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مزايای ويژه و منحصر به فرد منطقه آزاد کیش
جغرافیا :
جزيـره كيش با مسـاحتی حـدود  91كيلومتـر مربـع در  18كيلومتری كرانه
جنوبـی ايـران ،در محدوده شـمالی خليجفارس واقع اسـت.
شـكل ظاهـری جزيـره بـه صـورت يـك بيضـی اسـت كـه قطـر بـزرگ آن
15كيلومتـر و قطـر كوچـك آن  8كيلومتـر میباشـد و از نظـر تقسـيمات
سياسـی و اداری كشـور ،در محدوده استان هرمزگان و شــــهرستان بنـــدر
لنـــگه قـــرار دارد.

جزیره کیش
در یک نـگاه
KISH
ISLAND AT A
GLANCE
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ويژگیهـای جغرافيايـی كيـش از جمله قرارگيـری آن در منطقـه جغرافيايی
اسـتراتژيك خليـج فـارس ،آب و هـوای مطلـوب در  8مـاه از سـال و دارا
بـودن سـواحل مرجانـی ايـن جزيـره را برخـوردار از موقعيتی ممتـاز از حیث
گردشـگری و تجـاری نموده اسـت.

 جذابيـتهـای بیشـمارگردشگری
 ورود اتبـاع خـارجـی بـدون اخــذ رواديــد
 كنتــرل نســبی آالينـــدههای محــيط زيـســت
 دســـــترســی كيـــش به آبراههــــای 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 ناهنجاریهای اجتماعـی
 دسترسی و نزدیکی به بنادر و شهرهای بینالمللی منـطقه همـچون دبـی ،شـارجه ،منـامه و دوحه

www.kishinvex.ir
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شــرایط اقتصــاد ایــران بــه گونــهای رقــم

و در نهایــت رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور

زمــان دیگــری ضــرورت ارتباطــات بینالمللــی

از ســوی دیگــر اتتخــاب جزیــره کیــش

خــورده کــه در ایــن مقطــع بیشــتر از هــر
بیشــتر ،احســاس میگــردد.

بعــد از جدایــی چنــد ســاله اقتصــاد ایــران

خصوصــی نیازمنــد از ســرگیری ارتباطــات

خارجــی باعــث شــده تــا ایــن دســته از

 عــدم نیــاز بــه ویــزا بــرای اتبــاع کشــورهای

تجــاری بیــن المللــی هســتند .ایــن ارتباطــات

مخاطبیــن جهــت حضــور در کیــش اینوکــس

جهانــی و مذاکــره بــا فعــاالن اقتصــادی معتبر

 کیفیــت بــاالی اقامــت در جزیــره کیــش و

مهمتریــن راه آغــاز و پایدارســازی اینگونــه

و گفــت و گــو هــای تجــاری را بیشــتر از بقیــه

و بینالمللــی حاصــل نمیشــود .همچنــان

ارتباطــات ،برگــزاری نمایشــگاههای تخصصی،

همایشهــا و نشســتهای مرتبــط اســت.

دغدغــه کمتــری داشــته باشــند.

آرامــش حاضــر در آن کــه تمرکــز بــر مذاکرات
شــهرهای ایــران فراهــم مــی آورد.


وجــود زیرســاختهای اقامتــی (نظیــر

کیــش اینوکــس بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد

هتلهــا و مراکــز اقامتــی و پذیرایــی) مناســب

اســت بــا کنــار هــم قــرار دادن بخشهــای

 وجــود زیرســاخت هــای مناســب جهــت

اقتصــادی بخــش خصوصــی کشــور توانســته

پیشــرو اقتصــاد ایــران و حضــور نهادهــای
مالــی ،ارکان بــازار ســرمایه و متولیــان پــروژه

هــای ســرمایه پذیــر در بخــش هــای دولتــی و
خصوصــی درحــوزه های بــازار ســرمایه ،انرژی،
گردشــگری ،عمران و شهرســازی ،مناطــق آزاد

و وجــود امكانــات حمــل و نقــل درون شــهری

برگــزاری نمایشــگاه هــا و همایــش هــای بیــن
المللــی

 حضــور در هــاب تجــاری خلیــج فــارس در

نزدیکــی شــهرهای دوبــی ،شــارجه و دوحــه.

 حمایــت و همــکاری مدیــران و مســئولین

و ویــژه اقتصادی ولجســتیک درکنار مســئولین

ســازمان منطقه آزاد کیش و شــرکت ســرمایه

گــذاران داخلــی و خارجــی فرصــت ویــژهای را

بیــن المللــی بــا کیفیــت و...

 ،دســت انــدرکاران اقتصادی کشــور و ســرمایه
بــرای بهرهبــرداری و توســعه ســرمایهگذاری
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اینوکــس دالیــل متعــددی دارد کــه از جملــه

از اقتصــاد جهانــی بــه دالیــل مختلــف،

جــز بــا حضــور در زنجیــره ارزش اقتصــاد

WHY
KISH INVEX

بــه عنــوان محــل برگــزاری رویــداد کیــش

آن میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

بخشهــای اقتصــادی کشــور بــه ویــژه بخــش

چـرا
کیش
اینوکس

فراهــم آورد.

گـذاری و توســعه کیش از برگـزاری رویـداد های

www.kishinvex.ir
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فرصتی برای گسترش
هماکری های داخلی و بینالمللی
Iran s Reintegration into the World Economy
ﻓﻀﺎى ﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

21000+
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻰ

280+

ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻰ

درباره KishINVEX 2017
رویـداد کیـش اینوکـس  2017در آسـتانه رقـم خـوردن فصـل جدیـدی در اقتصاد کشـور و همسـو با
سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتـی مورد تاکیـد مقام معظم رهبـری و بـا رویکردهای معرفـی ظرفیتهای
بـازار سـرمایه کشـور ،تامین شـرایط و فعال سـازی کلیه امکانـات و منابع مالی و سـرمایههای انسـانی
و علمـی کشـور ،پیشـتازی اقتصـاد دانـش بنیـان ،اصلاح و تقویـت همـه جانبـه نظـام مالی کشـور با
هـدف پاسـخگویی بـه نیازهـای اقتصـاد ملـی ،تشـویق و جـذب سـرمایه گـذاری خارجی ،توسـعه
حـوزه فعالیتهـای مناطـق آزاد و ویـژه اقتصادی بـه ویژه در زمینههـای انتقال فناوریهای پیشـرفته
و گسـترش تولیـد و صـادرات ،توسـعه پیوندهـای راهبـردی و گسـترش همکاری و مشـارکت با سـایر
کشـورها در تاریـخ  ۸لغایـت  ۱۱آبـان مـاه  ۱۳۹۶در جزیـره کیش برگـزار گردید.
حضـور بیـش از  280شـرکت کننـده داخلـی و  70مشـارکت کننـده بینالمللـی از کشـورهای آلمان،
ترکیـه ،چیـن ،ایـاالت متحـده امریکا ،عـراق ،هند ،انگلیـس ،یونـان ،هلند ،لبنـان ،سـوئیس ،اندونزی،
قزاقسـتان ،کـره جنوبی ،دانمـارک ،ژاپن ،مالـزی ،امارات  ،فیلیپیـن ،آذربایجان ،کانادا ،اسـپانیا ،بلژیک،
پاکسـتان در فضایـی بـه مسـاحت  21هزار متـر مربع ،حضور مقامـات بلند پایه بینالمللـی نظیر مدیر
کل امـور سیاسـی وزارت حمـل و نقـل و زیرسـاختهای دیجیتـال آلمـان ،سـفیر ترکیـه ،سـفیر کره،
رییـس فدراسـیون بانکهـای کـره جنوبـی ،قائـم مقـام بورس کـره جنوبی ،مدیرکل موسسـه توسـعه
بیمـه کـره جنوبی ،معاون فدراسـیون جهانی بورس ،رئیس بورس کاالی پاکسـتان ،مدیرعامل شـرکت
توسـعه تجـارت خارجـی مالـزی ،قائم مقام نهاد ناظر سـرمایه گـذاری آلمان و حضور بیـش از  300نفر
از مقامـات و مسـئولین اقتصـادی کشـور ،برگـزاری بیـش از  24همایـش و نشسـت تخصصـی از
ویژگیهـای شـاخص رویـداد کیـش اینوکـس  2017بود.

70+

ﻓﻀﺎى ﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

21000+

ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه

23+

ﻓﻀﺎى ﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

21000+
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻰ

280+

ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻰ

70+

ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه

23+

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻰ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ

280+

24

ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻰ ﺧﺒﺮﮔﺰارى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ

70+

ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه

23+

50+
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ

10000+

24

ﺧﺒﺮﮔﺰارى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ

50+
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ

10000+

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ

24
www.kishinvex.ir
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ﺧﺒﺮﮔﺰارى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ
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مـروری بـر نمـایشگاه

POST SHOW REPORT

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
بهمنظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمهگذاران و بيمهشدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين
بهمنظور اعمال نظارت بر اين فعاليت ،بيمه مركزى جمهوری اسالمی ایران طبق مقررات قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و
بيمهگرى با اهداف زير تأسيس گردیده 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 شركتهاي بيمه اي به نمايندگي از دولت در بازار
 انجام امور اتكايي اجباري براي مؤسسات بيمه اي
 قبولي و واگذاري بيمههاي اتكايي با مؤسسات داخلي و خارجي

معرفی حامیان KishINVEX 2017
وزارت راه و شهرسازی
در تاریخ  31خرداد 1390وزارت راه وشهرسازی با رای مجلس شورای اسالمی وسپس تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارتخانه
راه و ترابری و مسكن و شهرسازی تشكیل و مقرر گردید همه امكانات ،تعهدات ،اعتبارات ،نیروی انسانی و اموال منقول و غیر
منقول دو وزارتخانه یاد شده به وزارت راه و شهرسازی منتقل گردد .این وزارتخانه به ادارات و سازمانهای متعددی تقسیم
بندی میشود .این وزارت خانه امور شهرسازی ،تعیین تکلیف جادهها ،اداره امور ترابري كشور ،تامين رفاه اجتماعي در زمينه
مسكن ،بررسي درباره راههاي حمل و نقل بينالمللي ،تعيين مشخصات مجاز وسائل حمل و نقل و غیره را در اهداف و وظایف
خود شامل می شود .

سازمان بورس و اوراق بهادار
مأموریت کلی سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتست از ایجاد محیطی امن برای سرمایهگذاران در اوراق بهادار از طریق نظارت بر
فعالیت مشارکتکنندگان در این بازار به گونهای که کارایی ،انصاف و نظم در این بازار حاکم باشد .نتیجهی این اقدامات تسهیل
در تشکیل سرمایه و به تبع ،بهبود متغیرهای کالن اقتصادی خواهد بود .این مهم از طریق نظارت بر حسن اجرای قانون بازار
اوراق بهادار مصوب سال  1384ممکن است که برای تحقق آن ،مجموعهای از آئیننامهها و دستورالعملهای اجرایی تدوین،
تصویب و ابالغ گردیده است.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران IDRO
در برنامه سوم توسعه ایران سیاست بر این بود که با اجرای همزمان اصالحات ارضی و با انتقال سرمایه زمینداران ،اولین
هستههای سرمایهگذاری صنعتی شکل گیرد .از آنجایی که سرمایهداران نوپا با مفاهیم مدیریت صنعتی آشنا نبودند ،سازمان
مدیریت صنعتی برای جداکردن مدیریت از مالکیت و بانک توسعه صنعتی برای کمک به منابع مالی و تقویت بنیانهای تشکیل
سرمایه ایجاد شدند .در جریان اجرای برنامه سوم ضرورت وجود مؤسسهای توانمند و فراگیر برای توسعه بخش صنعت و تسریع
در صنعتی شدن ،مورد توجه قرار گرفت؛ لذا در تیرماه  ۱۳۴۶سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأسیس شد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یک شرکت خوشهای است که در زمینه سرمایهگذاری و مدیریت بر حوزههای انرژی،
بازرگانی ،استخراج معادن ،کشاورزی و راهآهن فعالیت مینماید .این سازمان برای گسترش و نوسازی صنایع کشور در جهت
رقابتپذیری در عرصه جهانی از راه فراه م آوردن ملزومات توسعه صنعتی ،با هدف تأمین منافع ذینفعان تشکیل شدهاست.

