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The 5th Years of success

جغرافیای جزیره کیش

ــران، در محــدوده  ــی اي ــه جنوب ــری كران ــع در 18 كيلومت ــر مرب ــا مســاحتی حــدود 91 كيلومت ــش ب ــره كي جزي
ــت. ــع اس ــارس واق ــمالی خليج  ف ش

ــزرگ آن 15كيلومتــر و قطــر كوچــك آن 8  ــه صــورت يــك بيضــی اســت كــه قطــر ب ــره ب شــكل ظاهــری جزي
كيلومتــر می باشــد و از نظــر تقســيمات سياســی و اداری كشــور، در محــدوده اســتان هرمــزگان و شـــــهرستان 

بنــدر لنــگه قـــرار دارد.

ويژگی هــای جغرافيايــی كيــش از جملــه قرارگيــری آن در منطقــه جغرافيايــی اســتراتژيك خليــج فــارس، آب و 
هــوای مطلــوب در 8 مــاه از ســال و دارا بــودن ســواحل مرجانــی ايــن جزيــره را برخــوردار از موقعيتــی ممتــاز 

از حیــث گردشــگری و تجــاری نمــوده اســت.

جزیره کیش
در یک نگاه

 KISH Island
at a Glance

    جذابيت های بی شمارگردشگری
    ورود اتباع خارجی بـدون اخذ رواديد

    كنتـرل نسبی آالينده های محيط زيـست
    دسترسی كيش به آب راه های آزاد جهانی

ــب درون  ــل مناس ــل و نق ــات حم ــود امكان     وج
شــهری

ــق  ــه مناط ــزديكي ب ــت اســتراتژيك و نـ     موقعي
نفــت خيــز عسلويـــه

گاز(  انــرژی )ســوخت  از منبــع  برخــورداری     
اصلــی از ســرزمين  مســتقل 

ــوط  ــتقل و خط ــی مس ــط هواي ــودن خ     دارا ب
ــودرو ــل خـ ــكان حم ــا ام كشــتيرانی ب

ــی و  ــش اجتماع ــت و آرام ــاالی امني ــطح ب     س
ــی ــای اجتماع ــطح ناهنجاری ه ــودن س ــن ب پايي
   دسترســی و نزدیکــی بــه بنــادر و شــهرهای 
بین المللــی منطقــه همچــون دبــی، شــارجه، 

منامــه و دوحــه

مزايــای ويژه و منحصر به فرد منطقه  
آزاد کیش
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ــری  ــان دیگ ــر زم ــتر از ه ــر بیش ــع اخی ــه در مقاط ــورده ک ــم خ ــه ای رق ــه گون ــران ب ــادی ای ــرایط اقتص ــته ش ــال گذش ــد س در چن
ــردد. ــی گ ــاس م ــی احس ــن الملل ــات بی ــظ ارتباط ــن حف ــادی و همچنی ــئولین اقتص ــران و مس ــی مدی ــش تخصص ــش دان ــرورت افزای ض

ــه  ــرار داده ک ــور ق ــرمایه کش ــازار س ــار ب ــی در اختی ــت مغتنم ــده فرص ــذاری گردی ــد نامگ ــق تولی ــال رون ــام س ــه ن ــه ب ــال 1398 ک س
ــات  ــب موجب ــانی مناس ــاع رس ــق اط ــش از طری ــی بخ ــش آگاه ــب و افزای ــای متناس ــا و نهاده ــازی ابزاره ــاده س ــی و پی ــا طراح ب
ــد. ــام ورزن ــادی اهتم ــق اقتص ــاد رون ــدی و ایج ــای تولی ــت بنگاهه ــه تقوی ــح و در نتیج ــیر صحی ــه مس ــی ب ــان نقدینگ ــت جری هدای

ــث  ــا باعـ ــه تنهـ ــور نـ ــذاری کشـ ــرمایه گـ ــای سـ ــروژه هـ ــا و پـ ــرح هـ ــه طـ ــی بـ ــرگردان مالـ ــع سـ ــذب منابـ ــر جـ ــوی دیگـ از سـ
ــن ارکان  ــب بیـ ــی مناسـ ــق هماهنگـ ــه از طریـ ــردد، بلکـ ــی گـ ــورمان مـ ــاد کشـ ــره وری در اقتصـ ــش بهـ ــتغال و افزایـ ــاد اشـ ایجـ
بازارهـــای پولـــی و ســـرمایه ای کشـــور موجبـــات بـــرون رفـــت از عمـــده چالـــش هـــای موجـــود را فراهـــم خواهـــد آورد.

المللـــی  بیـــن  نمایشـــگاه  ششـــمین  و  کشـــور  گـــذاری  ســـرمایه  هـــای  فرصـــت  معرفـــی  نمایشـــگاه  یازدهمیـــن 
تخصصـــی  هـــای  نشســـت  برگـــزاری  همـــراه  بـــه   KishINVEX 2019 ســـازی  خصوصـــی  و  بیمـــه  بانـــک،  بـــورس، 
گـــردد. مـــی  برگـــزار  کیـــش  جزیـــره  در  ســـالجاری  مـــاه  آبـــان   30 لغایـــت   27 از  جانبـــی  هـــای  همایـــش  و 
ـــاط  ـــایی نق ـــرمایه و شناس ـــازار س ـــگاههای ب ـــا و نمایش ـــش ه ـــزاری همای ـــالها برگ ـــه س ـــا تجرب ـــداد KishINVEX ب ـــدگان روی ـــزار کنن برگ
ـــاد  ـــور نه ـــران و حض ـــاد ای ـــرو اقتص ـــای پیش ـــش ه ـــرار دادن بخ ـــم ق ـــار ه ـــا کن ـــد ب ـــته ان ـــا توانس ـــداد ه ـــن روی ـــف ای ـــوت و ضع ق
ـــازار  ـــای ب ـــوزه ه ـــی در ح ـــی و خصوص ـــای دولت ـــش ه ـــر در بخ ـــرمایه پذی ـــای س ـــروژه ه ـــان پ ـــرمایه و متولی ـــازار س ـــی، ارکان ب ـــای مال ه

KishINVEX® دربـــاره 

7 www.kishinvex.ir

ـــتیک  ـــل و لجس ـــل و نق ـــدن، حم ـــت و مع ـــادی، صنع ـــژه اقتص ـــق آزاد و وی ـــگری، مناط ـــازی، گردش ـــران و شهرس ـــرژی، عم ـــرمایه، ان س
و صنایـــع و فنـــاوری هـــای نویـــن در کنـــار مســـئولین، دســـت انـــدرکاران  اقتصـــادی کشـــور و ســـرمایه گـــذاران داخلـــی و خارجـــی 
ـــد. ـــم آورن ـــور فراه ـــادی کش ـــعه اقتص ـــد و توس ـــت رش ـــذاری و در نهای ـــرمایه گ ـــعه س ـــرداری و توس ـــره ب ـــرای به ـــژه ای را ب ـــت وی فرص

