانعنوان

سالن

نشستتخصصی
فرصتهایتجاریایران

مالزی،آشناییبا
اطالعاتوقوانینعمومی

تجارتبامالزی

11آبانماه1396

مالصدرا

برگزار کننده

گزارش تصويری

Matrade
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زمانعنوان

سالن
نشستتخصصیمعرفی

ظرفیتهای
لجستیکبندرچابهار

11آبانماه1396

مالصدرا

برگزار کننده

سازمانمنطقهآزادچابهار

گزارش تصويری

زمانعنوان

سالن

ششمینرویداداستارتاپ
دمودرنمایشگاهکیش

اینوکس،ارائهاستارتاپهابه
سرمایهگذاران

11آبانماه1396

ابوریحان

برگزار کننده

گزارش تصويری

فنبازاربینالملل
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تبلیغات
ADVERTISING

طراحی وبسايت نمايشگاه

وبسايت نمايشگاه به آدرسwww.kishinvex.ir به زبان فارسی جهت مخاطبين داخلی و www.kishinvex.com  به زبان انگليسی جهت 
مخاطبين بين المللی تمامی اطاعات مورد نياز بازديدكنندگان و مشاركت كنندگان نمايشگاه، جديدترين اخبار حوزه بازار سرمايه و اخبار 

نمايشگاه را به صورت دسته بندی و در اختيار عاقمندان قرار داده بود.  

تبلیغات نمايشگاه

بانك،  بورس،  بين المللی  نمايشگاه  چهارمين  برگزاری  ستاد   
بيمه و خصوصی سازی و نهمين نمايشگاه معرفی فرصت های 
و  بازاريابی  اهداف بخش  پيشبرد  سرمايه گذاری كشور جهت 
اطاع رسانی اقدام به طراحی و چاپ اقام تبليغاتی و اطاع 

رسانی به شرح ذيل نموده است: 
اطاع   كاتالوگ  و  پوستر  بروشور،   10000 از  بيش  چاپ   •

رسانی به زبان فارسی و انگليسی
• چاپ بيش از 20000 اوراق اطاع رسانی و فرم های 

ضروری نمايشگاه

• چاپ بيش از 15000 كارت دعوت
• چاپ 2000 نسخه كتاب ويژه نمايشگاه

بازديدكنندگان و مشاركت  راهنما ويژه  • چاپ ۶000 كتابچه 
مشاركت  اسامی  نمايشگاه،  نقشه  شامل  نمايشگاه  كنندگان 
تلفن های  و  اطاعات  و  نمايشگاه  جانبی  برنامه های  كنندگان، 

ضروری جزيره كيش
• چاپ و توزيع بيش از 8000 نقشه نمايشگاه 

ايمیل:

ارسال بيش از 20000 هزار ايميل به مديران، اقتصاد دانان، سرمايه گذاران و سخنرانان بين المللی فعال در حوزه بورس، سرمايه گذاری، 
انرژی و بازار سرمايه
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تبلیغات رسانه ای:

ساخت تيزر نمايشگاه، تبليغات مطبوعاتی، شبكه های اجتماعی فيس بوک، لينكدين، توييتر و گوگل پاس  پکیج های اطالع رسانی:

تهيه و ارسال بيش از 5000 پكيج اطاع رسانی شامل فرم های نمايشگاه، فولدر نمايشگاه به تمامی شركت های دولتی و خصوصی 
فعال در در حوزه بازار سرمايه، مجريان پروژه های سرمايه پذير، سفارتخانه ها و مراكز و همايش های بين المللی مرتبط با حوزه نمايشگاه

گوگل پالس یوتوب لینکدینتلگرام

تبلیغات محیطی:

بيلبورد، استند، لمپست، بنر و ...

هدايای تبلیغاتی:

خودكار، دفترچه يادداشت،كيف و... 

کتاب رسمی نمايشگاه و کتاب راهنما

تنديس و لوح تقدير



مـروری بـر نمـایشگاه
POST SHOW REPORT

69 68w w w . k i s h i n v e x . i r

نمایشگاه 
در آینه 
مطبوعات

استقبالمدیرانوسرمایهگذارانازغرفهمنطقهآزادماکودر»کیشاینوکس«

ــش  ــی كي ــن دوره از نمايشــگاه بين الملل ــو اي ــه آزاد ماك ــل ســازمان منطق ــور بين المل ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اينوكــس 2017، از 8 تــا 11 آبــان در جزيــره كيــش برپاســت كــه طــی آن فرصت هــای ســرمايه گذاری در ايــران بــرای 

ســرمايه گذاران داخلــی و خارجــی معرفــی خواهــد شــد.
ــد از  ــز در بازدي ــه ني ــوس تركي ــوم اقيان ــركت آكواري ــده ش ــگری و نماين ــوزه گردش ــرمايه گذار در ح ــك س ــن ي همچني
ــه  ــن منطق ــه گردشــگری و توريســم در اي ــا بســيار مشــتاق اســت در زمين ــو گفــت: شــركت م ــه آزاد ماك ــه منطق غرف
ســرمايه گذاری كنــد و بــا توجــه بــه همســايگی ماكــو بــا تركيــه مســووالن ايــن شــركت تصميــم گرفتنــد تــا درخصــوص 

ــد. ــدام كنن ــو اق ــه آزاد ماك ــرمايه گذاری در منطق س
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کیشمیزبانمهمترینرویدادبازارپولوسرمایه