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
با پيروزي انقالب اسالمي در سال  « 1357وزارت ارشاد اسالمي» از ادغام وزارتخانههاي « اطالعات و جهانگردي» و « فرهنگ
و هنر» تشكيل شد و كليه وظايف مربوط به امور سياحتي ،زيارتي ،ايرانگردي و جهانگردي در قالب معاونت امور سياحتي و
زيارتي در اين وزارتخانه سازماندهي شد .سپس به موجب مصوبه شوراي عالي اداري ،كليه وظايف و مأموريتهاي معاونت امور
سياحتي و زيارتي در وزارت ارشاد به«سازمان ايرانگردي و جهانگردي» منتقل شد تا در قالب سازمان به فعاليت خود ادامه دهد.
با تصویب شورای عالی اداری در یکصد و سی امین جلسه مورخ  85/1/16به منظور تقویت و توسعه صنایعدستی کشور و ایجاد
هماهنگی با سیاستهای توسعه صنعت گردشگری ،سازمان صنایعدستی ایران و وزارت صنایع و معادن منتزع و در سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری ادغام و به «سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری» تغییر نام یافت.

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در تیرماه سال  1354و به منظور هدایت و انجام مجموعه ای از
وظایف،که پیشتر توسط دستگاههای مختلف اجرائی به انجام می رسید ،تاسیس گردید .مجموعه وظایف محوله به سازمان
نوعاً به امور بینالمللی و روابط خارجی کشور مربوط میگردند .سازمان وظایف خود را مطابق اساسنامه و سایر قوانین و
مقررات ،از جمله سرمایه گذاری خارجی در ایران  ،سرمایه گذاری ایرانیان در خارج ازکشور ،تامین مالی خارجی اعم از اعطای
وام و اعتبارات به سایر کشورها و یا استقراض از منابع بینالمللی ،و قوانین و مقررات ناظر بر ایجاد و هماهنگی و گسترش
روابط با سایر کشورها و مناطق جهان موسسات و نهادهای مالی و بینالمللی به انجام میرساند.
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سازمان خصوصی سازی
سازمان خصوصیسازي یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارایی و داراي شخصیت حقوقی و استقالل
مالی است و رئیس کل آن معاون وزیر امور اقتصادي و دارایی میباشد .اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادي و دارائی در امر
واگذاريها ،عرضه هرگونه سهام ،سهم الشرکه ،حق تقدم ناشی از سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت و شرکت هاي دولتی،
اجراي طرح توزیع سهام عدالت به منظور افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی براي خانوارهاي نیازمند با حفظ و تکریم شخصیت
انسانی آنان و متکی به خود نمودن خانوارهاي نیازمند ،انجام وظایف دبیرخانه اي هیأت واگذاري و سایر وظایف مرتبط با امر
واگذاري سهام از اهم وظایفی میباشد که بر عهده این سازمان محول گردیده است.
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دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران
پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص توسعه سواحل مکران ستاد توسعه سواحل مکران به ریاست معاون اول محترم
رئیسجمهور به منظور سیاستگذاری و راهبری توسعه پایدار سواحل مكران و بالفعل نمودن ظرفیتها و توانمندیهای منطقه در
راستای سیاستهای كالن منطقه با هدف ایجاد هماهنگی و هم افزایی دستگاههای مختلف ملی و منطقه ای به منظور توسعه
پایدار سواحل در راستای سیاست های كالن جمهوری اسالمی ایران ،تسهیل گری و راهبری دستگاههای مرتبط در توسعه پایدار
سواحل مكران ،پایش و ارزیابی عملكرد برنامه های توسعه پایدار سواحل مكران تشکیل گردید.
اعضای این ستاد متشکل از وزارت آموزش و پرورش ،وزرات امور اقتصاد و دارایی ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،سازمان
مدیریت و برنامهریزی كشور ،وزارت کشور ،استانداری سیستان و بلوچستان ،استانداری هرمزگان ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ،وزارت نیرو ،وزارت نفت ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت صنعت ،معدن ،تجارت ،وزارت جهادکشاورزی ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .دبیرخانه
مسئولیت امور اجرایی ستاد توسعه سواحل مکران را بر عهده دارد.

معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،نهادی است که مستقیما زیر نظر ریاست جمهوری قرار دارد و از ابتدای تعریف فضای
دانش بنیان در کشور متولی بهبود و توسعه حوزه دانش بنیان در کشور شده است .کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت های
دانش بنیان زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد .اهداف این معاونت عبارتند از:
 .1ارتقاياقتدار ملي ،توليد ثروت و افزايش كيفيت زندگي مردم از طريق افزايش توانمنديهاي فناوري و نوآوري در كشور
 .2ارتقاي «نظام ملي نوآوري» و تكميل مؤلفهها و حلقههاي آن
 .3توسعه « اقتصاد دانش بنیان » از طريق هماهنگي و همافزايي بينبخشي و بين دستگاهي
 .4ارتقاي ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهيل تبادالت بين بخشهاي عرضه و تقاضاي فناوري و نوآوري
 .5تجاريسازي دستاوردهاي فناوري و نوآوري و توسعه شرکتهای دانش بنیان
 .6توسعه فناوريهاي راهبردي و اولويتدار ملي مصرح در نقشه جامع علمي کشور
 .7اعتالي ارتباطات بينالمللي علمي ،فناوري و نوآوري و توسعه ديپلماسي علمي و فناوري

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از وزارتخانههای دولت جمهوری اسالمی ایران است .این وزارتخانه عالوه بر مدیریت
و نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی کشور ،مدیریت دانشگاههای علوم پزشکی را عهدهدار است.
فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق گسترش خدمات بهداشتی ،درمانی و آموزشی از جمله
اهداف این وزارتخانه می باشد.

بیمه کوثر
شرکت بیمه کوثر ،به استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی و قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در
تمام امور بیمههای بازرگانی اعم از اموال ،اشخاص ،مسئولیت و مهندسی مشغول به فعالیت است .شرکت بیمه کوثر با هدف
ت محور و تاکید بر گسترش بیمههای زندگی به خانواده
ایجاد تحول و ارائه خدمات بیمهای متفاوت و برتر با رویکردی خدم 
صنعت بیمه کشور پیوسته است .این شرکت با بهرهمندی از کادری متخصص و متعهد و برخورداری از شبکه یکپارچه فروش
در سراسر کشور با رعایت اصول اخالق حرفهای و رویکردی مشتریمدارانه ،نیازهای مشتریان خود را در اولویت قرار داده ،با
رهیافت مدیریت راهبردی مبتنی بر مدلهای کیفیت و سازمان دانشمحور با توجه به آموزههای دینی و مذهبی ،درصدد است
«آرامش» را به معنای واقعی کلمه به بیمهگذاران خود هدیه دهد .شرکت بیمه کوثر درحال حاضر  31شعبه و بیش از700
نمایندگی در سراسر کشور دارد.
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شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس
شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس با بیش از  170میلیون دالر سرمایه ،یکی از مشهورترین و معتبرترین شرکتها در بازار
سهام ایران به شمار میرود .این شرکت تنها در طول یک دهه ،توانسته به نتایجی اثربخش برای سرمایهگذاران دست یابد و این
اتفاق ،به علت استراتژیهای هوشمندانه سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی هم در داخل و هم در خارج از ایران
رخ داده است.
این شرکت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با اولویت شفافیت و پیشگام بودن و با هدف حفظ اصل سرمایه سهامداران
و کسب حداقل بازده مورد انتظار ،مدیریت ریسک از طریق ایجاد سهام متنوع و کاال با بهره گیری از تیم تحقیق و کارشناسان
خبره بازار سرمایه ،حداکثر تالش خود را جهت افزایش ثروت سهامداران مینماید.

شرکت سخت آژند
شرکت سخت آژند با بیش از بیست سال سابقه درخشان فعالیت در صنعت ساختمان کشور و به عنوان یکی از اولین شرکتهای
ساختمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،توانسته است با در دست داشتن بالغ بر یکصد هزار متر مربع پروژه
ساختمانی تجاری ،اداری و مسکونی بر اساس استانداردهای مالی در خصوص سرمایه گذاری در امالک ومستغالت و ساختمان
سازی موفقیتهای چشمگیری پدید آورده است .این شرکت با کسب رتبه اول ارزش افزوده درمیان تمام شرکتهای حوزه
ساختمان ،بورس و فرابورس طی چهار سال گذشته از یکسو و شفافیت مالی از سوی دیگر امنیت سرمایه گذاری را برای
عالقهمندان به صنعت ساختمان در بازار سرمایه به ارمغان آورده است.
سخت آژند تالش می کند با بهره گیری از پیشینه و تجربیات ارزشمند سالیان فعالیت خود در کنار تکنیکهای نوین ودانش
روز دنیا در تمامی حوزههای فعالیت در مسیر ارتقای کمی وکیفی رضایتمندی مشتریان ،سهامداران ،شرکای تجاری ،همکاران
و بطور کلی ذینفعان گام بردارد و در راه نیل به این هدف آماده همکاری با سازمانها ،موسسات ،شرکتهای داخلی و خارجی و
اشخاص حقیقی ذیصالح در حوزههای تخصصی مالی ،فنی ،اجرایی و بازرگانی است.

کارگزاری دلیران پارس
شرکت کارگزاری دلیران پارس (فوالد مبنا) از ابتدای فعالیت بورس فلزات تهران در سال  1382به ثبت رسیده است این
کارگزاری نه تنها به عنوان یکی از موسسین بلکه ب ه عنوان یکی از فعالترین و کارآمدترین کارگزاران بورس ،سهم بسزایی در رشد
و توسعه بورس کاال و ارتقا جایگاه و فرهنگ آن در اقتصاد کشورمان داشته است.
ارائه کلیه خدمات کارگزاری با تمرکز بر اصول مشتری مداری به همراه تهیه و ارائه گزارشات و تحلیلهای اقتصادی و مالی به
ویژه در مورد کاالهای مورد معامله دربورس و ارائه مشاورههای تخصصی در مورد پذیرش و عرضه محصوالت جدید در بورس کاال
و اطالع رسانی به شبکه گسترده خریداران و مصرف کنندگان محصوالت شیمیایی و پتروشیمی در عرصه داخلی و بینالمللی
قسمتی از توان اجرایی این شرکت در راستای چشم انداز و ماموریتهای آن میباشد.

میکامال
شرکت میکاکیش  ،از یک دهه گذشته با هدف توسعه و بهبود کیفیت فضاهای تجاری ،اداری ،تفریحی و مسکونی و همچنین
باالبردن استانداردهای کمی و کیفی زندگی مدرن شهری ،تاسیس و شروع به فعالیت نموده است .با توجه به پتانسیل باالی
جزیره کیش در جذب گردشگران داخلی و خارجی ،شرکت میکا بر آن شده با احداث سازههایی با امکانات و استانداردهای
بینالمللی ،گامی مهم درجهت توسعه این صنعت در کشورمان بر دارد .اکنون نیز شرکت میکاکیش با استفاده از تجربیات گذشته
خود و بهره مندي از دانش متخصصین داخلی و خارجی ،برآن است تا با احداث مجموعه تجاری – تفریحی میکامال ،افتخاری
دیگر را در سوابق اجرایی خود به ثبت رساند.