ـــکیل  ـــه تش ـــک ب ـــور، کم ـــه کش ـــول و بیم ـــرمایه، پ ـــازار س ـــتاوردهای ب ـــا و دس ـــدی ه ـــی ، توانمن ـــای مال ـــای نهاده ـــت ه ـــی قابلی معرف
ـــی  ـــه و معرف ـــابه منطق ـــای مش ـــا بازاره ـــور ب ـــرمایه کش ـــول و س ـــازار پ ـــت ب ـــرای رقاب ـــا ب ـــت ه ـــش ظرفی ـــی، افزای ـــاد مل ـــرمایه دراقتص س
ـــی،  ـــلی و خارج ـــذاران داخـ ـــرمایه گ ـــی و س ـــش خصوص ـــارکت بخ ـــب مش ـــی، جل ـــای کان مل ـــرح ه ـــذاری در ط ـــرمایه گ ـــای س ـــت ه فرص
ــاری  ــی و تجـ ــات فنـ ــادل اطاعـ ــذاری و تبـ ــرمایه گـ ــای سـ ــرح هـ ــرای طـ ــی بـ ــن مالـ ــای تامیـ ــدترین روش هـ ــه جدیـــ ارائـ
ــد.  ــی باشـ ــزاری kishInvex مـ ــداف برگـ ــن اهـ ــم تریـ ــذاری از مهـ ــرمایه گـ ــای سـ ــرح هـ ــان طـ ــذاران و مجریـ ــرمایه گـ ــن سـ بیـ
ـــواره  ـــی هم ـــن الملل ـــی و بی ـــار Branding داخل ـــداد در کن ـــن روی ـــزاری ای ـــتانداردهای برگ ـــت و اس ـــاء کیفی ـــزاری، ارتق ـــالهای برگ ـــی س در ط
ـــش از 1400  ـــور بی ـــداد حض ـــن روی ـــر ای ـــای اخی ـــال ه ـــرد س ـــل عملک ـــت. حاص ـــوده اس ـــدگان KishINVEX ب ـــزار کنن ـــه برگ ـــورد توج م
ـــزاری بیـــش از 110 نشســـت  ـــر از کارشناســـان و مســـئولین اقتصـــادی کشـــور، برگ ـــی و خارجـــی و مشـــارکت بیـــش از 38000 نف شـــرکت داخل
ـــن  ـــکاری بی ـــه هم ـــرارداد و تفاهمنام ـــش از 170 ق ـــد بی ـــاری و عق ـــات تج ـــش از 450 ماق ـــزاری بی ـــی، برگ ـــن الملل ـــش بی ـــی و همای تخصص
ـــد. ـــی باش ـــور م ـــادی کش ـــای اقتص ـــداد ه ـــن روی ـــی از بزرگتری ـــه یک ـــداد KishINVEX ب ـــل روی ـــی و تبدی ـــی و خارج ـــای داخل ـــرکت ه ش

 About KishINVEX®
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KishINVEX® نماد
ــش  ــاد کی ــاه 1397 نم ــان م ــداد KishINVEX در آب ــزاری روی ــن دوره برگ ــزاری پنجمی ــا برگ ــان ب همزم

ــد.  ــی ش ــس رونمای اینوک

ایــن نمــاد شــامل دوبخــش اصلــی طــرح تندیــس کــه پرنــده ای در حــال پــرواز الهــام گرفتــه شــده از 
معمــاری دوره اســامی ایــران و رنــگ تندیــس کــه گویایــی کمــال گرایــی رویــداد مــی باشــد.

پرنــده  در حــال پــرواز بــه عنــوان نمــاد اصلــی ایــن تندیــس دو موضــوع اصلــی تعالــی و حرکــت رو  بــه 
رشــد و ایجــاد تعامــل و دوســتی بیــن ملــت هــا را بــه لحــاظ زیبــا شناســی ایــن تعلیــق را کامــل مــی 

کنــد و قرابــت معنایــی خوبــی بــا رویکــرد اصلــی ایــن رویــداد دارد. 

همچنیــن وجــود شــش نشــانه در ایــن تندیــس کــه معرفــی 6 هــدف اصلــی برگــزاری رویــداد کیــش 
ــد از : اینوکــس مــی باشــد از دیگــر ویژگــی هــای ایــن تندیــس اســت. ایــن 6 نشــانه عبارتن

ــی اســتاد  قــدرت اهلل عاقل
ــور  ــازی کش ــمه س مجس
هجــری   1347 ســال  در 
جلفــای  در  شمســی 
بــه  چشــم  آذربایجــان 
ــان گشــود. وی پــس  جه
تحصیــات  پایــان  از 
ابتدائــی و متوســطه، نــزد 
اســاتید طراحی و نقاشــی 
هنرســتان میــرک تبریــز، فراگیــری جــدی هنــر را در ایــن مدرســه 
آغــاز کــرد. او بــه جهــت عاقــه فراوانــی کــه بــه هنــر و نقاشــی 
داشــت، از آن زمــان تــا کنــون بــه صــورت پیوســته و حرفــه ای 
ــی  ــن مــدت، عاقل ــد. در طــی ای ــر فعالیــت مــی کن در وادی هن
ــوده و  ــزار نم ــرادی برگ ــگاه انف ــت نمایش ــت وهف ــش از بیس بی
در دویســت و بیســت نمایشــگاه گروهــی، بینــال و اکســپوهای 
هنــری در ایــران، مراکــش، انگلیــس، اوکرایــن، آلمــان، فرانســه،  

ــت. ــته اس ــرکت داش ــر ش ــزی و قط مال

 ســاخت و تعبیــه ی حــدود چهــل و یــک اثــر حجمــی 
ــان هــای شــهری،  ــری، نقــش برجســته و یادم ــال هن مونومانت
ــد پرتــاش را تشــکیل مــی دهــد.  ــده ی کاری ایــن هنرمن پرون
آثــار حجمــی وی را مــی تــوان در مجموعــه مــوزه هــای هنــری 

ــرد. ــاهده ک ــی مش ــای خصوص ــه ه ــور و مجموع کش

نماد پرنده تعالی و اوج و صلح و دوستی    

چشم پرنده از فیروزه خراسان نماد ایران    

دم پرنده نشان نمودار اقتصادی            

چرخ پايين پرنده نماد صنعت و توسعه

پایه تندیس ستون سکه نماد نقدینگی و امور بانکی

قسمت انتهایی تند یس بصورت خانه چهار گوش نماد  گرد همایی. 

این عناصر در ترکیب با یکدیگر عاوه بر تامین بعد زیبا شناسی این نماد 
توانسته اند به مفاهیمی که این رویداد دنبال می کند اشاره کامل داشته 

باشند. 