ــای  ــی فرصت ه ــگاه معرف ــن نمايش ــازی و نهمي ــه و خصوصی س ــك، بيم ــورس، بان ــی ب ــگاه بين الملل ــن نمايش چهارمي
ــد. ــه كار می كن ــاز ب ــش آغ ــای كي ــره زيب ــدت 4 روز در جزي ــه م ــاه ب ــتم آبان م ــروز هش ــوراز ام ــرمايه گذاری كش س

ايــن نمايشــگاه يكــی از مهم تريــن رويدادهــای بــازار پــول و ســرمايه ايــران اســت كــه در فضايــی بــه وســعت 21 هــزار 
مترمربــع در محــل دائمــی نمايشــگاه های بين المللــی كيــش و بــا حضــور 250 شــركت داخلــی و 70 شــركت خارجــی 

ــود. ــزار می ش برگ
ــازار  ــت ب ــن صنع ــای نوي ــه پديده ه ــت يافتن ب ــات و دس ــادل اطاع ــرای تب ــزی ب ــوان مرك ــش را می ت ــگاه كي نمايش

ــت. ــاوری دانس ــش و فن ــال دان ــرمايه و انتق س
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نشانههایتوسعهاقتصادیدربازارسرمایهایران

ســنا : كيــم ســيونگ هــو، ســفير كره جنوبــی در همايــش بين المللــی بــازار ســرمايه ايــران از جذابيــت ايــن بــازار بــرای 
ــی از  ــوان يك ــی به عن ــره جنوب ــفير ك ــو، س ــيونگ ه ــم س ــخن گفت.كي ــی س ــوص كره جنوب ــيايی به خص ــورهای آس كش
ــازار  ــای ب ــه جذابيت ه ــس 2017 ب ــش اينوك ــن روز كي ــران در دومي ــرمايه اي ــازار س ــی ب ــش بين الملل ــخنرانان هماي س
ســرمايه ايــران اشــاره كــرد و گفــت: بــورس تهــران گلچينــی از شــركت های بــزرگ و ســودآور اســت، بــه هميــن دليــل 

ــازار دارد. ــرای ســرمايه گذاری در ايــن ب ــادی ب ــی تمايــل زي كــره جنوب
وی در ادامــه درخصــوص صنايــع موجــود در بــازار ايــران اشــاره كــرد: بــازار ســرمايه ايــران يــك بــازار به خصــوص اســت 
كــه در آن از تمــام صنايــع موجــود در اقتصــاد ايــران نماينــده يــا نمايندگانــی وجــود دارد. بــه هميــن دليــل می تــوان 

گفــت ايــن بــازار بــرای تمــام اقشــار مختلــف امــكان ســرمايه گذاری را ايجــاد كــرده اســت.
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نمايشگاه در آينه مطبوعات
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نشانههایتوسعهاقتصادیدربازارسرمایهایرانمشهوداست

كيم سيونگ هو، سفير كره جنوبی در همايش بين المللی بازار سرمايه ايران از جذابيت اين بازار برای كشورهای آسيايی به 
خصوص كره جنوبی سخن گفت.

به گزارش پايگاه اطاع رسانی بازار سرمايه )سنا(، كيم سيونگ هو، سفير كره جنوبی به عنوان يكی از سخنرانان همايش 
بين المللی بازار سرمايه ايران در دومين روز كيش اينوكس 2017 به جذابيت های بازار سرمايه ايران اشاره كرد و گفت: 
بورس تهران گلچينی از شركت های بزرگ و سودآور است، به همين دليل كره جنوبی تمايل زيادی برای سرمايه گذاری در 

اين بازار دارد.
وی در ادامه در خصوص صنايع موجود در بازار ايران اشاره داشت: بازار سرمايه ايران يك بازار به خصوص است كه در آن 
از تمام صنايع موجود در اقتصاد ايران نماينده يا نمايندگانی وجود دارد. به همين دليل می توان گفت اين بازار برای تمام 

اقشار مختلف امكان سرمايه گذاری را ايجاد كرده است.

امضایتفاهمنامههمکاریمیانبورسکاالیایرانوهند

تفاهمنامــه همــكاری ميــان بــورس كاالی ايــران و بــورس كااليــی و مشــتقه ملــی هنــد در حاشــيه كيــش اينوكــس 2017 
بــه امضــا رســيد كــه دقايقــی پيــش بــرای نخســتين بــار يــك هــزار تــن قيــر توليــدی شــركت نفــت جــی از طريــق وب 

سرويســی كــه مقدمــه راه انــدازی ســكوی مشــترک معاماتــی بيــن دو بــورس اســت، مــورد مبادلــه قــرار گرفــت.
ــت تســهيل  ــه جه ــن تفاهمنام ــورس كاال، اي ــل از ب ــه نق ــنا( و ب ــرمايه )س ــازار س ــانی ب ــگاه اطــاع رس ــزارش پاي ــه گ ب
معامــات كااليــی بيــن دو كشــور از طريــق ســكوی مشــترک معاماتــی بيــن بــورس كااليــی ايــران و هنــد منعقــد شــد 
كــه امــروز در مرحلــه نخســت ايــن تفاهمنامــه، امكانــی ايجــاد شــده اســت تــا تجــار دو كشــور از طريــق وب سرويســی 

ــد. ــوی بورس هــای خــود ببينن ــر روی تابل ــر را ب ــه طــور مســتقيم قيمت هــای كشــف شــده قي ب
در هميــن راســتا دقايقــی پيــش دو هــزار تــن قيــر توليــدی شــركت نفــت جــی از طريــق ايــن وب ســرويس در مقابــل 
ديــدگان معاملــه گــران و تجــار هنــدی قــرار گرفــت و در اســتقبال آنهــا يــك هــزار تــن از محصــول ايرانــی توســط تجــار 