15 w w w . k i s h i n v e x . i r

مـروری بـر نمـایشگاه

بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد حاصل یک تفکر  8ساله است که از سال  1376توسط مدیران یا راهبران فکری آن پایهگذاری شده و در شهریور
ماه  1396به موجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران فعالیت خود را آغاز نمود .بانک پاسارگاد با اتکا به سرمایه انسانی
کارآمد ،متخصص و خالق و نیز فرهنگ و ارزشهای بنیادین غنی پاسارگادی ،با در نظر گرفتن نیاز های حال و آتی ذینفعان
ضمن تاکید بر بانکداری سبز و مسئولیتهای اجتماعی خود برای کلیه ذینفعان به ویژه سهامداران و مشتریان خلق ارزش
مینماید .بانک پاسارگاد از شعار «حق با مشتری است» عبور کرده و به باور «مشتری ذات بانک است» عینیت میبخشد و تالش
میکند ضمن توسعه پایدار بانک در ابعاد ملی و بینالمللی ،در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور مشارکت شایسته و موثری داشته
باشد .بانک پاسارگاد در جهت ارائه خدمات نوین بانکی در راستای بانکداری اسالمی ،با استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه
گامی نو برداشته و در هزاره سوم با بکارگیری دانش و فن آوری روز آماده ارائه انواع خدمات بانکی در جهت رفاه مشتریان و رشد
اقتصادی این مرز و بوم می باشد.

تامین سرمایه بانک مسکن
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن پس از تصمیم گیری در خصوص تأسیس اولین تأمین سرمایه تخصصی کشور در حوزه
امالک ،مستغالت و شهرسازی به منظور تأمین مالی صنعت از طریق شیوه های نوین ،در بهمن ماه  1393با مجوز سازمان
بورس اوراق بهادار بصورت شركت سهامی خاص تأسيس گرديد .این شرکت عالوه بر تمرکز بر حوزه مسکن و مستغالت و
صنعت ساختمان ،در زمینه حمل و نقل و راه و شهرسازی تالش خود را در جهت تسهیل فرآیندهای تامین مالی در بخشهای
ذکر شده قرار داده است .طراحی شیوههای نوین تأمین مالی متناسب با نیاز بخش مسکن و مستغالت ،راهاندازی صندوقهای
زمین و ساختمان ،انتشار اوراق مشارکت ،اوراق رهنی ،اوراق اجاره ،اوراق استصناع و سلف موازی و ارائه خدمات مشاوره از جمله
مهمترین فعالیتهای تأمین سرمایه بانک مسکن میباشد .همچنین این شرکت با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به
فعالیت سبدگردانی مبادرت نمود .شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به عنوان نهمین شرکت تأمین سرمایه ،اولین شرکت تأمین
سرمایه تخصصی در زمینه مسکن و شهرسازی محسوب میگردد.

منطقه آزاد قشم
جزیره قشم در مدخل خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد .مساحت این جزیره ۱۴۳۰ ،کیلومتر مربع در فاصله  ۳۷کیلومتری
جنوب بندرعباس و در دهانه تنگه هرمز قرار گرفتهاست .جزیره قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس میباشد .این جزیره تقریباً
موازی ساحل ایران قرار گرفته و به وسیله تنگه کالرنس از خاک اصلی ایران جدا شدهاست .بندر قشم در منتهی الیه
شرق جزیره قرار دارد و بیشترین ارتباط دریایی جزیره را با خارج فراهم کرده و بیشترین شمار بازدیدکنندگان را در خود جای
میدهد .این جزیره به دلیل قرار گرفتن در میان خلیج فارس و اقیانوس هند همواره از موقعیتی استثنایی برخوردار است .قشم
از دیرباز به عنوان یک مرکز تجاری بین آسیای غربی ،شبه جزیره عربستان و سواحل شرقی آفریقا مورد توجه بودهاست .اداره
امور جزیره قشم بر عهده سازمان منطقه آزاد قشم است .ماموریتهای خاص این سازمان عبارتند از :تمرکز سوخت رسانی به
شناورها و کشتیهای در حال عبور از خلیج فارس ،ایجاد صنایع تولیدی صادراتی ،ارائه خدمات فنی-مهندسی ،انتقال دانش فنی
به منطقه و کشور ،ایجاد پارک ملی .انجام امور زیربنایی ،عمران و آبادانی ،رشد و توسعه اقتصادی ،سرمایهگذاری و افزایش درآمد
عمومی ،ایجاد اشتغال سالم و مولد ،تنظیم بازار کار و کاال ،حضورفعال در بازارهای جهانی و منطقهای ،تولید و صادرات کاالهای
صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.

شرکت توسعه بینالمللی سرمایه گذاری ،مانترا تصویر کیش
صنعت سینما به عنوان یک سرگرمی اساسی و با صرفه اقتصادی باال شناخته میشود و طبعا این صنعت در ایران نیز از این مساله
مستثنی نمیباشد .از منظر علمی ،استراتژی سینما و به طور کلی رسانه چیزی بیش از یک مقوله اقتصادی است اما جدای از
ارزشهای استراتژیک مقوله مذکور ،سینما از منظر اقتصاد نیز میتواند در دو شاخه تولید ملی و اشتغال به یک صنعت مفید مبدل
شود و لذ ا شایسته است تا حداکثر تالش صورت گیرد و در نهایت این پتانسیل بالقوه به صورت بالفعل در آید و منافع ناشی از آن بر
کل اقتصاد جاری گردد .بنابراین شرکت مانترا تصویر کیش با نگاهی خالق و توأم با زیبایی شناسی و با استفاده از ابزارهای مناسب
رسانه ای ،به خلق آثار هنری در حوزه سینما با رویکرد کمک به رونق کسب و کار مشتریان خود میپردازد.
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بانک مهر اقتصاد
بانک مهر اقتصاد از ابتدای شروع فعالیت خود با نام موسسه قرض الحسنه بسیجیان در سال  ١٣٧٢با هدف ایجاد زمینههای
مساعد جهت رشد اقتصادی جامعه و ارتقا سطح رفاه اجتماعی آحاد ملت آغاز بکار کرد و از سال  ١٣٨١حائز شرایط ارتقاء به
موسسه مالی و اعتباری شناخته شد .بانک مهر اقتصاد با هدف تحقق کامل بانکداری اسالمی و بهره گیری حداکثری از ابزارهای
مالی اسالمی در نظر دارد با بهره گیری از ظرفیت متخصصین حوزه و دانشگاه ،مدل جامع بانکداری بدون ربا را تدوین کرده
و برنامههای عملیاتی جهت پیاده سازی این مدل اجرایی را ارایه کند .این بانک در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) درمورد مطرح ساختن پول به شکل اسالمی در جامعه و فتح بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیا ،در جهت
تحقق عملی و اجرای صحیح بانکداری بدون ربا گام های بلندی برداشته و تالش مضاعفی نموده است تا به عنوان یک سازمان
پولی پیشرو ،اولین اولویت راهبردی خود «توسعه بانکداری اسالمی» را محقق سازد.

شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
شهر فرودگاهى امام خمینى(ره) با مساحت  14700هکتار در زمره ده فرودگاه بزرگ جهان از نظر وسعت قرار دارد که با هدف
ایجاد یک قطب بین المللى در  35کیلومترى تهران واقع شده است .براساس ماده  166قانون برنامه پنجم توسعه ،شهر فرودگاهى
امام خمینى(ره) به عنوان یک مرکز مهم توسعه تجارى شهر تهران و در قالب یک قطب بین المللى تجارى و در چشم انداز
نهایى براى ارائه خدمات پروازى به  120میلیون مسافر طراحى شده است .با وجود امکانات دسترسى از جمله بزرگراه ها ،جادهها،
راهآهن ،مترو و همچنین نظام حمل و نقل هوایى در این محدوده با پیش بینى مناطق ویژه اقتصادى و آزاد تجارى در کنار
خدمات سیاحتى و فرهنگى ،این شهر فرودگاهى را از ویژگى هاى خاصى برخوردار مى سازد.

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به منظور ارتقاء معيشتي و رفاه فرهنگيان و افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي با تصويب
مجلس شوراي اسالمي و طی تصويب نامه هيات وزيران در خرداد ماه  1374تاسیس گردید.
مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سازمانی اقتصادی با برخورداری از اعتماد روزافزون در میان قشر معلمان كشور و
حمایت دولت می کوشد تا با فعالیتهای اقتصادی نظیر اداره شركتها ،سرمایه گذاری در سهام شركتها و صنایع بزرگ از جمله
نفت ،پتروشیمی و معادن و انجام امور خدماتی ،منافع اقتصادی و سطح رفاه فرهنگیان عضو را بهبود بخشد.

دانشگاه صنعتی شریف  /پردیس بینالملل جزیره کیش
پرديس بينالملل دانشگاه صنعتي شريف در سال  1383فعاليت خود را با همكاري دانشگاه كيش (وابسته به سازمان منطقه آزاد
كيش) در جزيره كيش آغاز كرد .در آغاز اين همكاري و با امضاي توافقنامهاي بين سازمان منطقه آزاد كيش و دانشگاه صنعتي
شريف مديريت دانشگاه كيش طي يك دوره انتقال  4ساله به دانشگاه صنعتي شريف واگذار شد و سپس در پايان اين دوره و
در سال  1388دانشگاه كيش رسماً به دانشگاه صنعتي شريف به عنوان پرديس بينالملل واگذار گرديد .اين واحد دانشگاهي
در حال حاضر در سه مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري در رشتههاي فني و مهندسي و همچنين كارشناسي ارشد
مديريت دانشجو ميپذيرد.

بورس اوراق بهادار تهران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن سال  1346فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه
صنعتي و معدني آغاز كرد .بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران یا
معاملهگران طبق قانون مورد داد وستد قرار میگیرد .بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میشود.
ایجاد بازاری منصفانه ،کارآ و شفاف با ابزارهای متنوع و دسترسی آسان بهمنظور ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان از جمله
ماموریتهای شرکت بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
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فهرست مشارکت کنندگان داخلی
نام شرکت

نام شرکت

نام شرکت

نام شرکت

Smart Invest Iran

اصفهان ،شهر جهانی صنایع دستی -صنایع دستی آقاجانی

بانک رفاه کارگران

پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه

اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزی ارومیه

اطالع رسانی و خدمات بورس

بانک سپه

پویانما پرداز پرشیا

اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان

امور اقتصادی و دارایی استان تهران

بانک قوامین

پیشگامان پزشکی پردیس

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

بانک مهر اقتصاد

تارابگین ذوب آهن اصفهان

اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی استان تهران

انجمن دانشگاههای اروپا

برق منطقه ای استان اصفهان

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

اتاق تعاون تهران

انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرحها

بندر امام خمینی

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)

احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)

انجمن صنفی کارفرمایی صندوقها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر
کشور

بندر امیرآباد

تأمین سرمایه بانک مسکن

بندر چابهار

تأمین سرمایه کاردان

بورس انرژی

تأمین سرمایه نوین

بورس اوراق بهادار تهران

تحقیقاتی فارس قطره اعجاز

بورس کاالی ایران

تدبیر انرژی کامل (تاک)

بیمه امید

تدبیر صنعت ایرانیان

بیمه ایران معین

تعاون ،کار ور فاه اجتماعی استان تهران

بیمه آسیا

تگزوپد پارسیان کیش

بیمه پارسیان

تالشگران صنعتی معدنی المرد

بیمه پاسارگاد

توسعه بینالمللی سرمایه گذاری مانترا تصویر کیش

بیمه تجارت نو

توسعه فناوری شریف سوالر

بیمه کوثر

توسعه گردشگری آبادیس کیش

بیمه معلم

جامعه بازاریان و بازرگانان کیش

بیمه ملت

جامعه فردا

پارس میکا کیش

چابک تجارت آسیا

پارسیس زر مهر کیش

حفاظت محیط زیست استان تهران

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

دانشگاه صنعتی شریف پردیس بینالملل جزیره کیش

پپیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پترو فرهنگ

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پروفیل اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اداره کل امور اقتصادی و دارایی  /مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
اصفهان

انجمن مالی اسالمی ایران

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال بختیاری

انستیتوی بینالمللی تحقیقات و آموزش کانادا (سیتر)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی

انستیتوی تحقیقات زیست گیاهی و مرکز تحقیقاتی تنوع زیستی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد

انیستیتو پاستور ایران

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان

ایزوایکو( مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران)