طـراح و سـازنده نماد

The 5th Years of success

 KishINVEX
 Symbol

 Designer
and Creator
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ــل 5  ــس حاص ــش اینوک ــاد کی ــس و نم ــی تندی طراح
مــاه تــاش ایــن هنــر مند برجســته کشــورمان می باشــد.
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KishINVEX®2018  مروری بر

پنجمیــن رویــداد KishINVEX  بــا توجــه بــه فرصــت هــا و چالش 
هــای اقتصــادی کشــور و بــا تمرکــز بــر ایــن فرصــت هــا و چالــش 
هــا و بــا ایجــاد یکپارچگــی بیــن مشــارکت کننــدگان نمایشــگاه و 
همایــش هــای جانبی )تنظیــم مــدل و رویکــرد بازاریابی بر اســاس 
 B2B ــد ــات هدفمن ــزاری جلس ــی برگ ــداد(، هماهنگ ــوای روی محت
ــوط  ــه طــرح مباحــث مرب ــداد، ایجــاد زمین پیــش از برگــزاری روی
بــه توســعه پایــدار در محتــوای رویــداد KishINVEX ، همــکاری با 
ســازمان هــا و شــرکت هــای بخــش خصوصــی در راســتای پایــش 
و هدایــت مباحــث از مباحــث کلــی بــه جزئیــات در راســتای ایجاد 
شــفافیت اقتصــادی، اســتاندارد ســازی و بیــن المللی ســازی نحوه 
ارائــه طــرح هــا و پــروژه هــا و تعامــات فعــاالن اقتصــادی کشــور 
ــاالن  ــی و فع ــادی حاکمیت ــای اقتص ــان نهاده ــور همزم ــا حض ب
ــاه  ــان م ــت 3 آب ــاه لغای ــخ 30 مهرم ــی در تاری ــش خصوص بخ
1397 در جزیــره کیــش در فضــای کامــاً تخصصــی  برگــزار گردیــد.

در پنجمیــن ســال برگــزاری رویــداد  KishINVEX و علیرغــم فــراز 
ــن  ــکات بی ــور و مش ــی کش ــادی و سیاس ــای اقتص ــیب ه و نش
 KishINVEX المللــی مســیر صعــودی و رو بــه رشــد رویــداد
ادامــه داشــت و دســت انــدر کاران رویــداد را مصمــم تــر از قبــل بــا 
هــدف تحقــق رویــای برگــزاری داووس منطقــه ای بــه تــاش خــود 
بــرای حفــظ و ارتقــاء اســتانداردهای ایــن رویــداد ادامــه دادنــد.
 از ویژگــی هــای برجســته رویــداد KishINVEX 2018  مــی 
و  تخصصــی  نشســت  و  همایــش   29 برگــزاری  بــه  تــوان 
ــور  ــا، حض ــت ه ــی نشس ــور در برخ ــه حض ــی نام ــدور گواه ص
بیــش از 250 نفــر از مقامــات و مســئولین اقتصــادی عالــی 
رتبــه کشــور، مشــارکت بیــش از 380 شــرکت داخلــی و 70 
ــادی  ــک و اقتص ــت دیپلماتی ــور 23 هیئ ــی و حض ــرکت خارج ش
ــان  ــر از کارشناس ــزار نف ــش از 10 ه ــد بی ــا و بازدی ــور دنی از 30 کش
ــرد.  ــاره ک ــور اش ــادی کش ــدرکاران اقتص ــت ان ــئولین و دس مس

The 5th Years of success

29

105 380 199

10000

30

21,000
sqm

+100

نشست های تخصیص خبرگزاری ها مساحت تحت پوشش بازدید کنندگان

 مشارکت کنندگانمالقات های تجاریملیت ها
داخیل

 مشارکت کنندگان بین
الملیل

KishINVEX® 2018 at a Glance

www.kishinvex.ir
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نام شرکت

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

               سازمان جهاد کشاورزی مازندران                              

                   اداره کل شیات مازندران                           

شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

شرکت آب منطقه ای مازندران

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران

استانداری مازندران

شهرداری ساری

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز

مدیریت بازاریابی و فروش شهرداری شیراز

مرکز خدمات سرمایه گذاری فارس

اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان

فین تک های دانش آمورزی سازمان بورس

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان

اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا

اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند

اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان

اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر

اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه

اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان

نام شرکت

اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا

خانه معدن ایران

فدراسیون صنعت آب ایران

سازمان ملی کارآفرینی ایران

بانک صادرات ایران

گروه مالی سپهر صادرات

کارگزاری بانک صادرات ایران

سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهرجم

بیمه سرمد

صرافی سپهر صادرات

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گلستان

مرکز خدمات سرمایه گذاری چهار محال و بختیاری

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان

استانداری سیستان و بلوچستان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و 
بلوچستان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و 
بلوچستان

بیمه تجارت نو

سرمایه گذاری دلیران پارس

کارگزاری دلیران پارس

سخت آژند

گروه اقتصادی دلیران پارس

هواپیمایی دلیران

صنعتی روان فناور

پارس میکا کیش

فهرست مشارکت کنندگان داخلی

نام شرکت

تأمین سرمایه امید )سهامی عام(

بانک توسعه صادرات ایران

بانک مشترک ایران و ونزوئا

صرافی توسعه صادرات

هفته نامه اقتصاد کارا

بیمه امید

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

نام شرکت

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایام

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک

مدیریت انرژی امید تابان هور

کویر تایر

تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا نما

کمپرسورسازی پادنا

توسعه تجارت زرین پرشیا امید

سرمایه گذاری ساختمانی سپه

کارگزاری بانک سپه

سیمان هرمزگان

سنگ آهن گهر زمین

معدنی و صنعتی گل گهر

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

منطقه ویژه اقتصادی کاوه

کارگزاری دنیای خبره

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

نیکان سهمیار پارسه

گروه تأمین سرمایه نوین
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نام شرکت