هنــدی خريــداری شــد.
حامــد ســلطانی نــژاد، مديرعامــل بــورس كاالی ايــران در مراســم امضــای تفاهمنامــه بــا بــورس كااليــی و مشــتقه ملــی 
ــدی از  ــزرگ هن ــه تجــار ب ــد ريشــه در شــكاياتی دارد ك ــی هن ــورس كاالي ــا ب ــده همــكاری مشــترک ب ــت: اي ــد گف هن
دريافــت قيــر بــی كيفيــت از بــازار ايــران را داشــتند ايــن در حالــی اســت كــه قيــر توليــد شــده در ايــران بــه خصــوص در 

دو شــركت نفــت جــی و پاســارگاد از باالتريــن كيفيــت در ســطح جهانــی برخــوردار اســت.
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معرفیتوانمندیهایبانکتجارتدرنمایشگاهفرصتهایسرمایهگذاری

گروه بنگاه ها: نهمين نمايشگاه بين المللی فرصت های سرمايه گذاری )كيش اينوكس 2017( شامگاه دوشنبه 8 آبان ماه طی 
افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی بانك  مراسمی با حضور بانك تجارت در محل مركز نمايشگاه های بين المللی كيش 
تجارت، اين بانك همراه با شركت های هلدينگ مالی خود با حضور در اين نمايشگاه آخرين دستاوردهای بانك در حوزه 
اقتصادی كشور را به نمايش گذاشتند. دكتر محمدی رئيس سازمان  از بخش های مختلف  الكترونيك و حمايت  خدمات 
بورس و اوراق بهادار ايران، دكتر همتی، رئيس كل بيمه مركزی، كاپيتان جديدی مديرعامل شركت كيش اير و دكتر محسنی 

مديرعامل شركت سپرده گذاری مركزی از جمله بازديدكنندگان از غرفه بانك تجارت در روز نخست برگزاری بودند.
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یکمسئولکشورآلمان:ایرانازمنظراقتصادیپیشرفتکردهاست

برگزاریکارگاهآموزشیآشناییباسرمایهگذاریدربورسدرنمایشگاهاینوکس

عقدتفاهمنامههمکاری2000میلیاردریالیشرکتعمرانصدرادرزمینهگردشگریوفرهنگی

و  بيمه  بانك،  بورس،  بين المللی  نمايشگاه  چهارمين  آغازين  مراسم  در  چهارشنبه  شامگاه  شولز  گرهارد  ايرنا،  گزارش  به 
خصوصی سازی )كيش اينوكس( در جزيره كيش افزود: يكی از هدف های رويداد كيش اينوكس كمك به ارتقا زيرساخت ها 
و تسهيل فرآيند پيشرفت ايران است و من واقعا شما را به ادامه اين رويكرد تشويق می كنم زيرا بهبود و توسعه زيرساخت 

در هر كشور پايه و اساس رشد اقتصادی و مردم آن جا است. 
وی اظهار كرد: اين نخستين باری است كه به ايران سفر می كنم و تا به اين جا از سفر خود بسيار لذت برده ام و فرصت ديدن 

تهران را داشته ام كه شهر بسيار پويا و زنده ای است. 
وی اضافه كرد: اما آن چه بيش از همه مرا در كشور زيبای ايران تحت تاثير قرار داده است سطح مهمان نوازی است كه هر 
كجا می روم به من ابراز می شود. مدير كل امور سياسی وزارت حمل و نقل و زيرساخت های ديجيتال آلمان گفت: هيات 
نمايندگان اتحاديه لجستيك آلمان و صنعت لجستيك آلمان كه به ايران سفر كرده بدنبال آغاز همكاری ميان آلمان و 

شركت های تجاری خارجی است.

نمايشگاه  نمايشگاه معرفی فرصت های سرمايه گذاری كشور و سومين  فرناز كازرانی روز چهارشنبه در حاشيه هشتمين 
بين المللی بورس، بانك، بيمه و خصوصی سازی )كيش اينوكس 201۶( در گفت و گو با ايرنا در مورد برگزاری اين برنامه 
افزود: كارگاه آموزش مقدماتی سرمايه گذاری در بورس و آشنايی با سهام در مقاطع مختلف تحصيلی همزمان با افتتاح 

نمايشگاه )10 آبان ماه( برای كودكان و نوجوانان برگزار شد. 
وی اظهار كرد: در شب نخست ۳5 دانش آموز دختر و در شب دوم نيز 45 دانش آموز پسر دبيرستانی در اين كارگاه حضور 

يافتند و ضمن آشنايی با مفاهيم اين حوزه گواهی شركت در اين دوره را دريافت كردند.
مدير تاالر بورس كيش گفت : اين كارگاه آموزشی امروز و فردا نيز از ساعت 19 برای عاقه مندان در چهارمين نمايشگاه 
بين المللی بورس، بانك، بيمه و خصوصی سازی برگزار می شود. وی از تمامی عاقه مندان برای شركت در كارگاه )آموزش 

مقدماتی سرمايه گذاری در بورس و آشنايی با سهام( دعوت كرد تا در اين دوره شركت كنند.