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

ایزی ارتباط پارس

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

آب و فاضالب استان اصفهان

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

آب و فاضالب استان گیالن

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان

آب و فاضالب خراسان شمالی

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری یزد

آجر نماچین

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان

آرسین تابان روماک

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ایالم

آریا فارمک کیش

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی

آمادگران

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی

آهن و فوالد غدیر ایرانیان

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری فارس

بازرگانی توسعه تجارت سوداگران فنآوازه

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگی استان سیستان و
بلوچستان

بانک پاسارگاد

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگی بوشهر
اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گلستان

18

بانک تجارت
بانک توسعه صادرات ایران
بانک دی
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نام شرکت

نام شرکت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران

دانشگاه علوم پزشکی همدان

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران

سازمان منطقه آزاد اروند

دبیرخانه کنفرانس ١٤٠٤

سازمان منطقه آزاد تجاری  -صنعتی ارس

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری تهران

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

دهکده نو اندیشی و نوآوری

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

دیسمان

سازمان منطقه آزاد قشم

راه و شهرسازی استان تهران

سازمان منطقه آزاد کیش

راهکار مهریاسان

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

رایان بورس

سازمان همیاری شهرداریهای استان چهار محال و بختیاری

رستاک پاد ویژن

سامانههای یکپارچه سیمرغ تجارت

رهنورد

سانا بورس ایران

زربرگ تأمین

سایان کارت

زیما توسعه پارسیان کیش

سایپا دیزل

ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

ساختمانی تیسا کیش

سخت آژند (سهامی عام)

ساختمانیمعلم

سرمایه گذاری بین المللی ریبو رویال کیش

سازمان بنادر و دریانوردی

سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام)

سازمان بورس و اوراق بهادار

سرمایه گذاری فرهنگیان

سازمان جهاد کشاورزی تهران

سرمایه گذاری و توسعه کیش

سازمان خصوصی سازی

سرمایه گذاری ،انبوه سازی و مهندسی آرشام

سازمان رسانهای دنیای اقتصاد

سهامی برق منطقهای گیالن

سازمان سرمایه گذاری کمکهای اقتصادی و فنی ایران

سیمیا سرویس

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری ارومیه

شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران

شرکت تبلیغاتی رسا آوا کیش

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت

شرکت تکنولوژیهای زیست محیطی فنتیل

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز

شرکت سرمایه گذاری و توسعهی قشم

نام شرکت

نام شرکت

شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان

صنایع دستباف پارند سرایان

شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن

صنایع غذایی و فرآوری مروارید دریا

شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران

صندوق پژوهش و فناوری سالمت تهران

شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی

شهر جدید امیرکبیر

صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری

شهر جدید اندیشه

صندوق توسعه صنایع دریایی

شهر جدید بهارستان

صندوق توسعه فناوریهای نوین

شهر جدید بینالود

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

شهر جدید پردیس

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

شهر جدید پرند

صندوق ضمانت صادرات ایران

شهر جدید تیس

صندوق کارآفرینی امید

شهر جدید رامین

طبا زیست پلیمر

شهر جدید سهند

عرش پویا

شهر جدید شیرین شهر

عمران و مسکن اصفهان

شهر جدید صدرا

فرابورس ایران

شهر جدید عالیشهر

فراگردش گستر (مجتمع تفریحی توریستی میزبان)

شهر جدید علوی

فن بازار بین الملل ایران

شهر جدید فوالدشهر

فناوری اطالعات دارینه

شهر جدید گلبهار

فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

شهر جدید مجلسی

فوالد ارفع

شهر جدید مهاجران

کارپینو(راد سفیران روناک)

شهر جدید هشتگرد

کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)

شهرداری خمینی شهر

کارگزاری بانک رفاه کارگران

شهرک های صنعتی استان اصفهان

کارگزاری تامین سرمایه نوین

صرافی توسعه صادرات

کارگزاری دلیران پارس (فوالد مبنای سابق)

صنایع آهن وفوالد سرمد ابرکوه

کارگزاری رسمی بیمه امین بنادر ایرانیان
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فهرست مشارکت کنندگان داخلی
نام شرکت

نام شرکت

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

کانون مشاورین اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
کیمیا سبز آور
گروه تصمیم یاران مدیریت در هزاره سوم (اندیشگاه)
گروه سرمایه گذاری دلیران پارس
گروه شرکتهای پارس آنالین
گسترش انرژی پاسارگاد
ماترید (شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی)

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز فناوریهای راهبردی)
معدنی و صنعتی چادرملو
منطقه ویژه اقتصادی جهرم
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
مهدفام ایرانیان

مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی
عام)  -میدکو

مهندسی بین المللی رابین پژوهان فرتاک

مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

مهندسی تجهیز سازه سلمان

مادر تخصصی مدیریتی رویال

مهندسی و صنعتی روان فنآور (سهامی عام)

مانی و بابا

مهندسین مشاور طرح و پژوهش نقش خاک

مجتمع بندری شهید رجایی

موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز

مجتمع پتاس خور و بیابانک

مؤسسه تصویر سازان گنبد کبود

مجتمع صنعتی ماموت

مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص)

مؤسسه صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سالمت ثامن

مدیریت طرحهای صنعتی ایران ()IPMI

مؤسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق

مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تهران

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تهران

نسیم سالمت پاسارگاد

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

نگین سنگ کویر

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان

نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان گیالن

نورسان انرژی آریا

مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

نیک تک فن آوری

مرکز فن بازار ملی ایران

هوش مصنوعی لیان

مرکز گسترش فناوری اطالعات (مگفا)

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

مرکز مالی ایران

وزارت راه و شهرسازی

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (بورس )۲۴
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فهرست مشارکت کنندگان خارجی
No

Co. Name

Country

1

ASE Brokers Association

GREEK

2

Aspian Invest

Iran

3

Astana International Financial Centre (AIFC)

Kazakhstan

4

Asian Development Bank Institute (ADBI) / KEIO UNIVERSITY

Philippines

5

Arjan Legal Group

UAE

6

BLG Cargo Logistics

Germany

7

British Embassy in Tehran

United Kingdom

8

BOMBARDIER

England

9

Canadian International Institute for Training and Research (CIITR)

Canada

10

Deloitte Middle East

11

کشورهای شرکت کننده

ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ

ژاﭘﻦ

اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ

آﻟﻤﺎن

ﻟﺒﻨﺎن

ﺳﻮﯾﯿﺲ

ﺑﻠﮋﯾﮏ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

Iraq

ﻣﺎﻟﺰى

ﻋﺮاق

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

DDD, Denmark

Denmark

ﻫﻠﻨﺪ

ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ

ﺗﺮﮐﯿﻪ

اﻣﺎرات

12

ETFGI

England

ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن

13

EY

England

ﻫﻨﺪ

ﭼﯿﻦ

اﻧﮕﻠﯿﺲ

14

Ernst& Young p.c.c.

Lebanon

ﯾﻮﻧﺎن

ﮐﺎﻧﺎدا

داﻧﻤﺎرك

اﻧﺪوﻧﺰى

15

Europe Intermodal

Netherlands

16

Embassy of the Republic of Korea in Iran

Korea

17

European Universities Association (EUA)

Belgium

18

Fahrzeugwerk Bernard Krone

Germany

19

Federal Ministry of Transport - Germany

Germany

20

Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)

Germany

21

Fanap Holding

Iran

22

Fantail Environmental Technologies Inc.

Canada

23

FINA LLP Law Firm

Azerbaijan

24

InterRail Europe

Germany

25

IMAG –Messe Munchen

Germany

26

INFOREKS

Greece

27

Institutional Investors Dept. CMB Turkey

Turkey

28

International Marketing Corporation Limited

England

29

Korea Exchange

Korea

30

Korea Financial Telecommunications & Clearings Institute

Korea

میزان رشد مشارکت در بخش بین الملل در چهار دوره گذشته

2017

70%

2016 22%

2015 15%
2014 7%
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فهرست مشارکت کنندگان خارجی

28

مالقات های تجاری هدفمند در KishINVEX 2017

Country

Co. Name

No

Korea

Korea Insurance Development Institute

31

Korea

Korea Development Bank

32

Korea

Korea Federation of Banks

33

Korea

Korea Credit Guarantee Fund

34

Korea

Korea Securities Depository

35

UAE

Kite International FZE

36

China

King and Wood Mallesons

37

Korea

KOTI

38

Germany

)Logistics Alliance Germany (LAG

39

USA

Lincoln Association

40

Malaysia

)Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE

41

India

Maritime Weekly

42

USA

NYSE / Galileo Global Group

43

Japan

Nomura Research Institute

44

USA

OLMA

45

Indonesia

PT Palembang GMI Refinery Consortium

46

India

SEBI

47

Germany

Schnigge Investment Bank

48

Swiss

Swiss Skarabäus Swiss

49

Iran

Smart Invest Iran

50

USA

SABA CAPITAL

51

China

The University of Hong Kong

52

Japan

TOYO

53

Turkey

Turkish Embassy in Tehran

54

Canada

The Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) and Biodiversity Center

55

Turkey

Universal Transport michels

56

Spain

UNWTO

57

England

Watson Farley and Williams LLP

58

England

)World Federation of Exchanges (WFE

59

کیـش اینوکـس  2017فرصتـی مغتنـم بـرای شـرکتهای غیـر ایرانـی در دسـت یابی بـه اطالعات دقیـق از بـازار ایران بطـور اعم و
حـوزه کاری تخصصـی خـود بطـور اخـص را فراهـم آورد کـه نـه تنهـا غیـر ایرانیها بلکـه شـرکتهای ایرانی نیـز توانسـتند در طول
مـدت برگـزاری و در مالقاتهـای از پیـش برنامـه ریـزی شـده و هدفمنـد به تعامـل با طرفیـن خارجی پرداختـه و به تبـادل ایدهها
و تجربیـات و بررسـی هـر گونـه همـکاری محتمـل آتـی پرداختنـد .بهعبارتـی دیگـر کیـش اینوکـس  2017زمینـه سـاز مالقـات
شـرکتهای ایرانـی و غیـر ایرانـی در بسـتری مناسـب حـول موضوعـات از پیـش تبـادل شـده بیـن طرفیـن بـرای حصـول حداکثر
بازدهـی در طـول برگـزاری رویـداد توسـط شـرکت  SMART INVEST IRANبـه عنـوان همـکار بیـن الملـل دبیرخانـه رویـداد کیش
اینوکـس بود.
بیـش از 117مالقـات هدفمنـد برگـزار شـده در  KishINVEX 2017شـرکت هـا را قـادر سـاخت تا مالقاتهـای تجاری خـود را بدون
اتلاف زمـان بصـورت کارا و اثـر بخـش بـا متخصصان حـوزه کاری تخصصـی مورد انتظـار خود برگـزار کنند.
در طـول مـدت برگـزاری  KishINVEX 2017بازدیدکننـدگان از کشـورهای مختلـف از قبیل آلمان ،ترکیه ،چین ،ایـاالت متحده امریکا،
عـراق ،هنـد ،انگلیـس ،یونـان ،هلنـد ،لبنـان ،سـوئیس ،اندونزی ،قزاقسـتان ،کـره جنوبی ،دانمـارک ،ژاپن ،مالـزی ،امـارات ،فیلیپین،
آذربایجـان ،کانـادا ،اسـپانیا ،بلژیـک ،پاکسـتان بـا توجـه به عالقمنـدی و برنامه های توسـعه تجارت کشـور متبوع خـود از غرفه های
مختلـف بـرای بررسـی فرصـت هـای سـرمایه گذاری پیشـتر مطرح شـده بصـورت هدفمند بازدیـد کردند .برخـی دیگـراز مالقات ها
نیـز در اتـاق هـای  VIPو بـه شـکل کاملا خصوصـی مطابق نظـر طرفین در محـل همایشها صـورت گرفت.
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نمودار های مقایسهای چهار دوره گذشته