کارگزاری تامین سرمایه نوین

پرداخت نوین آرین

بانک اقتصاد نوین

مشاور سرمایه گذاری نوین

سازمان بورس و اوراق بهادار

اطاع رسانی و خدمات بورس

بورس انرژی

بورس اوراق بهادار تهران

بورس کاالی ایران

فرابورس ایران

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

مرکز مالی ایران

رایان بورس

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه )سهامی خاص(

سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(

سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران )سهامی عام(

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)سهامی عام(

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی )نیامش(

دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل - جزیره کیش

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 )مرکز فناوری های راهبردی(

ملی صنایع مس ایران

بانک رفاه کارگران

تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

نام شرکت

بیمه کوثر)سهامی عام(

شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(

مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

گروه ساختمانی معلم

پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی

بیمه معلم

پترو فرهنگ

سرمایه گذاری فرهنگیان

هلدینگ انرژی سپهر

سازمان منطقه آزاد انزلی

بیمه تعاون

بیمه پاسارگاد

موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان

مانی وبابا

هلدینگ رازی بندر

بیمه دانا

ستاره درخشان همراه کیش

منطقه آزاد ماکو

تأمین سرمایه بانک مسکن

کارگزاری بانک مسکن

بانک دی

بیمه دی )سهامی عام(

بیمه آسیا

بیمه رازی

سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا )سهامی عام(

گروه سرمایه گذاری سایپا )سهامی عام(

گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

سازمان خصوصی سازی

فهرست مشارکت کنندگان داخلی

نام شرکت

معدنی و صنعتی چادرملو )سهامی عام(

آهن و فوالد ارفع )سهامی عام(

احداث صنایع و معادن سرزمین پارس )پامیدکو(

آهن و فوالد غدیر ایرانیان

بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس

صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه

بیمه مرکزی جمهوری اسامی ایران

صندوق توسعه ملی

پایگاه اطاع رسانی ایرانیان تحلیل ) بورس 24(

سازمان منطقه آزاد قشم

دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان خوزستان

سازمان منطقه آزاد اروند

تیسا کیش

کیش رویای زندگی

هلدینگ بین المللی توسعه ساختمان

انجمن مالی اسامی

بیمه ملت

فوالد امیرکبیر کاشان

فوالد هرمزگان جنوب

کارگزاری مبین سرمایه

فوالد مبارکه اصفهان

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس

بیمه ایران معین

کارگزاری بورس بیمه ایران

Capital Intelligence

بیمه نوین

نام شرکت

بانک اقتصاد نوین

بیمه میهن)سهامی عام(

سرمایه گذاری صبا تأمین

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

کاگزاری باهنر

کارگزاری صبا تامین

 سرمایه گذاری هامون شمال 

بیمه تامین آینده

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین - تاپیکو

پتروشیمی غدیر

پتروشیمی آبادان

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی فناوران

پتروشیمی فارابی

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

نفت ایرانول

نفت پاسارگاد

پرسی گاز ایران

هولدینگ سلولوزی تامین اجتماعی ایران

صنایع چوب و کاغذ ایران

کاغذ کاوه

صنایع کاغذی لطیف

گروه صنعتی بارز

سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک

پترو سینا

سرمایه گذاری هلدینگ داویی تامین - تیپیکو
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نام شرکت

تولید مواد اولیه دارو پخش

دارو سازی اکسیر 

کارخانجات دارو پخش 

البراتوارهای رازک

داروسازی کاسپین تامین

داروسازی زهراوی

شیرین دارو

دارویی ره آورد تامین

گروه دارو پخش

دارو سازی زاگرس فارمد پارس

آنتی بیوتیک سازی ایران

دارویی آترا

اوزان

سیما سامت تامین

کلر پارس

داروسازی شهید قاضی

شیمی دارویی داروپخش

توزیع دارو پخش

داروسازی فارابی

پخش دارویی اکسیر

توزیع داروهای دامی دارو پخش

تولید ژالتین کپسول ایران

داروسازی ابوریحان

تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو

سرمایه گذاری هلدینگ صدر تامین

کاشی الوند

کاشی سعدی

نام شرکت

لعابیران

معدنی اماح ایران

خاک چینی ایران

پشم شیشه ایران

فرآورده های نسوز ایران

صنایع مس شهید باهنر

ذوب آهن اصفهان

معادن طای کردستان

تامین ارتباطات پارس تارا

لوله سازی اهواز

صنایع سرام آرا

ماشین سازی پارس

 سیمان آبیک 

 سیمان بجنورد

 سیمان بهبهان 

 سیمان فارس نو 

 سیمان فارس 

سیمان خزر 

 سیمان خاش 

 سیمان خوزستان 

 سیمان سفید نی ریز 

 سیمان غرب 

 سیمان دورود 

 سیمان ساوه 

سیمان ارومیه 

 سیمان زنجان 

 سیمان شاهرود 

فهرست مشارکت کنندگان داخلی

نام شرکت

 سیمان صوفیان 

 سیمان قائن

تهران بتن

فارسیت اهواز

فوالد و چدن درود

گچ فارس

آذریت

کرمانیت

تحقیق و توسعه سیمان

خدمات مهندسی سیمان

نوآوران صنعت سبز

صنایع ساخت و نصب البرز

دورال

سابیر

سولیران

بین المللی کاالی تجاری

سیمان فارس و خوزستان تامین

سازمان منطقه آزاد کیش

شرکت سرمایه گذاری توسعه کیش

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

توسعه صنایع انرژی بر پارسیان

منطقه ویژه اقتصادی المرد

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خراسان رضوی

معاونت اقتصادی شهرداری مشهد

تهیه و تولید مواد معدنی ایران

نام شرکت

LLC Alliance

Alliance Group Holding

Alliance Group Capital

Microfinance Organization Alliance Group

Alliance Group Property

IT Alliance Group

Alliance Energy

JSC BIA

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

انجمن مدیریت کیفیت ایران

عمران و توسعه بوشهر سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان

جنگل آرای جنوب کیش

موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت

روزنامه ابتکار

نشریه قلم اقتصاد

پایگاه خبری اکونا پرس

هفته نامه کیاست

ماهنامه بیمه داری نوین

روزنامه اقتصاد کیش

سرمایه گذاری اماک سینا کیش

انجمن بانکداران خبره ایران

بیمه سامان

بانک سامان

تأمین سرمایه کاردان

کارگزاری بانک سامان

مهندسی شاخص پژوه
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نام شرکت

صندوق کارآفرینی امید

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ایام

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایام

شهرداری ایام

درسا صنعت تهران

بازرگام

آموزین

صد تحلیل

تجارت الکترونیک امن موج

چالشگران ادراک ناب

توسعه فناوری سیمرغ صنعت

مکران نوین گردش

طبا زیست پلیمر)تریتا(

بی پارک

اکو بار

امرا فرژن

کارن کرود

شبکه هوشمند سبز

مدار مجتمع امین

هرمس

فن بازار ملی ایران

ستاد هوایی

چیگل 

پایشگران سامت هزاره سوم

باکس

شرکت فن بازار بین الملل 

گروه پیشگامان پردیس بین الملل

پویندگان پاسارگاد

نام شرکت

پداسیس

نوژین عمران ایرانیان

رویداد شیرین

آبتین طب فناور

پیک فرزانه پویان

دانشگاه تهران

پایگاه اطاع رسانی بازار سرمایه ایران

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کردستان

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان لرستان

تبلیغاتی پیام کیش

مرکز خدمات سرمایه گذاری کهگیلویه و بویر احمد

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان البرز

شهرک صنعتی دارویی برکت

خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام      

موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق

پارک آبی کیش

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

موسسه بیمه متقابل کیش

آب و فاضاب خراسان شمالی

موسسه حقوقی آرمان پیروزان پروین

سازمان رسانه ای دنیای اقتصاد

توسعه مدیریت نیکان لوتوس)نیلماک(

وب سایت ایران اینوستو پدیا

نیکان رسانه بازار رسمایه

کشورهای شرکت کنندهفهرست مشارکت کنندگان داخلی

فعالیـت هــای بخــش
بین الملل

The 5th Years of success

 International
Department
Activities

SwitzerlandOman

Tajikistan

Pakistan

Bulgaria

Indonesia

Bangladesh

Canada

Ghana

Poland

Qatar

Portugal

Rep. of Korea

Algeria

Afghanistan

IranKazakhstan

Brazil

Austria

Germany

Finland

Russia

Sweden

Italy

Georgia

Great Britain

Malaysia

Bahrain

Philippines

South Africa
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فهرست مشارکت کنندگان خارجی