زمينه های  در  همكاری  تفاهم نامه  سه  شركت  اين  كرد:   اعام  صدرا  جديد  شهر  عمران  شركت  سرپرست  ايرنا-  شيراز- 
گردشگری و فرهنگی و احداث مراكز محله در شهر جديد صدرا با ارزش تقريبی2000 ميليارد ريال در نمايشگاه كيش 
نمايشگاه  در  عمران شهر جديد صدرا  افرود:  شركت  ايرنا  با  مصاحبه  در  مويدی شنبه  علی  كرد.  منعقد  اينوكس 2017 
بين المللی فرصت های سرمايه گذاری كيش اينوكس 2017 كه برای معرفی فرصت های سرمايه گذاری كشور برگزار شد، 
حضوری فعال داشت. اين نمايشگاه با هدف همسويی با تحوالت جديد اقتصادی و اجرای سياست های اقتصاد مقاومتی برگزار 

می شود كه امسال 8 الی 11 آبان 9۶ در كيش برگزار شد.
مؤيدی افزود: اين نمايشگاه اين امكان را برای تمام عاقه مندان فراهم كرده تا بتوانند همه اهداف خود را در فضای تخصصی 

با حضور و تبادل نظر با مديران و دست اندركاران حوزه های مختلف دنبال كنند.

نمایشگاهکیشاینوکس2017درجزیرهکیشآغازبهکارکرد

نمایشگاهکیشاینوکس2017درجزیرهکیشآغازبهکارکرد

ايرنــا - كيــش - چهارميــن نمايشــگاه بين المللــی بــورس، بانــك، بيمــه و خصوصــی ســازی )كيــش اينوكــس 2017 ( بــه 
عنــوان بــزرگ تريــن رويــداد اقتصــادی كشــور و بخــش خصوصــی عصــر روز دوشــنبه در جزيــره كيــش گشــايش يافــت.

به گزارش ايرنا، اين نمايشگاه تا يازدهم آبانماه در مركز نمايشگاه های بين المللی كيش داير است.
ــژه  ــی و وي ــاری ـ صنعت ــق آزاد تج ــی مناط ــورای عال ــر ش ــك دبي ــی بان ــور مرتض ــا حض ــداد ب ــن روي ــاح اي ــن افتت آئي
اقتصــادی، محمــد ابراهيــم انصــاری الری مديــر عامــل ســازمان منطقــه آزاد كيــش، حســينعلی اميــری معــاون پارلمانــی 
ــس  ــدی رئي ــاپور محم ــران، ش ــامی اي ــوری اس ــزی جمه ــه مرك ــس كل بيم ــی رئي ــا همت ــوری، عبدالرض ــس جمه رئي
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ايــران، علــی اشــرف عبــداهلل پــوری حســينی رئيــس ســازمان خصوصــی ســازی كشــور و 
گرهــارد شــولتس معــاون وزيــر حمــل و نقــل و آی تــی آلمــان در ســالن خليــج فــارس مركــز همايش هــای بين المللــی 
كيــش برگــزار شــد. ايــن نمايشــگاه در فضايــی بالــغ بــر 21 هــزار متــر مربــع بــا حضــور 2۶0 شــركت كننــده داخلــی و 
۶0 شــركت خارجــی در قالــب هيات هــای بين المللــی مشــاركت كننــده و بازديــد كننــده از 25 كشــور در محــل دائمــی 

ــت. ــده اس ــا ش ــش برپ ــی كي ــگاه های بين الملل نمايش

ايرنــا - كيــش- رييــس روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: نتايــج اجمالــی پايــش 
و بررســی عملكــرد حوزه هــای تبليغاتــی، مويــد موفقيــت برخــی مجموعه هــای صنعتــی در زمينــه تبييــن فعاليت هــای 

اقتصــادی كشــور و جــذب منابــع ســرمايه گــذاری را در نمايشــگاه كيــش اينوكــس نشــان می دهــد.
بــه گــزارش ايرنــا فــرزاد خلفــی چهارشــنبه شــب در جمــع شــماری از فعــاالن و مديــران صنعتــی در غرفــه منطقــه ويــژه 
اقتصــادی المــرد در نمايشــگاه بين المللــی )كيــش اينوكــس( افــزود: مديــران مناطــق ويــژه اقتصــادی همچــون منطقــه 
ــا جديــت  ــد ب ــد كــه اميــد اســت ايــن رون ــع اقدامــات موثــری داشــته ان ــرای تبييــن فعاليت هــا و جــذب مناب المــرد ب

بيشــتر ادامــه يابــد.
ــی،  ــران صنعت ــوان مدي ــه ت ــن و عرض ــرای تبيي ــب ب ــی مناس ــذاری فرصت ــرمايه گ ــگاه های س ــرد: نمايش ــار ك وی اظه

ــت. ــور اس ــذاری در كش ــرمايه گ ــادی و س ــوه اقتص ــای بالق ظرفيت ه
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بــه گــزارش ايرنــا، كيــش اينوكــس بــه عنــوان بزرگتريــن رويــداد اقتصــادی بخــش خصوصــی بــا چنديــن ســال تجربــه 
توانســته بــا كنــار هــم قــرار دادن بخش هــای پيشــرو اقتصــاد ايــران شــامل بانــك، بيمــه و بــورس، انــرژی )نفــت و گاز و 
پتروشــيمی(، زيرســاخت و گردشــگری و حضــور متوليــان طــرح هــای ســرمايه پذير از يــك ســو و حضــور ســرمايه  گــذاران 
داخلــی و خارجــی از ســوی ديگــر، فرصــت ويــژه ای را بــرای بهره بــرداری و توســعه ســرمايه  گــذاری و در نهايــت رشــد 