همایشها و نشستهای تخصصی جانبی

24
24

مشارکت کنندگان

+120
+120
20172017

20162016

2017

2016

2015

2014

10
9 10
9
20152015

2017

2016

2015

2014

+24
+10
+10
+9
+9
+8

8
8

20142014

+280
+280

+200
+200

+230
+230

+8

2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014

مساحتهای تحت پوشش

بازدیدکنندگان

2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014

+10000
+10000
+8000
+8000
+8000

2017
2017
2016
2016
2015

+8000
+5000

2015

+5000

2014
2014

30

+24

2017

+21000m
+21000m
+19000m
+19000m
+21000m
+21000m
+15000m
+15000m
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دکتر گرهارد شولتس

سخنرانان مراسم افتتاحیه

مدیر کل محترم امور سیاسی وزارت حمل و نقل و
زیرساخت های دیجیتال کشور آلمان

دكتر محمد ابراهیم انصاری الری
رئيس محترم هيات مديره و مديرعامل
سازمان منطقه آزادكيش

دكتر عبدالناصر همتی
رئیس کل محترم بیمه مرکزی
جمهوری اسالمی ایران

دکتر شاپور محمدی
رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

34

دکتر مرتضی سرمدی
قائم مقام محترم وزیر امور خارجه

دکتر مرتضی بانک
مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورایعالی
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 همایش ها و نشست های تخصصی
روز سوم پنجشنبه  11آبان ماه 1396

روز اول سه شنبه  9آبان ماه 1396
ردیف

برگزار کننده

سالن

موضوع نشست

ردیف

برگزار کننده

سالن

موضوع نشست

1

سازمان بورس و اوراق بهادار

خلیج فارس

همایش بینالمللی بازار سرمایه ایران

1

مجمع تشخیص مصلحت نظام

خلیج فارس

نشست تخصصی ایران 1404

2

مجمع تشخیص مصلحت نظام

ابن سینا

نشست تخصصی ایران 1404

2

3

مانترا تصویر کیش

ابن سینا

بررسی فرصت های سرمایه گذاری در هنر و صنعت سینما

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری

ابن سینا

نشست تخصصی تامین مالی و حمایت ها و مشوق های قانونی در بخش
گردشگری

4

German Logistics Alliance

رازی

نشست همکاری های لجستیکی ایران و آلمان

3

شركت بورس اوراق بهادار تهران

ابن سینا

نشست تخصصي تامين مالي از طریق بورس اوراق بهادار

روز دوم چهارشنبه  10آبان ماه 1396

38

ردیف

برگزار کننده

سالن

موضوع نشست

1

وزارت راه و شهرسازی

خلیج فارس

همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه راه و شهرسازی

2

بانک پاسارگاد

ابن سینا

نشست تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری گروه مالی پاسارگاد

3

سازمان سرمایه گذاری و کمک های
اقتصادی و فنی ایران

ابن سینا

نشست تخصصی سرمایه گذاری خارجی ،مفاهیم ،شیوه ها ،قوانین و
مقررات ،مشوق ها ،تضامین و حمایت های قانونی

4

گروه دلیران پارس

رازی

نشست تخصصی بررسی همکاری های مالی و بانکی ایران و اروپا

5

ایدرو

رازی

نشست تخصصی معرفی توانمندی های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

6

سازمان خصوصی سازی

خوارزمی

نشست تخصصی معرفی فرصت ها برای سرمایه گذاران خارجی جهت
حضور در فرآیند خصوصی سازی جمهوری اسالمی ایران

7

سازمان منطقه آزاد قشم

خوارزمی

 نشست تخصصی نقش گردشگری پایدار در توسعه الگوی بینالمللی توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی با تأکید برظرفیتهای محلی
 -نقش حمل و نقل هوایی در منطقه

8

انجمن نهاد های خطر پذیر

مالصدرا

نشست تخصصی نوآوری سازمانی با رویکرد استارت آپی

9

بیمه کوثر

مالصدرا

نشست تخصصی چگونه می توان توانمندی شرکت های بیمه را تحلیل کرد؟

10

سپینود شرق

ابوریحان

کارگاه تهیه بستههای سرمایه گذاری

4

ستاد توسعه سواحل مکران

رازی

نشست تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در سواحل مکران و
روش های تامین مالی از طریق بازار سرمایه

5

بیمه مرکزی

رازی

نشست تخصصی ظرفیت و توانمندی های صنعت بیمه کشور مرتبط با
لجستیک و حمل و نقل

6

کانون مشاوران بانکی

خوارزمی

نشست تخصصی تامین منابع مالی خارجی برای بخش خصوصی

7

معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

خوارزمی

نشست تخصصی راهکارهای جذب سرمایه جهت صادرات محصوالت دانش بنیان
به همراه معرفی فرصت های سرمایه گذاری محصوالت صادراتی حوزه سالمت

8

Matrade

مالصدرا

نشست تخصصی فرصت های تجاری ایران  -مالزی ،آشنایی با اطالعات
و قوانین عمومی تجارت با مالزی

9

سازمان منطقه آزاد چابهار

مالصدرا

نشست تخصصی معرفی ظرفیت های لجستیک بندر چابهار

10

فن بازار بین الملل

ابوریحان

ششمین رویداد استارتاپ دمو در نمایشگاه کیش اینوکس
(ارائه استارتاپ ها به سرمایه گذاران)
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گزارش تصویری
برگزار کننده
سازمان بورس و اوراق بهادار

عنوان

همایش بینالمللی

بازار سرمایه ایران

زمان
 9آبان ماه 1396

سالن
خلیج فارس

گزارش تصویری
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مـروری بـر نمـایشگاه

برگزار کننده
دبیرخانه مجمع تشخیص
مصلحت نظام

عنوان

نشست تخصصی
ایـران 1404
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زمان

برگزار کننده

 9و  11آبان ماه 1396

شرکتتوسعهبینالمللی  سرمایه

سالن

گذاری مانترا  تصویر کیش

عنوان

بررسی فرصت های

سرمایه گذاری در هنر و
صنعت سینما

ابن سینا و خلیج فارس

گزارش تصویری
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زمان
 9آبان ماه 1396

سالن
ابن سینا

گزارش تصویری
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برگزار کننده

عنوان

German Logistics Alliance

نشست تخصصی

همکاریهای لجستیکی
ایران و آلمان

گزارش تصویری
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زمان

برگزار کننده

 9آبان ماه 1396

وزارت راه و شهرسازی

سالن

عنوان

همایش معرفی

فرصتهای سرمایه گذاری
در حوزه راه و شهرسازی

رازی

زمان
 10آبان ماه 1396

سالن
خلیج فارس

گزارش تصویری
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برگزار کننده

عنوان

بانک پاسارگاد
نشست تخصصی معرفی

فرصت های سرمایه گذاری
گروه مالی پاسارگاد

گزارش تصویری
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زمان

برگزار کننده

 10آبان ماه 1396

سازمان سرمایه گذاری و

سالن
ابن سینا

کمکهای اقتصادی و فنی ایران

عنوان

نشست تخصصی سرمایه

گذاری خارجی ،مفاهیم،

شیوه ها ،قوانین و مقررات ،
مشوق ها ،تضامین و
حمایتهای قانونی

زمان
 10آبان ماه 1396

سالن
ابن سینا

گزارش تصویری
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برگزار کننده

عنوان

گروه دلیران پارس
نشست تخصصی بررسی
همکاری های مالی و
بانکی ایران و اروپا

گزارش تصویری
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زمان

برگزار کننده

 10آبان ماه 1396

ایدرو

سالن
رازی

عنوان
نشست تخصصی  معرفی

توانمندیهای سازمان
گسترش و نوسازی

صنایع ایران در جذب

سرمایهگذار صنعتی داخلی و
خارجی

زمان
 10آبان ماه 1396

سالن
رازی

گزارش تصویری
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برگزار کننده
سازمان خصوصی سازی

عنوان
نشست تخصصی معرفی

فرصت ها برای سرمایه
گذاران خارجی جهت
حضور در فرآیند

خصوصی سازی جمهوری
اسالمی ایران

گزارش تصویری
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زمان

برگزار کننده

 10آبان ماه 1396

سازمان منطقه آزاد قشم

سالن
خوارزمی

عنوان
نشست تخصصی نقش

گردشگری پایدار در توسعه

الگوی بینالمللی توسعه

پایدار اقتصادی و اجتماعی با
تأکید بر ظرفیت های محلی

نقش حمل و نقل هوایی در

زمان
 10آبان ماه 1396

سالن
خوارزمی

منطقه

گزارش تصویری
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برگزار کننده
انجمن نهادهای
خطر پذیر

عنوان

نشست تخصصی

زمان

برگزار کننده

 10آبان ماه 1396

بیمهکوثر

نوآوری سازمانی با

سالن

استارت آپی

مالصدرا

رویکرد

گزارش تصویری
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عنوان

زمان
 10آبان ماه 1396

نشست تخصصی  چگونه
می توان توانمندی
شرکت های

بیمه را تحلیل کرد؟

سالن
مالصدرا

گزارش تصویری
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برگزار کننده

عنوان

سپینود شرق
کارگاه تهیه بستههای
سرمایه گذاری
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زمان

برگزار کننده

 10آبان ماه 1396

سازمان میراث فرهنگی ،

سالن
ابوریحان

گزارش تصویری
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صنایع دستی و گردشگری

عنوان

نشست تخصصی  تامین

مالی و حمایت ها و

مشوقهای قانونی در بخش
گردشگری

زمان
 11آبان ماه 1396

سالن
ابن سینا

گزارش تصویری
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برگزار کننده

عنوان

بورس اوراق  بهادار تهران
نشست تخصصي تامين

مالي  از طریق بورس
اوراق بهادار

گزارش تصویری
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زمان

برگزار کننده

 11آبان ماه 1396

ستاد توسعه سواحل مکران

سالن
ابن سینا

عنوان
نشست تخصصی معرفی

فرصتهای سرمایه گذاری
در سواحل مکران و

روشهای تامین مالی از
طریق بازار سرمایه

زمان
 11آبان ماه 1396

سالن
رازی

گزارش تصویری
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برگزار کننده
بیمه مرکزی

عنوان

نشست تخصصی ظرفیت

و توانمندی های صنعت بیمه
کشور مرتبط با لجستیک و
حمل و نقل

گزارش تصویری
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زمان

برگزار کننده

 11آبان ماه 1396

کانون مشاوران بانکی

سالن

عنوان

زمان
 11آبان ماه 1396

نشست تخصصی تامین

منابع مالی خارجی برای
بخش خصوصی

رازی

سالن
خوارزمی

گزارش تصویری
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برگزار کننده
معاونت علمی فناوری
ریاست جمهوری

عنوان
نشست تخصصی

راهکارهای جذب سرمایه

جهت صادرات محصوالت

دانش بنیان به همراه معرفی
فرصتهای سرمایه گذاری
محصوالت صادراتی حوزه
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زمان
 11آبان ماه 1396

سالن
خوارزمی

برگزار کننده
Matrade

عنوان
نشست تخصصی

فرصت های تجاری ایران
مالزی ،آشنایی با

اطالعات و قوانین عمومی
تجارت با مالزی

زمان
 11آبان ماه 1396

سالن
مالصدرا

سالمت

گزارش تصویری
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برگزار کننده

عنوان

سازمان منطقه آزاد چابهار
نشست تخصصی معرفی
ظرفیتهای

لجستیک بندر چابهار

گزارش تصویری
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زمان

برگزار کننده

 11آبان ماه 1396

فن بازار بین الملل

سالن
مالصدرا

عنوان
ششمین رویداد استارتاپ

دمو در نمایشگاه کیش

اینوکس ،ارائه استارتاپ ها به
سرمایه گذاران

زمان
 11آبان ماه 1396

سالن
ابوریحان

گزارش تصویری
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تبلیغات نمایشگاه
ستاد برگزاری چهارمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک،
بیمه و خصوصی سازی و نهمین نمایشگاه معرفی فرصتهای
سرمایه گذاری کشور جهت پیشبرد اهداف بخش بازاریابی و
اطالع رسانی اقدام به طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی و اطالع
رسانی به شرح ذیل نموده است:
• چاپ بیش از  10000بروشور ،پوستر و کاتالوگ اطالع
رسانی به زبان فارسی و انگلیسی
• چاپ بیش از  20000اوراق اطالع رسانی و فرم های
ضروری نمایشگاه