CountryCo. Name

GeorgiaLLC Alliance

GeorgiaAlliance Group Holding

GeorgiaAlliance Group Capital

GeorgiaMicrofinance Organization Alliance Group

GeorgiaAlliance Group Property

GeorgiaIT Alliance Group

GeorgiaAlliance Energy

GeorgiaJSC BIA

GermanyCapital Intelligence, Germany

Iran - CyprusCI, Iran Office

Iran - FranceAPP in Association with Dentons Europe LLP

GermanyDentons Europe LLP (Video Conf.)

TurkeyBASEAK (Video Conf.)

OmanIran - Oman Chamber of Commerce

MalaysiaRedMoney Group

MalaysiaIFN (Islamic Finance News)

Iran - MalaysiaIIFF (Iran Islamic Finance Forum)

MalaysiaAmanah Capital Group

BahrainFinocracy

GhanaSecurities Exchange Commission

OmanCapital Market Authority

GermanyIlia Corporation

PortugalUniversity of Coimbra

PortugalCenter for Social Studies

OmanAl Harub Medical Center

ItalyIULM University

PakistanLahore Chamber of Commerce

ItalyRetaily

South KoreaKOTRA

CountryCo. Name

UKArjan Capital

SwitzerlandAJ Switzerland

GhanaGhana Securities and Exchange

PortugalURBiNAT Project

PortugalCCArq Project

ItalyCalabria University

Italy - GermanyInnoTec21 GmbH

SwedenOECD (Women's Business Owners)

SwedenWorld Business Angels Investment Forum

CanadaPlura Holding

SwedenInternational Organization for Knowledge Economy and Enterprise Development (IKED)

PakistanWomen Entreprenuer Development and Resource Center

OmanITHRAA

GeorgiaLtd Sales group

GeorgiaMze Ltd

SpainUniversity of Catalonia

SpainInstitute for Advanced Architecture of Catalonia

PakistanPakistan Chamber of Commerce

OmanCorporate Wellbeing Oman (CWO) 

Iran - AustriaIoT Academy

Iran - Hong KongEight Capital Luxury Investment

DenmarkCopenhagen Business School

OmanCounsel of Trade and Economics, Sultanate of Oman

Germany Quantum Startup Accelerator

Iran - UKFarda Roshan

BulgariaTrade and Economic Affairs Service

PakistanCommercial Counsel of the Embassy

BangladeshCommercial Counsel of the Embassy

KazakhstanCommercial Counsel of the Embassy
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CountryCo. Name

South AfricaEconomic Counsel of the Embassy

South AfricaMarketing Department of the Embassy

UKTrade Counsel of the Embassy

BrazilEconomic Section of the Embassy

IraqCommercial Counsel of the Embassy

PolandCommercial Attache of the Embassy

FinlandTrade and Economic Affairs Service

QatarTrade Services

RussiaEconomic Affairs

IndonesiaTrade and Economic Counsel

GermanyAspian Investment

فهرست مشارکت کنندگان خارجی

هیـات هـای دیپلمـاتیک

Diplomatic Delegations

The 5th Years of success

KishINVEX:
The Economic 
Diplomacy 
Scene
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فهرست هیات های دیپلماتیک

KishINVEX®2018   از نگاه میهمانان بین المللی 

DesignationCountryNo.

First SecretaryEmbassy of Algeria1

Commercial CounsellorEmbassy of Bangladesh2

AmbassadorEmbassy of Indonesia3

Second SecretaryEmbassy of Indonesia4

DelegationEmbassy of Indonesia5

Head of Trade and Economic Affairs ServiceEmbassy of Bulgaria6

AmbassadorEmbassy of Pakistan7

Commercial CounsellorEmbassy of Pakistan8

DelegationEmbassy of Pakistan9

AmbassadorEmbassy of Tajikistan10

First SecretaryEmbassy of Philippines11

Economic CounsellorEmbassy of South Africa12

Marketing OfficerEmbassy of South Africa13

DelegationEmbassy of South Africa14

AmbassadorEmbassy of Afghanistan15

RepresentativeEmbassy of Russia16

CounsellorEmbassy of Kazakhstan17

DelegationEmbassy of Kazakhstan18

Deputy Director of TradeEmbassy of Great Britain19

Senior Trade AdviserEmbassy of Great Britain20

DelegationEmbassy of Great Britain21

CounsellorEmbassy of Finland22

Head of the Economic SectionEmbassy of Brazil23

Head of the Economic SectionEmbassy of Rep. of Korea24

KOTRAEmbassy of Rep. of Korea25

DelegationEmbassy of Rep. of Korea26

Commercial Attache DeputyEmbassy of Iraq27

Commercial AttacheEmbassy of Poland28

AmbassadorEmbassy of Qatar29

DeputyEmbassy of Qatar30

DelegationEmbassy of Qatar31

DiplomatEmbassy of Oman32

IthraaEmbassy of Oman33

»کیـش اینوکـس همیشـه محلی مناسـب بـرای شـبکه سـازی و صحبت هـا و پیدا کـردن مرتبط 
تریـن بحث های مسـائل مالی اسـت. این رویـداد یک ضرورت بـرای ایران و خارج از ایران اسـت.«

آقای هورست برترام، مدیر توسعه بازار شرکت Capital Intelligence  دفتر آلمان

»کیـش اینوکـس یـک فرصـت گران بها برای جسـت و جو در اقتصـاد ایران و فرصت های سـرمایه 
گـذاری ایـران اسـت. باعث افتخار بـود دیدن مقامـات بلند پایه و تصمیـم گیرندگان اقتصـاد ایران 
در آوردگاه کیـش اینوکـس. جلسـات ماقـات های تجاری بسـیار عالـی بودند و ما فرصـت برقراری 