و توســعه اقتصــادی كشــور فراهــم آورد. 
مديــر عامــل شــركت بهــاران تدبيــر كيــش مجــری و برگــزار كننــده نمايشــگاه كيــش اينوكــس 2017 كــه بــا همــكاری 
ــوی  ــت و گ ــنبه در گف ــود روز چهارش ــزار می ش ــش برگ ــعه كي ــذاری توس ــرمايه گ ــركت س ــش و ش ــه آزاد كي منطق
ــش  ــازی )كي ــی س ــه و خصوص ــك، بيم ــورس، بان ــی ب ــگاه بين الملل ــن نمايش ــرد: چهارمي ــراز ك ــا اب ــا ايرن ــی ب اختصاص
ــا نهميــن نمايشــگاه معرفــی فرصت هــای ســرمايه گــذاری كشــور در عرصــه بين المللــی همــراه  اينوكــس 2017( كــه ب
خواهــد بــود، مشــتمل بــر 2 بخــش نمايشــگاهی و محتوايــی اســت كــه بخــش محتوايــی شــامل نشســت هــا و همايــش هــای 

ــت.  ــی اس بين الملل
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دیدگاهمدیرعاملمنطقهآزادکیشدرخصوصتعاملسازندهایران

چندنکتهدربارهنمایشگاهاینوکس2017

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش، ايران را به لطف امضای توافق برجام در مسير تعامل سازنده با جهان خواند.
به گزارش پايگاه خبری بورس پرس، محمد ابراهيم انصاری الری درافتتاحيه نمايشگاه بين المللی بورس، بانك، بيمه كيش 
درباره  اهميت و ارزش برگزاری چنين نمايشگاه ها و همايش هايی گفت: بی ترديد ساعت ها می توان در خصوص ارزش های 
برگزاری اين رويداد مهم سخن گفت، به خصوص برای ايران كه بعد از سال ها انفصال از اقتصاد جهانی، به يمن امضای يك 

توافق بين المللی جامع در مسيری جديد و راهی نو مبتنی بر تعامل سازنده با جهان قرار دارد.
وی ادامه داد: در عصر فعلی نيازمند كسانی هستيم كه به درستی كيفيت طبيعت، كشورها و نژادهای گوناگون را بشناسند 

و چگونگی رفتار در اين شرايط را تبيين كنند. 

چهارمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه به عنوان بزرگترين رويداد اقتصادی منطقه آزاد كيش با همه مزيت ها درحالی به 
كار خود پايان داد كه با نكاتی همراه بود.

به گزارش پايگاه خبری بورس پرس، چهارمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه و نهمين همايش معرفی فرصت های جذب 
سرمايه گذاری در بازار سرمايه با حضور مسئوالن بورس ها، مديران حوزه اقتصادی و 45 مهمان خارجی از 17 كشور درحالی 

از 8 آبان در منطقه آزاد كيش آغاز و بعد از روز به كار خود پايان داد.
اين رويداد با وجود نكات مثبتی چون معرفی بازار سرمايه به سرمايه گذاران خارجی، اعام راهكارهايی برای جذب سرمايه 
گذاران، اهميت بازار سرمايه در اقتصاد، فرهنگ سازی و.. با كاستی هايی نيز همراه شد كه انتظار می رود طرح برخی نواقص، 

منجر به برگزاری بهينه دوره های آتی و اثرگذاری بيشتری كارساز شود.
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کیشاینوکس2017گشایشیافت

به گزارش صدای بانك، اين نمايشگاه كه هر ساله با حضور گسترده نهادهای فعال در بازار سرمايه، بانك ها، شركت های 
بيمه  و سرمايه گذاری در محـل دائمی نمايشگاه های بين المللی كيش برگـزار می شود، درهای چهارمين دوره خود را كه با 
حضور مرتضی بانك دبير شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ويژه اقتصادی، محمدابراهيم انصاری الری مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد كيش، حسينعلی اميری معاون پارلمانی رييس جمهور، عبدالرضا همتی رييس كل بيمه مركزی جمهوری 
اسامی ايران، شاپور محمدی رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ايران، علی اشرف عبداهلل پوری حسينی رييس سازمان 
خصوصی سازی كشور و گرهارد شولتس معاون وزير حمل  و نقل و آی تی آلمان و جمعی از مديران عامل، اعضای هيات مديره 

و شخصيت های اقتصادی برگزار شد، به روی عموم مردم گشود.

مالزیآمادهسرمایهگذاریبرایراهاندازینیروگاهخورشیدیدراصفهاناست

اصفهان-ايرنــا- رييــس مركــز توســعه تجــارت مالــزی در آســيا و خاورميانــه گفــت: مالــزی آمــاده ســرمايه گــذاری بــرای 
ــط عمومــی  ــا، رواب ــه گــزارش ايرن ــژه نيــروگاه هــزار مگاواتــی در اصفهــان اســت. ب ــدازی نيــروگاه خورشــيدی بوي راه ان
اتــاق بازرگانــی اصفهــان روز شــنبه بــه نقــل از )ريمــی يعقــوب( (RemeeYaakub) كــه در بازديــد از پايــون اصفهــان در 
نهميــن نمايشــگاه فرصت هــای ســرمايه گــذاری كشــور موســوم بــه )كيــش اينوكــس 2017( ســخن می گفــت، افــزود: 
ــرای  ــوان ب ــاک و طبيعــی می ت ــرژی پ ــن ان ــی اســت و از اي ــل توجهــی روزهــای آفتاب اســتان اصفهــان دارای تعــداد قاب
توليــد بــرق بــدون ايجــاد آلودگــی و اثــرات زيســت محيطــی ُمضــر، اســتفاده كــرد. ريمــی يعقــوب گفــت: كشــورهای اروپايــی 
ــد و  ــزی ســرمايه گذاری هــای زيرســاختی انجــام داده ان ــه پنل هــای خورشــيدی در كشــور مال سال هاســت كــه در زمين