• چاپ بیش از  15000کارت دعوت
• چاپ  2000نسخه کتاب ویژه نمایشگاه
• چاپ  6000کتابچه راهنما ویژه بازدیدکنندگان و مشارکت
کنندگان نمایشگاه شامل نقشه نمایشگاه ،اسامی مشارکت
کنندگان ،برنامههای جانبی نمایشگاه و اطالعات و تلفنهای
ضروری جزیره کیش
• چاپ و توزیع بیش از  8000نقشه نمایشگاه

ایمیل:
ارسال بیش از  20000هزار ایمیل به مدیران ،اقتصاد دانان ،سرمایه گذاران و سخنرانان بینالمللی فعال در حوزه بورس ،سرمایهگذاری،
انرژی و بازار سرمایه

تبلیغات
ADVERTISING

64

طراحی وبسایت نمایشگاه
وبسایت نمایشگاه به آدرس www.kishinvex.irبه زبان فارسی جهت مخاطبین داخلی و  www.kishinvex.comبه زبان انگلیسی جهت
مخاطبین بینالمللی تمامی اطالعات مورد نیاز بازدیدکنندگان و مشارکت کنندگان نمایشگاه ،جدیدترین اخبار حوزه بازار سرمایه و اخبار
نمایشگاه را به صورت دسته بندی و در اختیار عالقمندان قرار داده بود.
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پکیج های اطالع رسانی:
تهیه و ارسال بیش از  5000پکیج اطالع رسانی شامل فرمهای نمایشگاه ،فولدر نمایشگاه به تمامی شرکتهای دولتی و خصوصی
فعال در در حوزه بازار سرمایه ،مجریان پروژههای سرمایه پذیر ،سفارتخانه ها و مراکز و همایش های بینالمللی مرتبط با حوزه نمایشگاه

POST SHOW REPORT

تبلیغات رسانه ای:
ساخت تیزر نمایشگاه ،تبلیغات مطبوعاتی ،شبکههای اجتماعی فیس بوک ،لینکدین ،توییتر و گوگل پالس
ﺗﻠﮕﺮام

ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ

ﯾﻮﺗﻮب

ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس

کتاب رسمی نمایشگاه و کتاب راهنما

تندیس و لوح تقدیر

هدایای تبلیغاتی:
خودکار ،دفترچه یادداشت،کیف و...

تبلیغات محیطی:
بیلبورد ،استند ،لمپست ،بنر و ...
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نمایشگاه در آینه مطبوعات

چهارمیــن نمایشــگاه بینالمللــی بــورس ،بانــک ،بیمــه و خصوصیســازی و نهمیــن نمایشــگاه معرفــی فرصتهــای
ســرمایهگذاری کشــوراز امــروز هشــتم آبانمــاه بــه مــدت  ۴روز در جزیــره زیبــای کیــش آغــاز بــه کار میکنــد.
ایــن نمایشــگاه یکــی از مهمتریــن رویدادهــای بــازار پــول و ســرمایه ایــران اســت کــه در فضایــی بــه وســعت  ۲۱هــزار
مترمربــع در محــل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی کیــش و بــا حضــور  ۲۵۰شــرکت داخلــی و  ۷۰شــرکت خارجــی
برگــزار میشــود.
نمایشــگاه کیــش را میتــوان مرکــزی بــرای تبــادل اطالعــات و دســتیافتن بــه پدیدههــای نویــن صنعــت بــازار
ســرمایه و انتقــال دانــش و فنــاوری دانســت.

PRESS
COVERAGE

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بینالملــل ســازمان منطقــه آزاد ماکــو ایــن دوره از نمایشــگاه بینالمللــی کیــش
اینوکــس  ،۲۰۱۷از  ۸تــا  ۱۱آبــان در جزیــره کیــش برپاســت کــه طــی آن فرصتهــای ســرمایهگذاری در ایــران بــرای
ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی معرفــی خواهــد شــد.
همچنیــن یــک ســرمایهگذار در حــوزه گردشــگری و نماینــده شــرکت آکواریــوم اقیانــوس ترکیــه نیــز در بازدیــد از
غرفــه منطقــه آزاد ماکــو گفــت :شــرکت مــا بســیار مشــتاق اســت در زمینــه گردشــگری و توریســم در ایــن منطقــه
ســرمایهگذاری کنــد و بــا توجــه بــه همســایگی ماکــو بــا ترکیــه مســووالن ایــن شــرکت تصمیــم گرفتنــد تــا درخصــوص
ســرمایهگذاری در منطقــه آزاد ماکــو اقــدام کننــد.

ســنا  :کیــم ســیونگ هــو ،ســفیر کرهجنوبــی در همایــش بینالمللــی بــازار ســرمایه ایــران از جذابیــت ایــن بــازار بــرای
کشــورهای آســیایی بهخصــوص کرهجنوبــی ســخن گفت.کیــم ســیونگ هــو ،ســفیر کــره جنوبــی بهعنــوان یکــی از
ســخنرانان همایــش بینالمللــی بــازار ســرمایه ایــران در دومیــن روز کیــش اینوکــس  ۲۰۱۷بــه جذابیتهــای بــازار
ســرمایه ایــران اشــاره کــرد و گفــت :بــورس تهــران گلچینــی از شــرکتهای بــزرگ و ســودآور اســت ،بــه همیــن دلیــل
کــره جنوبــی تمایــل زیــادی بــرای ســرمایهگذاری در ایــن بــازار دارد.
وی در ادامــه درخصــوص صنایــع موجــود در بــازار ایــران اشــاره کــرد :بــازار ســرمایه ایــران یــک بــازار بهخصــوص اســت
کــه در آن از تمــام صنایــع موجــود در اقتصــاد ایــران نماینــده یــا نمایندگانــی وجــود دارد .بــه همیــن دلیــل میتــوان
گفــت ایــن بــازار بــرای تمــام اقشــار مختلــف امــکان ســرمایهگذاری را ایجــاد کــرده اســت.
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نشانههای توسعه اقتصادی در بازار سرمایه ایران
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نمایشگاه
در آینه
مطبوعات

استقبال مدیران و سرمایهگذاران از غرفه منطقه آزاد ماکو در «کیش اینوکس»

دو شنبه  8آبان ۱۳۹۶

کیش میزبان مهمترین رویداد بازار پول و سرمایه
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گروه بنگاهها :نهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری (کیش اینوکس  )۲۰۱۷شامگاه دوشنبه  ۸آبانماه طی
مراسمی با حضور بانک تجارت در محل مرکز نمایشگاههای بینالمللی کیش افتتاح شد .به گزارش روابط عمومی بانک
تجارت ،این بانک همراه با شرکتهای هلدینگ مالی خود با حضور در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای بانک در حوزه
خدمات الکترونیک و حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی کشور را به نمایش گذاشتند .دکتر محمدی رئیس سازمان
بورس و اوراق بهادار ایران ،دکتر همتی ،رئیسکل بیمه مرکزی ،کاپیتان جدیدی مدیرعامل شرکت کیش ایر و دکتر محسنی
مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی از جمله بازدیدکنندگان از غرفه بانک تجارت در روز نخست برگزاری بودند.

کیم سیونگ هو ،سفیر کره جنوبی در همایش بینالمللی بازار سرمایه ایران از جذابیت این بازار برای کشورهای آسیایی به
خصوص کره جنوبی سخن گفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه (سنا) ،کیم سیونگ هو ،سفیر کره جنوبی به عنوان یکی از سخنرانان همایش
بینالمللی بازار سرمایه ایران در دومین روز کیش اینوکس  2017به جذابیتهای بازار سرمایه ایران اشاره کرد و گفت:
بورس تهران گلچینی از شرکتهای بزرگ و سودآور است ،به همین دلیل کره جنوبی تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در
این بازار دارد.
وی در ادامه در خصوص صنایع موجود در بازار ایران اشاره داشت :بازار سرمایه ایران یک بازار به خصوص است که در آن
از تمام صنایع موجود در اقتصاد ایران نماینده یا نمایندگانی وجود دارد .به همین دلیل می توان گفت این بازار برای تمام
اقشار مختلف امکان سرمایه گذاری را ایجاد کرده است.

تفاهمنامــه همــکاری میــان بــورس کاالی ایــران و بــورس کاالیــی و مشــتقه ملــی هنــد در حاشــیه کیــش اینوکــس 2017
بــه امضــا رســید کــه دقایقــی پیــش بــرای نخســتین بــار یــک هــزار تــن قیــر تولیــدی شــرکت نفــت جــی از طریــق وب
سرویســی کــه مقدمــه راه انــدازی ســکوی مشــترک معامالتــی بیــن دو بــورس اســت ،مــورد مبادلــه قــرار گرفــت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بــازار ســرمایه (ســنا) و بــه نقــل از بــورس کاال ،ایــن تفاهمنامــه جهــت تســهیل
معامــات کاالیــی بیــن دو کشــور از طریــق ســکوی مشــترک معامالتــی بیــن بــورس کاالیــی ایــران و هنــد منعقــد شــد
کــه امــروز در مرحلــه نخســت ایــن تفاهمنامــه ،امکانــی ایجــاد شــده اســت تــا تجــار دو کشــور از طریــق وب سرویســی
بــه طــور مســتقیم قیمتهــای کشــف شــده قیــر را بــر روی تابلــوی بورسهــای خــود ببیننــد.
در همیــن راســتا دقایقــی پیــش دو هــزار تــن قیــر تولیــدی شــرکت نفــت جــی از طریــق ایــن وب ســرویس در مقابــل
دیــدگان معاملــه گــران و تجــار هنــدی قــرار گرفــت و در اســتقبال آنهــا یــک هــزار تــن از محصــول ایرانــی توســط تجــار
هنــدی خریــداری شــد.
حامــد ســلطانی نــژاد ،مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران در مراســم امضــای تفاهمنامــه بــا بــورس کاالیــی و مشــتقه ملــی
هنــد گفــت :ایــده همــکاری مشــترک بــا بــورس کاالیــی هنــد ریشــه در شــکایاتی دارد کــه تجــار بــزرگ هنــدی از
دریافــت قیــر بــی کیفیــت از بــازار ایــران را داشــتند ایــن در حالــی اســت کــه قیــر تولیــد شــده در ایــران بــه خصــوص در
دو شــرکت نفــت جــی و پاســارگاد از باالتریــن کیفیــت در ســطح جهانــی برخــوردار اســت.
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امضای تفاهمنامه همکاری میان بورس کاالی ایران و هند

دو شنبه  8آبان ۱۳۹۶

نشانههای توسعه اقتصادی در بازار سرمایه ایران مشهود است

شنبه  13آبان ۱۳۹۶

معرفی توانمندیهای بانک تجارت در نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری
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دو شنبه  8آبان ۱۳۹۶

ایرنــا  -کیــش -رییــس روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :نتایــج اجمالــی پایــش
و بررســی عملکــرد حوزههــای تبلیغاتــی ،مویــد موفقیــت برخــی مجموعههــای صنعتــی در زمینــه تبییــن فعالیتهــای
اقتصــادی کشــور و جــذب منابــع ســرمایه گــذاری را در نمایشــگاه کیــش اینوکــس نشــان میدهــد.
بــه گــزارش ایرنــا فــرزاد خلفــی چهارشــنبه شــب در جمــع شــماری از فعــاالن و مدیــران صنعتــی در غرفــه منطقــه ویــژه
اقتصــادی المــرد در نمایشــگاه بینالمللــی (کیــش اینوکــس) افــزود :مدیــران مناطــق ویــژه اقتصــادی همچــون منطقــه
المــرد بــرای تبییــن فعالیتهــا و جــذب منابــع اقدامــات موثــری داشــته انــد کــه امیــد اســت ایــن رونــد بــا جدیــت
بیشــتر ادامــه یابــد.
وی اظهــار کــرد :نمایشــگاههای ســرمایه گــذاری فرصتــی مناســب بــرای تبییــن و عرضــه تــوان مدیــران صنعتــی،
ظرفیتهــای بالقــوه اقتصــادی و ســرمایه گــذاری در کشــور اســت.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس در نمایشگاه اینوکس
فرناز کازرانی روز چهارشنبه در حاشیه هشتمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور و سومین نمایشگاه
بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی (کیش اینوکس  )2016در گفت و گو با ایرنا در مورد برگزاری این برنامه
افزود :کارگاه آموزش مقدماتی سرمایه گذاری در بورس و آشنایی با سهام در مقاطع مختلف تحصیلی همزمان با افتتاح
نمایشگاه ( 10آبان ماه) برای کودکان و نوجوانان برگزار شد.
وی اظهار کرد :در شب نخست  35دانش آموز دختر و در شب دوم نیز  45دانش آموز پسر دبیرستانی در این کارگاه حضور
یافتند و ضمن آشنایی با مفاهیم این حوزه گواهی شرکت در این دوره را دریافت کردند.
مدیر تاالر بورس کیش گفت  :این کارگاه آموزشی امروز و فردا نیز از ساعت  19برای عالقهمندان در چهارمین نمایشگاه
بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی برگزار میشود .وی از تمامی عالقه مندان برای شرکت در کارگاه (آموزش
مقدماتی سرمایه گذاری در بورس و آشنایی با سهام) دعوت کرد تا در این دوره شرکت کنند.