ارتبـاط بـا تعـداد زیادی از شـرکت های ایرانی و آشـنایی با آن ها برای شـبکه سـازی داشـتیم.«
آقای آیتی کوکاوا، مدیرعامل شرکت JSC BIA گرجستان

»همـه چیـز در مورد این سـفر عالـی بود، هتل، رفت و آمد و تمامی نشسـت هـای تخصصی، همه 
بـه بهترین نحو برگزار شـدند. شـبکه ارزشـمندی از افراد بسـیارجالبی در کیش اینوکس پیـدا کردم و 

بـرای برگزارکننـدگان این رویداد آرزوی موفقیت و سـامتی در آینده دارم.«
آقای پتکو آنجلوف، رئیس بخش بازرگانی و اقتصادی سفارت بلغارستان در ایران

»ایـن برنامه بسـیارعالی برگزار شـد. و نشسـت هـا و ماقات هایی که بـا مدیریت قوی شـما برگزار 
شـد، شـرایط را فراهـم کـرد تا دربـاره فرصت هـای سـرمایه گـذاری در ایـران و توانایی هـای نظام 

بانکی و بیمه ای اسـامی بیشـتر یـاد بگیرم.«
آقای صبور حسین، وابسته بازرگانی سفارت بنگادش در تهران

»بـرای مـن افتخـار بزرگـی بـود که به عنـوان نماینـده برزیل بخشـی از کیـش اینوکس 2018 باشـم، 
قصـد دارم تشـکر کنـم و آفریـن بگویـم به تیـم برگـزاری این رویـداد بابت تمامـی اقدامـات از پرواز 
بـه جزیـره حیرت انگیـز کیش تا تمامـی اقدامات صـورت گرفته در کیـش. این رویـداد یک فرصت 

بسـیار عالـی بـرای آشـنایی با فضای اقتصـاد ایـران و جزیره کیـش بود. «
آقای فیلیپه آبوت گالواو سوبریرا لوپز، رئیس بخش اقتصادی سفارت برزیل در تهران
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The 5th Years of success

 Business Development
 is the AIM of the GAME;
Creation of long-term Value for You

ماقات های تجاری هدفمند

KishINVEX® 2018 

گفتگــو و مذاکــره میــان شــرکای تجــاری بالقــوه طــی جلســات تجــاری، عــاوه بــر امکان 
ــر از "اکوسیســتم" ارتباطــی خــود،  ایجــاد و توســعه ارتباطــات طرفیــن در فضایــی فرات
فرصتــی مناســب را در اختیــار صاحبــان کســب و کار قــرار می دهــد تــا بتوانند به بررســی 
نیازهــا، رویکردهــا و پیشــنهادات جدیــد موجود در بــازار بپردازنــد و با تبــادل آراء از آخرین 
گرایش هــا در زمینــه کاری خــود مطلــع شــوند و تصمیمــات راهبــردی را اتخــاذ نماینــد. 

The 5th Years of success

کیش اینوکس 
فـرصتـــی   2018

بــه  فــرد  منحصــر 
شــرکت  هــای  بــرای 

در  ایرانــی  غیــر  و  ایرانــی 
ــی  ــات عموم ــه اطاع ــت یابی ب دس

ــرد.  ــاد ک ــران ایج ــازار ای ــی ب و تخصص
طــی برگــزاری ایــن رویــداد بین المللــی، 

از  ماقات هــای  در  توانســتند  شــرکت کنندگان 
ــل  ــه تعام ــد ب ــده و هدفمن ــزی ش ــش برنامه  ری پی
ــه  ــود پرداخت ــی خ ــا داخل ــی ی ــن خارج ــا طرفی ب
بررســی  و  تجربیــات  و  ایده هــا  تبــادل  بــه  و 
ــاد  ــد. ایج ــی بپردازن ــل آت ــکاری محتم ــکان هم ام
ایــن بســتر مناســب در رویــداد کیش اینوکــس 
منجــر  ایــران  بــازار  تصمیم ســازان  حضــور  بــا 
ارزشــمند و حصــول  ارتباطــات  بــه شــکل گیری 
ــر بازدهــی و زمینه ســاز توســعه و شــکوفایی  حداکث
هــر چــه تمام تــر اقتصــادی در فضــای داخلــی 
اســت.  ایــران  بین المللــی صنایــع  ارتباطــات  و 
در ایــن رویــداد از میــان 473 شــرکت داخلــی، 
خارجــی، و هیــات دیپلماتیــک حاضــر در ایــن 
رویــداد، مدیــران، معاونــان و مقامــات بیــش از 120 
شــرکت در جلســات از پیــش ســازمان یافته توســط 
ــدار  ــر دی ــا یکدیگ ــش ب ــر کی ــاران تدبی ــرکت به ش

کردند. 
از  پــس 

و  نظرســنجی 
نظــرات،  بررســی 

از  شــرکت کنندگان   %99
نتایــج حاصــل از دیدارهــا 

و  داشــتند  کافــی  رضایــت 
ــی  ــات اثربخش ــد جلس ــد بودن معتق

کیفــی مطلوبــی داشــته و عــاوه بــر 
ــاد  ــرکت ها و ایج ــته ش ــط گذش ــم رواب تحکی

توافقــات شــفاهی، در آینــده ای نزدیــک منجــر 
ــد. ــد ش ــد خواه ــای جدی ــکل گیری همکاری ه ــه ش ب

B2B
Meetings
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صدا و سیما

پیام کوتاه
وبسایت رویداد

مخاطبین رویداد

مطبــوعــات
ایمیـــل

دعوتنـــامه

تبلیغات شهری و محیطی

شبکه های اجتماعی
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Website

Environmental 
Advertisements

Email
Press

Invitation

TV&Radio

Event Target Groups

Social Networks

2.2%
6%

24.2%

6.8%

15.6%

23.2%

1.8%

13.3%

7%

نحوه اطاع رسانی رویداد

نمودار پراکندگی گروه های کاالیی
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KishINVEX® in the 
last 5 years

2018

20172015

20
14

2016

International Department

105 Participants

70Participants

22Participants

15Partic
ipants

8P
ar

tic
ipa

nt
s

 میزان رشد مشارکت در بخش بین الملل

110

220 1,210

447

38,000

+50

170

+1500

Anniversary

 مشارکت کنندگان
بین الملیل

بازدید کنندگان

نشست های
تخصیص 

مقامات ملیت ها

مالقات های
تجاری 

قراردادها  مشارکت کنندگان
داخیل

 نمودارهـای مقایسـه ای کلی

The 5th Years of success

پنج ســال کیش اینوکس 
در یک نگاه

 Five Years of
KishINVEX
at a Glance

Anniversary
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 نمودار  مشارکت کنندگان داخلی