بــه ايــن ترتيــب امــروزه ايــن كشــور در زمينــه ايجــاد نيروگاه هــای خورشــيدی در آســيا پيشــرو اســت.
وی خاطرنشان كرد: از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق ايران، ظرفيت باال و بسيار خوبی برای استفاده از نيروگاه های 

خورشيدی دارد و مالزی نيز آماده سرمايه گذاری در اين زمينه است.
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افتتاحنمایشگاهبورس،بانک،بیمهوخصوصیسازیکیش

به گزارش سرويس بازار ايسنا، بنابر اعام بانك مهر اقتصاد، اين نمايشگاه كه هر ساله با حضور گسترده نهادهای فعال در 
بازار سرمايه، بانك ها، شركت های بيمه  و سرمايه گذاری در محـل دائمی نمايشگاه های بين المللی كيش برگـزار می شود، 
درهای چهارمين دوره خود را كه با حضور مرتضی بانك دبير شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ويژه اقتصادی، 
محمدابراهيم انصاری الری مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش، حسينعلی اميری معاون پارلمانی رييس  جمهور، عبدالرضا 
همتی رييس كل بيمه مركزی جمهوری اسامی ايران، شاپور محمدی رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ايران، علی اشرف 
عبداهلل پوری حسينی رييس سازمان خصوصی سازی كشور و گرهارد شولتس معاون وزير حمل  و نقل و آی تی آلمان و جمعی 

از مديران  عامل، اعضای هيات مديره و شخصيت های اقتصادی برگزار شد، به روی عموم مردم گشود.
در اين نمايشگاه بانك مهر اقتصاد در سالن سه، حضوری فعال و موثر داشته و آخرين دستاوردها، توانمندی ها و خدمات 

بانك توسط كارشناسان حاضر در غرفه به بازديدكنندگان معرفی و عرضه می شود.
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23هزارشعبهبانکیداریم/قانونجامعنظامبانکیدرراهاست

معاون رئيس جمهور با بيان اينكه در حال حاضر 42 بانك و موسسه اعتباری در كشور وجود دارد، گفت: 2۳ هزار شعبه 
بانكی در كشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسينعلی اميری در مراسم آغاز به كار چهارمين نمايشگاه بانك، بورس و بيمه گفت: ايران تاكنون 
از گذرگاه های تاريخی پرشماری عبور كرده كه بسياری از آن ها، در خاطرات مردم، ماندگار شده است. به نحوی كه به رغم 
بی مهری های بسيار، با سربلندی از جذر و مدهای روزگار برآمده و دارای ظرفيت های بی شماری برای سرمايه گذاری است؛ 
بر اين اساس وجود شرايط اقليمی متنوع و چهارفصل و ذخاير متعدد، جاذبه های فرهنگی، توريست و اكوتوريست، مسير 

شاهراهی و ترانزيتی به كشورهای منطقه و دنيا، برای هر سرمايه گذار می تواند جذاب باشد.
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kishinvex2017کلیدخورد

نمايشگاه بين المللی kishinvex2017 دقايقی قبل افتتاح شد.
ــه و  ــك، بيم ــورس، بان ــی ب ــگاه بين الملل ــن نمايش ــترش، چهارمي ــری گس ــگاه خب ــی پاي ــگار اعزام ــزارش خبرن ــه گ ب
 kishinvex2017 خصوصــی ســازی و نهميــن نمايشــگاه معرفــی فرصت هــای ســرمايه گــذاری كشــور بــا عنــوان تجــاری
بــه عنــوان رويــدادی بــا همــكاری مديريــت امــور همايش هــا و نمايشــگاه های شــركت ســرمايه گــذاری و توســعه كيــش 

برگــزار شــده اســت. ايــن رويــداد تــا يــازده آبــان دايــر خواهــد بــود.

ایدرو،شریکیمطمئنبرایسرمایهگذارانخارجی

ــای  ــی فرصت ه ــگاه معرف ــن نمايش ــازی و نهمي ــی س ــه و خصوص ــك، بيم ــورس، بان ــی ب ــگاه بين الملل ــن نمايش چهارمي
ســرمايه گــذاری كشــور بــا عنــوان تجــاری kishinvex2017 بــه عنــوان رويــدادی بــا همــكاری مديريــت امــور همايش هــا 

و نمايشــگاه های شــركت ســرمايه گــذاری و توســعه كيــش برگــزار شــد.
ــك  ــار داشــتن ي ــه و در اختي ــر مجموع ــا حضــور 7 شــركت زي ــدرو( ب ــران )اي ــع اي ســازمان گســترش و نوســازی صناي

ــرد.  ــدا ك ــری در نمايشــگاه حضــور پي ــون 200 مت پاوي
در ايــن پاويــون 7 شــركت از زيــر مجموعــه هــای ايــدرو حضــور داشــتند كــه شــامل مركــز گســترش فنــاوری اطاعــات 
ــن،  ــار و راه آه ــات قط ــركت قطع ــو(،  ش ــازی )ايزوايك ــع كشــتی س ــی )IPMI(، مجتم ــت طراحــی صنعت ــا(، مديري )مگف

پژوهشــكده ميكــرو الكترونيــك، منطقــه اقتصــادی گرمســار، منطقــه اقتصــادی جهــرم هســتند.
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جذب6سرمایهگذارخارجیدرمنطقهویژهاقتصادیگرمسار