عقدتفاهم نامه همکاری  2000میلیارد ریالی شرکت عمران صدرا در زمینه گردشگری و فرهنگی
شیراز -ایرنا -سرپرست شرکت عمران شهر جدید صدرا اعالم کرد :این شرکت سه تفاهمنامه همکاری در زمینههای
گردشگری و فرهنگی و احداث مراکز محله در شهر جدید صدرا با ارزش تقریبی 2000میلیارد ریال در نمایشگاه کیش
اینوکس  2017منعقد کرد .علی مویدی شنبه در مصاحبه با ایرنا افرود :شرکت عمران شهر جدید صدرا در نمایشگاه
بینالمللی فرصتهای سرمایه گذاری کیش اینوکس  ٢٠١٧که برای معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور برگزار شد،
حضوری فعال داشت .این نمایشگاه با هدف همسویی با تحوالت جدید اقتصادی و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برگزار
میشود که امسال  ٨الی  ١١آبان  96در کیش برگزار شد.
مؤیدی افزود :این نمایشگاه این امکان را برای تمام عالقهمندان فراهم کرده تا بتوانند همه اهداف خود را در فضای تخصصی
با حضور و تبادل نظر با مدیران و دست اندرکاران حوزههای مختلف دنبال کنند.

شنبه  13آبان ۱۳۹۶

نمایشگاه کیش اینوکس  2017در جزیره کیش آغاز به کار کرد

دو شنبه  8آبان ۱۳۹۶

ایرنــا  -کیــش  -چهارمیــن نمایشــگاه بینالمللــی بــورس ،بانــک ،بیمــه و خصوصــی ســازی (کیــش اینوکــس  ) 2017بــه
عنــوان بــزرگ تریــن رویــداد اقتصــادی کشــور و بخــش خصوصــی عصــر روز دوشــنبه در جزیــره کیــش گشــایش یافــت.
به گزارش ایرنا ،این نمایشگاه تا یازدهم آبانماه در مرکز نمایشگاههای بینالمللی کیش دایر است.
آئیــن افتتــاح ایــن رویــداد بــا حضــور مرتضــی بانــک دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی و ویــژه
اقتصــادی ،محمــد ابراهیــم انصــاری الری مدیــر عامــل ســازمان منطقــه آزاد کیــش ،حســینعلی امیــری معــاون پارلمانــی
رئیــس جمهــوری ،عبدالرضــا همتــی رئیــس کل بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ،شــاپور محمــدی رئیــس
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ایــران ،علــی اشــرف عبــداهلل پــوری حســینی رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی کشــور و
گرهــارد شــولتس معــاون وزیــر حمــل و نقــل و آی تــی آلمــان در ســالن خلیــج فــارس مرکــز همایشهــای بینالمللــی
کیــش برگــزار شــد .ایــن نمایشــگاه در فضایــی بالــغ بــر  21هــزار متــر مربــع بــا حضــور  260شــرکت کننــده داخلــی و
 60شــرکت خارجــی در قالــب هیاتهــای بینالمللــی مشــارکت کننــده و بازدیــد کننــده از  25کشــور در محــل دائمــی
نمایشــگاههای بینالمللــی کیــش برپــا شــده اســت.

به گزارش ایرنا ،گرهارد شولز شامگاه چهارشنبه در مراسم آغازین چهارمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و
خصوصی سازی (کیش اینوکس) در جزیره کیش افزود :یکی از هدفهای رویداد کیش اینوکس کمک به ارتقا زیرساختها
و تسهیل فرآیند پیشرفت ایران است و من واقعا شما را به ادامه این رویکرد تشویق میکنم زیرا بهبود و توسعه زیرساخت
در هر کشور پایه و اساس رشد اقتصادی و مردم آن جا است.
وی اظهار کرد :این نخستین باری است که به ایران سفر میکنم و تا به این جا از سفر خود بسیار لذت بردهام و فرصت دیدن
تهران را داشته ام که شهر بسیار پویا و زندهای است.
وی اضافه کرد :اما آن چه بیش از همه مرا در کشور زیبای ایران تحت تاثیر قرار داده است سطح مهمان نوازی است که هر
کجا می روم به من ابراز میشود .مدیر کل امور سیاسی وزارت حمل و نقل و زیرساختهای دیجیتال آلمان گفت :هیات
نمایندگان اتحادیه لجستیک آلمان و صنعت لجستیک آلمان که به ایران سفر کرده بدنبال آغاز همکاری میان آلمان و
شرکتهای تجاری خارجی است.

جمعه  12آبان ۱۳۹۶

نمایشگاه کیش اینوکس  2017در جزیره کیش آغاز به کار کرد

چهارشنبه  3آبان ۱۳۹۶

بــه گــزارش ایرنــا ،کیــش اینوکــس بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد اقتصــادی بخــش خصوصــی بــا چندیــن ســال تجربــه
توانســته بــا کنــار هــم قــرار دادن بخشهــای پیشــرو اقتصــاد ایــران شــامل بانــک ،بیمــه و بــورس ،انــرژی (نفــت و گاز و
پتروشــیمی) ،زیرســاخت و گردشــگری و حضــور متولیــان طــرح هــای ســرمایهپذیر از یــک ســو و حضــور ســرمای ه گــذاران
داخلــی و خارجــی از ســوی دیگــر ،فرصــت ویــژهای را بــرای بهرهبــرداری و توســعه ســرمای ه گــذاری و در نهایــت رشــد
و توســعه اقتصــادی کشــور فراهــم آورد.
مدیــر عامــل شــرکت بهــاران تدبیــر کیــش مجــری و برگــزار کننــده نمایشــگاه کیــش اینوکــس  2017کــه بــا همــکاری
منطقــه آزاد کیــش و شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه کیــش برگــزار میشــود روز چهارشــنبه در گفــت و گــوی
اختصاصــی بــا ایرنــا ابــراز کــرد :چهارمیــن نمایشــگاه بینالمللــی بــورس ،بانــک ،بیمــه و خصوصــی ســازی (کیــش
اینوکــس  )2017کــه بــا نهمیــن نمایشــگاه معرفــی فرصتهــای ســرمایه گــذاری کشــور در عرصــه بینالمللــی همــراه
خواهــد بــود ،مشــتمل بــر  2بخــش نمایشــگاهی و محتوایــی اســت کــه بخــش محتوایــی شــامل نشســت هــا و همایــش هــای
بینالمللــی اســت.

یک مسئول کشور آلمان :ایران از منظر اقتصادی پیشرفت کرده است

سه شنبه  9آبان ۱۳۹۶

نمایشگاه «کیش اینوکس» مهر تایید بر رویکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید
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شنبه  13آبان ۱۳۹۶

اصفهان-ایرنــا -رییــس مرکــز توســعه تجــارت مالــزی در آســیا و خاورمیانــه گفــت :مالــزی آمــاده ســرمایه گــذاری بــرای
راه انــدازی نیــروگاه خورشــیدی بویــژه نیــروگاه هــزار مگاواتــی در اصفهــان اســت .بــه گــزارش ایرنــا ،روابــط عمومــی
اتــاق بازرگانــی اصفهــان روز شــنبه بــه نقــل از (ریمــی یعقــوب) ( )RemeeYaakubکــه در بازدیــد از پایــون اصفهــان در
نهمیــن نمایشــگاه فرصتهــای ســرمایه گــذاری کشــور موســوم بــه (کیــش اینوکــس  )2017ســخن میگفــت ،افــزود:
اســتان اصفهــان دارای تعــداد قابــل توجهــی روزهــای آفتابــی اســت و از ایــن انــرژی پــاک و طبیعــی میتــوان بــرای
تولیــد بــرق بــدون ایجــاد آلودگــی و اثــرات زیســت محیطــی ُمضــر ،اســتفاده کــرد .ریمــی یعقــوب گفــت :کشــورهای اروپایــی
سالهاســت کــه در زمینــه پنلهــای خورشــیدی در کشــور مالــزی ســرمایه گذاریهــای زیرســاختی انجــام دادهانــد و
بــه ایــن ترتیــب امــروزه ایــن کشــور در زمینــه ایجــاد نیروگاههــای خورشــیدی در آســیا پیشــرو اســت.
وی خاطرنشان کرد :از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق ایران ،ظرفیت باال و بسیار خوبی برای استفاده از نیروگاههای
خورشیدی دارد و مالزی نیز آماده سرمایه گذاری در این زمینه است.

دیدگاه مدیر عامل منطقه آزاد کیش درخصوص تعامل سازنده ایران
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ،ایران را به لطف امضای توافق برجام در مسیر تعامل سازنده با جهان خواند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،محمد ابراهیم انصاری الری درافتتاحیه نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه کیش
درباره اهمیت و ارزش برگزاری چنین نمایشگاهها و همایشهایی گفت :بی تردید ساعتها میتوان در خصوص ارزشهای
برگزاری این رویداد مهم سخن گفت ،به خصوص برای ایران که بعد از سالها انفصال از اقتصاد جهانی ،به یمن امضای یک
توافق بینالمللی جامع در مسیری جدید و راهی نو مبتنی بر تعامل سازنده با جهان قرار دارد.
وی ادامه داد :در عصر فعلی نیازمند کسانی هستیم که به درستی کیفیت طبیعت ،کشورها و نژادهای گوناگون را بشناسند
و چگونگی رفتار در این شرایط را تبیین کنند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا ،بنابر اعالم بانک مهر اقتصاد ،این نمایشگاه که هر ساله با حضور گسترده نهادهای فعال در
بازار سرمایه ،بانکها ،شرکتهای بیمه و سرمایهگذاری در محـل دائمی نمایشگاههای بینالمللی کیش برگـزار میشود،
درهای چهارمین دوره خود را که با حضور مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی،
محمدابراهیم انصاری الری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ،حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییسجمهور ،عبدالرضا
همتی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران ،علیاشرف
ل و نقل و آیتی آلمان و جمعی
عبداهلل پوری حسینی رییس سازمان خصوصیسازی کشور و گرهارد شولتس معاون وزیر حم 
ن عامل ،اعضای هیاتمدیره و شخصیتهای اقتصادی برگزار شد ،به روی عموم مردم گشود.
از مدیرا 
در این نمایشگاه بانک مهر اقتصاد در سالن سه ،حضوری فعال و موثر داشته و آخرین دستاوردها ،توانمندیها و خدمات
بانک توسط کارشناسان حاضر در غرفه به بازدیدکنندگان معرفی و عرضه میشود.
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دوشنبه  ۸آبان ۱۳۹۶

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر  ۴۲بانک و موسسه اعتباری در کشور وجود دارد ،گفت ۲۳ :هزار شعبه
بانکی در کشور وجود دارد.
به گزارش خبرنگار مهر ،حسینعلی امیری در مراسم آغاز به کار چهارمین نمایشگاه بانک ،بورس و بیمه گفت :ایران تاکنون
از گذرگاههای تاریخی پرشماری عبور کرده که بسیاری از آنها ،در خاطرات مردم ،ماندگار شده است .به نحوی که به رغم
بیمهریهای بسیار ،با سربلندی از جذر و مدهای روزگار برآمده و دارای ظرفیتهای بی شماری برای سرمایه گذاری است؛
بر این اساس وجود شرایط اقلیمی متنوع و چهارفصل و ذخایر متعدد ،جاذبههای فرهنگی ،توریست و اکوتوریست ،مسیر
شاهراهی و ترانزیتی به کشورهای منطقه و دنیا ،برای هر سرمایهگذار میتواند جذاب باشد.