ــر داد  ــه خب ــن منطق ــی در اي ــرمايه گذار خارج ــذب ۶ س ــار از ج ــادی گرمس ــژه اقتص ــه وي ــرمايه گذاری منطق ــر س مدي
ــرای ااطــاع  ــژه اقتصــادی گرمســار را در نمايشــگاه كيــش اينوكــس 2017 را فاكتــوری ب و حضــور پررنــگ منطقــه وي

رســانی مخاطبــان از ايجــاد ايــن منطقــه عنــوان كــرد.
ــژه  ــه وي ــرمايه گذاری منطق ــر س ــن مدي ــم روش ــعيد نج ــترش، س ــری گس ــگاه خب ــی پاي ــگار اعزام ــزارش خبرن ــه گ ب
اقتصــادی گرمســار در نمايشــگاه كيــش اينوكــس 2017 بــه پيشــينه ايجــاد منطقــه ويــژه اقتصــادی گرمســار پرداخــت و 
گفــت: منطقــۀ ويــژۀ اقتصــادی گرمســار در ســال 1۳91 بنــا بــر مصوبــۀ هيــات وزيــران و تحت پوشــش ســازمان گســترش 
ــا  ــت ب ــرمايه گذاری خارجــی و در رقاب ــژه س ــرمايه گذاری به وي ــب و تشــويق س ــران، به منظــور جل ــع اي ــازی صناي و نوس
ــای  ــه و قطب ه ــی منطق ــه های صنعت ــادی و خوش ــای اقتص ــتيبانی از فعاليت ه ــا پش ــه ای ب ــادی منطق ــای اقتص بازاره

صنعتــی افتتــاح شــد.

۱۳
۹۶

ن 
آبا

 8
ه 

شنب
دو 

۱۳
۹۶

ن 
آبا

 8
ه 

شنب
دو 

۱۳
۹۶

ن 
آبا

 8
ه 

شنب
دو 

کیشاینوکس2017گشایشیافت

سرمدیدرافتتاحیههمایشکیشاینوکس2017اعالمکرد:
آغازبهکارمعاونتاقتصادیوزارتخارجهدرآیندهنزدیک

به گزارش پايگاه خبری »عصر نمايشگاه«، اين رويداد با حضور مقامات بلند پايه داخلی و 90 ميهمان از 27 كشور خارجی 
افتتاح شد.

اين رويداد با سخنرانی محمد ابراهيم انصاری الری، رييس منطقه آزاد كيش، شاپور محمدی رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار و عبدالناصر همتی رييس كل بيمه مركزی آغاز به كار كرد .

به گزارش خبرنگار پايگاه خبری »عصر نمايشگاه«، مرتضی سرمدی  در مراسم آغاز به كار چهارمين نمايشگاه بانك، بورس 
و بيمه گفت: وزارت خارجه تاش كرد تا عاوه بر توافق برجام و عملياتی شدن آن، در يك روندی تمامی طرفين به تعهدات 
خود عمل كرده است؛ ضمن اينكه از ابتدای دولت دوازدهم قرار بر اين شد كه معاونت اقتصادی در اين وزارتخانه تاسيس 

شود كه اين مهم ظرف چند ماه آينده عملياتی خواهد شد.
وی افزود: در دورانی كه ايران تحريم بود، در حوزه بانكداری بين المللی تغييرات اساسی صورت گرفته و اين سبب شد كه 
برجام و رفع تحريم های هسته ای، آثار مناسبی را در بخش بانكی نداشته باشد، پس نظام بانكی بايد خود را با استانداردها 
تطبيق داده، اگرچه ظرف دو سال اخير در جهت از بين بردن نگرانی هايی كه ريسك بانك های ايرانی می توانست ايجاد كند، 
كار گسترده ای ميان وزارت خارجه و اقتصاد و بانك مركزی صورت گرفته و تاش شده تا موضوع تحريم گروه ويژه اقدام 

مالی با نزديك شدن استانداردهای ايران به سطح بين المللی، از بين برود.

استانداردسازیکاالییازکانالبورس

به گزارش پايگاه خبری »عصر نمايشگاه« به نقل از دنيای اقتصاد، اين نمايشگاه كه با حضور صدها شركت داخلی و خارجی 
در حوزه های بورس، بانك و بيمه تحت عنوان اينوكس 2017 برگزار شده تازه ترين استانداردهای جديد جهانی را در معرض 
اين حوزه ها در سال های گذشته همواره در زمان  به گواهی فعاالن  اين حوزه ها قرار می دهد.  اندركاران  معرفی به دست 
قرار  استفاده  ابزارهای مهم مالی كه در حال حاضر در بورس های معتبر جهانی مورد  و  اهرم ها  نمايشگاه ها  اين  برگزاری 
می گيرد معرفی می شود با اين حال در دو سال گذشته با حذف تحريم های بين المللی و بازگشت بورس های ايران به عرصه 
فدراسيون های بورس های بين المللی شرايط مناسب تری را برای تعامل با حوزه های مالی جهانی به خصوص در بخش های 

بانكداری و بازار سرمايه ايجاد كرده است.
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بازدیدوزارتحملونقلآلمانازغرفهایدرودراینوکس2017

هياتــی از وزارت حمــل  و نقــل آلمــان از غرفــه ســازمان گســترش و نوســازی صنايــع ايــران در نمايشــگاه كيــش اينوكــس 
2017 ديــدن كــرد.

بــه گــزارش پايــگاه خبــر گســترش بــه نقــل از ايلنــا، در ايــن بازديــد معــاون صنايــع پيشــرفته و پروژه هــای كان انــرژی 
ــاره  ــه خصــوص درب ــت آن ب ــه و فعالي ــران، برنام ــع اي ــازی صناي ــازمان گســترش و نوس ــی س ــدرو در خصــوص معرف اي

ــه كــرد. ــا بخــش خصوصــی در صنايــع هــدف توضيحاتــی ارائ ســرمايه گذاری مشــترک ب
ديجيتالــی كــردن سيســتم حمــل  و نقــل يكــی از محورهــای گفــت  وگــوی فــرداد دليــری بــا ايــن هيــات آلمانــی بــود و 

قــرار شــد ارتباطــات بيشــتر ايــن موضــوع از طريــق شــركت مگفــا پيگيــری شــود.
ايــن هيــات آلمانــی همچنيــن پنــل لجســتيك بــا عنــوان دســتاوردهای آلمــان در توســعه راه حل هــای لجســتيكی را در 

حاشــيه نمايشــگاه برگــزار كــرد.
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KISH INVEX 2017: IRAN IS OPEN FOR BUSINESS

The Iranian Island of Kish has hosted an international exhibition dubbed «Kish Invex 2017». Some 250 companies, 
organizations, experts, and investors from at least 50 countries have taken part in the event.

OPENS 2017 KISH INVEX

PRESENCE OF FOREIGN INVESTORS IN IRAN UP BY %16

The latest edition of Kish Invex expo, one of the most important events for the Iranian money and capital markets, 
opened on Monday on the southern coast of Kish Island. More than 250 local and 70 foreign companies have 
reportedly taken part in the event that will run through Thursday. Kish Invex 2017 aims to provide a venue for 
all financial players, namely banks and credit institutions, insurance companies, project leaders and investors in 
capital, energy, mining, tourism and housing projects of both public and private sectors, to pursue their targets in 
a professional environment. The expo is often marked by higher-than-usual presence of foreign companies and 
representatives, as the Kish Island does not require visas.

Addressing inaugural ceremony of the Fourth International Exhibition of Exchange, Banking, Insurance and 
Privatization in Kish Island, Head of the Securities and Exchange Organization Shapour Mohammadi said that the 
rate of foreign financial resources attracted during the said period stood at 31 percent.
Mohammadi further noted that new financial instruments have diversified investment basket for the investors 
and created new opportunities for them.
Iran’s capital market is on track of progress and it will continue the same trend, the official said.
Fourth International Exchange, Banking, Insurance and Privatization (Kish Invex 2017) opened in Kish Island late 
on Monday as the country’s biggest economic event and will continue until November 2.
The Exhibition in an area of 21,000 square meters hosts 260 domestic firms and 60 foreign ones from 25 countries.
Holding 21 conferences and domestic and international expert meetings is also among programs of the event.
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KISH INVEX 2017 EXHIBITION KICKS OFF IN SOUTHERN IRAN

KISH INVEX 2017 EXHIBITION KICKS OFF IN SOUTHERN IRAN

IRAN HOLDS FINANCIAL MARKETS EVENT IN KISH ISLAND

The 4th International Exhibition of Exchange, Banking, Insurance and Privatization (Kish Invex 2017) started on 
Monday in Kish Island, southern Iran.
event will be underway until November 2 in Kish International Exhibitions Center.
The opening ceremony was held with the participation of the Secretary of the Supreme Council of Free and 
Special Economic Zones, «Morteza Bank, Managing Director of Kish Free Zone Organization Mohammad Ebrahim 
Ansari Lari and some other officials. 
The Exhibition in an area of 21,000 square meters hosts 260 domestic firms and 60 foreign ones from 25 countries. 
Holding 21 conferences and domestic and international expert meetings is also among programs of the event.

President and CEO of Central Securities Depository of Iran visits 2017 Kish Invex Exhibition on the sidelines of an 
International Conference on Iran Capital Market in southern Iran.
During his visit, the CSDI Chief met and coffered with the participating companies directors and ranking officials 
where the two sides discussed different areas of mutual interest as well as various grounds of cooperation between 
their institutions.
This year, the expo coincided with Iran’s Capital Market Summit which was well attended by hundreds of local 
Market’s participants from capital market, banking and insurance sectors, as well as tens of foreign delegates with 
a special focus on Iran’s Capital Market great diversity and high return.

Iran’s Capital Market Summit was held on October 31 in Kish Convention Center, Iran.
The event was organized as a sideline of Kish Invex 2017, which took place 30 October to 2 November.
The summit was well attended by hundreds of local Market’s participants from capital market, banking and 
insurance sectors, as well as tens of foreign delegates with a special focus on Iran’s Capital Market great diversity 
and high return.
Among speakers were Chairman of Securities and Exchange Organizations, Ambassadors of Turkey and South Korea 
to Tehran, Deborah Fuhr, ETFGI’s CEO, George Ugeux of Galileo Global Group, Asad  Jafree from Deloitte Middle 
East, Andreas Skopal of Ernst & Young, and TSE’s CEO, Hassan Ghalibaf Asl.
Dr. Ghalibaf Asl outlined a brief development history of Iran’s Capital Market in the post decade with an increase of 
the market value more than 10 times in the period. He spotlighted investment opportunities, new developments 
and facilities, as well as challenges in Iran’s Market.
Turkish Ambassador to Iran, Hakan Takin underlined there have been business ties between Tehran and Ankara 
always, and now Iran is a new investment destination for Turkey. The stock markets of both countries are cooperating 
on several projects, including Mutual listing of their listed companies.
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