کیش اینوکس  ۲۰۱۷گشایش یافت
به گزارش صدای بانک ،این نمایشگاه که هر ساله با حضور گسترده نهادهای فعال در بازار سرمایه ،بانکها ،شرکتهای
بیمه و سرمایهگذاری در محـل دائمی نمایشگاههای بینالمللی کیش برگـزار میشود ،درهای چهارمین دوره خود را که با
حضور مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ،محمدابراهیم انصاری الری مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد کیش ،حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییسجمهور ،عبدالرضا همتی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران ،علیاشرف عبداهلل پوری حسینی رییس سازمان
خصوصیسازی کشور و گرهارد شولتس معاون وزیر حملو نقل و آیتی آلمان و جمعی از مدیرانعامل ،اعضای هیاتمدیره
و شخصیتهای اقتصادی برگزار شد ،به روی عموم مردم گشود.

سه شنبه  9آبان ۱۳۹۶

 ۲۳هزار شعبه بانکی داریم/قانون جامع نظام بانکی در راه است

دو شنبه  8آبان ۱۳۹۶

افتتاح نمایشگاه بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیسازی کیش

چهارمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه به عنوان بزرگترین رویداد اقتصادی منطقه آزاد کیش با همه مزیتها درحالی به
کار خود پایان داد که با نکاتی همراه بود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،چهارمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه و نهمین همایش معرفی فرصتهای جذب
سرمایه گذاری در بازار سرمایه با حضور مسئوالن بورسها ،مدیران حوزه اقتصادی و  45مهمان خارجی از  17کشور درحالی
از  8آبان در منطقه آزاد کیش آغاز و بعد از روز به کار خود پایان داد.
این رویداد با وجود نکات مثبتی چون معرفی بازار سرمایه به سرمایه گذاران خارجی ،اعالم راهکارهایی برای جذب سرمایه
گذاران ،اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ،فرهنگ سازی و ..با کاستیهایی نیز همراه شد که انتظار می رود طرح برخی نواقص،
منجر به برگزاری بهینه دورههای آتی و اثرگذاری بیشتری کارساز شود.

جمعه  12آبان ۱۳۹۶

چند نکته درباره نمایشگاه اینوکس ۲۰۱۷

سه شنبه  9آبان ۱۳۹۶

مالزی آماده سرمایه گذاری برای راه اندازی نیروگاه خورشیدی در اصفهان است
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دو شنبه  8آبان ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «عصر نمایشگاه» ،مرتضی سرمدی در مراسم آغاز به کار چهارمین نمایشگاه بانک ،بورس
و بیمه گفت :وزارت خارجه تالش کرد تا عالوه بر توافق برجام و عملیاتی شدن آن ،در یک روندی تمامی طرفین به تعهدات
خود عمل کرده است؛ ضمن اینکه از ابتدای دولت دوازدهم قرار بر این شد که معاونت اقتصادی در این وزارتخانه تاسیس
شود که این مهم ظرف چند ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
وی افزود :در دورانی که ایران تحریم بود ،در حوزه بانکداری بینالمللی تغییرات اساسی صورت گرفته و این سبب شد که
برجام و رفع تحریمهای هستهای ،آثار مناسبی را در بخش بانکی نداشته باشد ،پس نظام بانکی باید خود را با استانداردها
تطبیق داده ،اگرچه ظرف دو سال اخیر در جهت از بین بردن نگرانیهایی که ریسک بانکهای ایرانی می توانست ایجاد کند،
کار گستردهای میان وزارت خارجه و اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفته و تالش شده تا موضوع تحریم گروه ویژه اقدام
مالی با نزدیک شدن استانداردهای ایران به سطح بینالمللی ،از بین برود.

نمایشگاه بینالمللی  kishinvex2017دقایقی قبل افتتاح شد.
بــه گــزارش خبرنــگار اعزامــی پایــگاه خبــری گســترش ،چهارمیــن نمایشــگاه بینالمللــی بــورس ،بانــک ،بیمــه و
خصوصــی ســازی و نهمیــن نمایشــگاه معرفــی فرصتهــای ســرمایه گــذاری کشــور بــا عنــوان تجــاری kishinvex2017
بــه عنــوان رویــدادی بــا همــکاری مدیریــت امــور همایشهــا و نمایشــگاههای شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه کیــش
برگــزار شــده اســت .ایــن رویــداد تــا یــازده آبــان دایــر خواهــد بــود.

ایدرو ،شریکی مطمئن برای سرمایهگذاران خارجی
چهارمیــن نمایشــگاه بینالمللــی بــورس ،بانــک ،بیمــه و خصوصــی ســازی و نهمیــن نمایشــگاه معرفــی فرصتهــای
ســرمایه گــذاری کشــور بــا عنــوان تجــاری  kishinvex2017بــه عنــوان رویــدادی بــا همــکاری مدیریــت امــور همایشهــا
و نمایشــگاههای شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه کیــش برگــزار شــد.
ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران (ایــدرو) بــا حضــور  ۷شــرکت زیــر مجموعــه و در اختیــار داشــتن یــک
پاویــون  ۲۰۰متــری در نمایشــگاه حضــور پیــدا کــرد.
در ایــن پاویــون  ۷شــرکت از زیــر مجموعــه هــای ایــدرو حضــور داشــتند کــه شــامل مرکــز گســترش فنــاوری اطالعــات
(مگفــا) ،مدیریــت طراحــی صنعتــی ( ،)IPMIمجتمــع کشــتی ســازی (ایزوایکــو) ،شــرکت قطعــات قطــار و راه آهــن،
پژوهشــکده میکــرو الکترونیــک ،منطقــه اقتصــادی گرمســار ،منطقــه اقتصــادی جهــرم هســتند.

به گزارش پایگاه خبری «عصر نمایشگاه» به نقل از دنیای اقتصاد ،این نمایشگاه که با حضور صدها شرکت داخلی و خارجی
در حوزههای بورس ،بانک و بیمه تحت عنوان اینوکس  2017برگزار شده تازهترین استانداردهای جدید جهانی را در معرض
معرفی به دست اندرکاران این حوزهها قرار میدهد .به گواهی فعاالن این حوزهها در سالهای گذشته همواره در زمان
برگزاری این نمایشگاهها اهرمها و ابزارهای مهم مالی که در حال حاضر در بورسهای معتبر جهانی مورد استفاده قرار
میگیرد معرفی میشود با این حال در دو سال گذشته با حذف تحریمهای بینالمللی و بازگشت بورسهای ایران به عرصه
فدراسیونهای بورسهای بینالمللی شرایط مناسبتری را برای تعامل با حوزههای مالی جهانی بهخصوص در بخشهای
بانکداری و بازار سرمایه ایجاد کرده است.
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سه شنبه  9آبان ۱۳۹۶

استاندارد سازی کاالیی از کانال بورس

مدیــر ســرمایهگذاری منطقــه ویــژه اقتصــادی گرمســار از جــذب  ۶ســرمایهگذار خارجــی در ایــن منطقــه خبــر داد
و حضــور پررنــگ منطقــه ویــژه اقتصــادی گرمســار را در نمایشــگاه کیــش اینوکــس  ۲۰۱۷را فاکتــوری بــرای ااطــاع
رســانی مخاطبــان از ایجــاد ایــن منطقــه عنــوان کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار اعزامــی پایــگاه خبــری گســترش ،ســعید نجــم روشــن مدیــر ســرمایهگذاری منطقــه ویــژه
اقتصــادی گرمســار در نمایشــگاه کیــش اینوکــس  ۲۰۱۷بــه پیشــینه ایجــاد منطقــه ویــژه اقتصــادی گرمســار پرداخــت و
گفــت :منطقــۀ ویــژۀ اقتصــادی گرمســار در ســال  ۱۳۹۱بنــا بــر مصوبــۀ هیــات وزیــران و تحت پوشــش ســازمان گســترش
و نوســازی صنایــع ایــران ،بهمنظــور جلــب و تشــویق ســرمایهگذاری بهویــژه ســرمایهگذاری خارجــی و در رقابــت بــا
بازارهــای اقتصــادی منطقــهای بــا پشــتیبانی از فعالیتهــای اقتصــادی و خوشــههای صنعتــی منطقــه و قطبهــای
صنعتــی افتتــاح شــد.

دو شنبه  8آبان ۱۳۹۶

جذب  ۶سرمایهگذار خارجی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

دو شنبه  8آبان ۱۳۹۶

سرمدی در افتتاحیه همایش کیش اینوکس  ۲۰۱۷اعالم کرد:
آغاز به کار معاونت اقتصادی وزارت خارجه در آینده نزدیک

دو شنبه  8آبان ۱۳۹۶

به گزارش پایگاه خبری «عصر نمایشگاه» ،این رویداد با حضور مقامات بلند پایه داخلی و  90میهمان از  27کشور خارجی
افتتاح شد.
این رویداد با سخنرانی محمد ابراهیم انصاری الری ،رییس منطقه آزاد کیش ،شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق
بهادار و عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی آغاز به کار کرد .

 kishinvex2017کلید خورد

دو شنبه  8آبان ۱۳۹۶

کیش اینوکس  ۲۰۱۷گشایش یافت
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OPENS 2017 KISH INVEX
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.

۱۳۹۶  آبان10 چهارشنبه

POST SHOW REPORT

٢٠١٧ بازدید وزارت حمل و نقل آلمان از غرفه ایدرو در اینوکس
هیاتــی از وزارت حمــلو نقــل آلمــان از غرفــه ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران در نمایشــگاه کیــش اینوکــس
. دیــدن کــرد۲۰۱۷
 در ایــن بازدیــد معــاون صنایــع پیشــرفته و پروژههــای کالن انــرژی،بــه گــزارش پایــگاه خبــر گســترش بــه نقــل از ایلنــا
 برنامــه و فعالیــت آن بــه خصــوص دربــاره،ایــدرو در خصــوص معرفــی ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران
.ســرمایهگذاری مشــترک بــا بخــش خصوصــی در صنایــع هــدف توضیحاتــی ارائــه کــرد
دیجیتالــی کــردن سیســتم حمــلو نقــل یکــی از محورهــای گفــتوگــوی فــرداد دلیــری بــا ایــن هیــات آلمانــی بــود و
.قــرار شــد ارتباطــات بیشــتر ایــن موضــوع از طریــق شــرکت مگفــا پیگیــری شــود
ایــن هیــات آلمانــی همچنیــن پنــل لجســتیک بــا عنــوان دســتاوردهای آلمــان در توســعه راهحلهــای لجســتیکی را در
.حاشــیه نمایشــگاه برگــزار کــرد

PRESENCE OF FOREIGN INVESTORS IN IRAN UP BY %16
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.

خبر های بین الملل

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.
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KISH INVEX 2017 EXHIBITION KICKS OFF IN SOUTHERN IRAN
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.

KISH INVEX 2017 EXHIBITION KICKS OFF IN SOUTHERN IRAN
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 HOLDS FINANCIAL MARKETS EVENT IN KISH ISLAND

حامیان رسانه ای
24

Iranian Journal of
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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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