نمودار بازدید کنندگان

2014

Domestic
Participants

2015 2016 2017 2018
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+280

+380

Domestic
Participants

Domestic
Participants

Domestic
Participants

Domestic
Participants

Visitors
2016

+8000
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2015

+8000
Visitors
2014

+5000

Visitors
2017

+10000

Visitors
2018

+10000

 نمودار  مساحت های تحت پوشش

نمودار همایش ها و نشست های تخصصی برگزار شده
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Specialized 
Summits

2017
Specialized 

Summits

2018
Specialized 

Summits

2015
Specialized 

Summits

2014
Specialized 

Summits

2014 2015 2016 2017 2018

Exhibition 
Space

Exhibition 
Space

Exhibition 
Space

Exhibition 
Space

Exhibition 
Space

+2
10

0
0

m

+2
10

0
0

m

+1
90

0
0

m

+1
50

0
0

m +2
10

0
0

m



35 34

The 5th Years of success The 5th Years of success

www.kishinvex.ir www.kishinvex.ir

 Opening Ceremony

A Gate to Iran’s Economy 
The Largest Economic Event

دوشنبه 30 مهر ماه 1397 - سالن خلیج فارس 

مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش

مراســــم افتتــاحیــه
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دکتر محمد ابراهیم انصاری الری

دکتر حسینعلی امیری

ــن تشــکر و  ــه آزاد کیــش ضم ــل ســازمان منطق ــره و مدیرعام ــأت مدی ــس هی ــر انصــاری الری رئی دکت
ــن  ــزاری ای ــه برگ ــس ب ــش اینوک ــداد کی ــدگان روی ــان و برگزارکنن ــدگان، حامی ــارکت کنن ــی از مش قدردان
رویــداد، بــا کیفیــت و کمیــت باالتــر از دوره هــای گذشــته بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه اقتصــادی کشــور 
اشــاره کــرد. وی ایــن امــر را بــه عنــوان عاملــی غیــر انــکار از ظرفیــت هــای بــی شــمار اقتصــادی کشــور 
دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن رویــداد دســتاوردهای مثبتــی بــرای پهنــه ملــی و جزیــره کیــش 
بــه همــراه داشــته باشــد. دکتــر انصــاری الری جزیــره کیــش را پــل ارتباطــی میــان اقتصــاد ملــی و بیــن 
المللــی دانســت و افــزود بــا تعامــل همــه جانبــه جزیــره کیــش بــا اقتصــاد جهانــی مــی تــوان ثمــرات 

مثبــت ایــن تعامــل را بــا هزینــه کمتــر و فایــده بیشــتر را بــه ســرزمین اصلــی تعمیــم داد .

دکتــر حســینعلی امیــری  معاونــت پارلمانــی رييــس جمهــور بــا تاکیــد برتوانمنــدی های بخــش خصوصی 
بــه ضــرورت حضــور فعــاالن اقتصــادی مصمــم و ایــده پــرداز، ســرمایه گــذاران و کار آفرینــان بــرای تحقــق 
اهــداف اقتصــادی کشــور اشــاره  کــرد. وی همچنیــن تاکیــد کــرد نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــا هدف 
توســعه و تحکیــم همــکاری هــای اقتصــادی در ســطوح داخلــی و بیــن المللــی بــا تمرکــز بــر محورهایــی 
ــر راهکارهــای تأمیــن مالــی پــروژه هــا،  ــازار ســرمایه، تمرکــز ب نظیــر گســترش تعامــات بیــن المللــی ب
افزایــش تولیــد داخلــی و رشــد صــادرات کشــور از طریــق مشــارکت بــازار ســرمایه و بخــش خصوصــی در 
مواجــه بــا مشــکات اقتصــادی پیــش رو، تقویــت شــرکت هــای دانــش بنیــان، واگــذاری طرحهــا و پــروژه 
هــای قابــل واگــذاری بــه بخــش خصوصــی، توســعه مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی کشــور در جهت توســعه 

تجــارت و جــذب ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی بــر محدودیــت هــا و موانــع ایجــاد شــده غلبــه خواهــد کــرد.

سخنرانان مراسم افتتاحیه

دکتر محمدرضا سعیدی

ــن  ــش ضم ــه آزاد کی ــازمان منطق ــذاری س ــرمایه گ ــادی و س ــاون اقتص ــعیدی مع ــا س دکترمحمدرض
خوشــامدگویی بــه مشــارکت کننــدگان داخلــی و بیــن المللــی بــه ارائــه گزارشــی از برنامــه هــای کیــش 
اینوکــس 2018 پرداخــت وی  همچنیــن بــه اهــداف برگــزاری رویــداد کیــش اینوکــس کــه شــامل مولفــه هایی 
نظیــر بــه اشــتراک گذاشــتن راه حــل هــای بــرون رفــت از مشــکات اقتصــادی، شــبکه ســازی، همــکاری 
ــه اشــتراک  ــی، ب ــه اشــتراک گذاشــتن فرصــت هــای ســرمایه گــذاری و مال ــا یکدیگــر، ب شــرکت هــا ب
ــه در ســخنرانیهای  ــدی ک ــم هــای جدی ــه اشــتراک گذاشــتن پارادای ــف و ب ــده هــای مختل گذاشــتن ای
ســخنرانان داخلــی و خارجــی و مســئولین اقتصــادی کشــور در نشســت هــای تخصصــی ارائــه خواهــد 

شــد اشــاره نمــود.

دکتر مرتضی بانک

دکترمرتضــی بانــک مشــاور رييــس جمهــور و دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی کشــور 
بــا بیــان اینکــه نهــاد هــای مالــی نقــش محــوری در توســعه اقتصــاد کشــور باالخــص در ایجاد و تســهیل 
ســرمایه گــذاری دارنــد گفــت: انتظــارات بیشــتری از ســه رکن اساســی بــورس، بانــک بیمه در اکوسیســتم 
ــر ایجــاد اکــو  ــه طــرح هــای در دســت اقــدام در مناطــق آزاد نظی اقتصــادی کشــور وجــود دارد. وی ب
سیســتم کســب و کار، تشــکیل صنــدوق ضمانــت و حمایــت از ســرمایه گــذاران و تولیــد کننــدگان، ایجــاد 
ــن اقتصــادی، تشــکیل  ــرای فعالی ــدازی پنجــره واحــد و ســامانه یکپارچــه ب ــل، راه ان ــن المل ــورس بی ب
مراکــز نــوآوری و فنــاوری، اســتارتاپ هــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان، توســعه گردشــگری مبتنــی بــر 
ابزارهــای مالــی، صــدور کارت گردشــگری بــه عنــوان نمونــه بــارزی از تلفیــق فنــاوری اطاعــات و ابزارهــای 
مالــی اشــاره کــرد. وی همچنیــن طــرح  ســامانه اعتبارســنجی و رتبــه بنــدی کســب و کارهــای فعــال در مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی 
و راه انــدازی بســتر مبــادالت مبتنــی بــر ارز رمزهــای مجــازی را بــه عنــوان طــرح هــای در دســت اقــدام نمــود. دکتــر بانــک نقــش 

مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی را در توســعه اقتصــادی کشــور حائــز اهمیــت دانســت.
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دکترغامرضا سلیمانی

دکتــر غامرضــا ســلیمانی رئیــس کل بیمــه مرکــزی، صنعــت بیمــه را از ارکان مهــم اقتصاد کشــور دانســت 
و گفــت: عملکــرد بــورس، بانــک و بیمــه ســطح کارآمــد نظــام تأمیــن مالــی هــر کشــور را رقــم مــی زنــد 
و بایــد تناســب الزم بیــن عملکــرد بــورس، بانــک و بیمــه برقــرار شــود. دکتــر ســلیمانی ارزش صنعــت 
بیمــه را مربــوط بــه زمانــی دانســت کــه ســهم بیمــه هــای اختیــاری در مقایســه بــا بیمــه هــای اجبــاری 
ــادار  ــد از اینشــورتک هــا ، اوراق به ــه بای ــرای رشــد صنعــت بیم ــزود ب ــن اف ــد وی همچنی ــش یاب افزای
بیمــه ای و زنجیــره بــاک چیــن هــا اســتفاده کــردو همچنیــن پیشــنهاداتی در زمینــه کمیتــه ثبــات ملــی، 
بازنگــری و اصــاح در فعالیــت هــای ســرمایه گــذاری در بخــش بیمــه و بخــش هــای دیگــر، تأســیس 
بیمــه مشــترک و خریــد ســهام موسســات بیمــه ای در چهارچــوب مقــررات بــا حضــور ســرمایه گــذاران 
خارجــی، ایجــاد شــعبه و موسســات بیمــه خارجــی در ســرزمین اصلــی و منطقــه آزاد کیــش و تدویــن مقــررات در خصــوص نحــوه 

فعالیــت اســتارتاپ هــا را مطــرح کــرد .

سخنرانان مراسم افتتاحیه

دکتر شاپور محمدی

دکتــر شــاپور محمــدی رييــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در مراســم افتتاحیــه رویداد کیــش اینوکس 
2018 ، ظرفیــت و تنــوع بــی نظیــر بــازار ســرمایه و همچنیــن برنامــه هــای آتــی بــازار ســرمایه ایــران را 
بــه مشــارکت کننــدگان داخلــی و خارجــی معرفــی نمــود وی افــزود ارزش بــازار بــورس و فرابــورس کشــور 
طــی ســال هــای گذشــته افزایــش قابــل توجهــی داشــته کــه ایــن رقــم بــه بیــش از 800 هــزار میلیــارد 
رســیده کــه 40 درصــد از  GDP  کل کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. وی همچنیــن از مهمتریــن 
اهــداف رویــداد کیــش اینوکــس را در کنــار معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری کشــور بــه ســرمایه 

گــذاران داخلــی و خارجــی بــه فرهنــگ ســازی و ارتقــاء ســواد مالــی دانســت .

مهندس میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی

ــه کوچــک شــدن  ــوری حســینی رييــس کل ســازمان خصوصــی ب ــه پ ــی اشــرف عبدال ــدس میرعل مهن
ــوان یکــی از الزامــات رشــد و توســعه اقتصــادی  ــه عن ســهم دولــت در تصــدی گــری اقتصــاد کشــور ب
ــی کــه  ــارد دالر از اموال کشــور اشــاره کــرد. وی افــزود ســازمان خصوصــی ســازی بیــش از یکصــد میلی
متعلــق بــه دولــت بــوده و 700 بنــگاه را از دولــت بــه بخــش خصوصــی انتقــال داده و خــود راموظــف 
بــه کاهــش ســهم دولــت در اقتصــاد کشــور مــی دانــد و از بخــش خصوصــی تقاضــا دارد تــا در رونــد 
خصوصــی ســازی در کنــار ســازمان خصوصــی ســازی قــرار گیــرد. همچنیــن وی بــه راه انــدازی بزرگتریــن 
ســامانه ســاماندهی ســهام عدالــت و عضویــت بیــش از 49 میلیــون نفــر در ایــن ســامانه اشــاره کــرد 
وی در پایــان ابــراز امیــدواری نمــود کــه شــاهد قــرار گیــری دولــت در جایــگاه واقعــی خــود بــه عنــوان 

تنظیــم کننــده مقــررات و ناظــر بــر فعالیــت هــای اقتصــادی قــرار گیــرد .

دکتر فریدون همتی

دکتــر فریــدون همتــی اســتاندار هرمــزگان در مراســم افتتاحیــه رویــداد کیــش اینوکــس 2018 بــه ظرفیتها 
و فرصــت هــای ســرمایه گــذاری ایــن اســتان پرداخــت و گفــت:  اســتان هرمــزگان دارای بیشــترین مــرز 
ســاحلی اســت و بــا داشــتن 14 جزیــره و 5 منطقــه ویــژه اقتصــادی آمــاده پذیــرش ســرمایه گــذاران در 
بخــش هــای مختلــف بــه ویــژه صنایــع انــرژی بــر اســت وی طــرح هایــی نظیــر طــرح توســعه ســواحل 
ــازن و  ــدازی مخ ــه راه ان ــک و ب ــور در جاس ــت کش ــادرات نف ــه ص ــن پایان ــرح بزرگتری ــز ط ــران و نی مک
ــع،  ــگری، صنای ــه گردش ــزگان را در زمین ــتان هرم ــرد. وی اس ــاره ک ــه اش ــن منطق ــال در ای ــوط انتق خط
ــذاری  ــرمایه گ ــرای س ــی ب ــای فراوان ــت ه ــادرات و واردات دارای مزی ــیات، ص ــاوزی، ش ــادن، کش مع
دانســت و بــا توجــه بــه اختیــارات خــود در کارگــروه رفــع موانــع خواســتار توســعه فعالیــت اقتصــادی 
در اســتان بــه ویــژه در منطقــه آزاد کیــش و قشــم شــد. دکتــر همتــی اضافــه کــرد رویــداد کیــش اینوکــس فرصتــی مناســب بــرای 

گســترش تعامــات اقتصــادی و کســب دســتاوردهای ارزشــمند بــرای اقتصــاد کشــور و اســتان هرمــزگان مــی باشــد.

دکتر غامرضا انصاری

دکتــر غامرضــا انصــاری معاونــت اقتصــادی وزارت امــور خارجــه ضمــن خوشــامدگویی بــه حاضریــن و 
اشــاره بــه چهــار دوره برگــزاری موفــق رویــداد کیــش اینوکــس، ایــن رویــداد را بســتری مناســب در بیــن 
ــی   ــات تخصصــی داخل ــش، اطاع ــادل دان ــی و خصوصــی تب ــاالن اقتصــادی در بخــش هــای دولت فع
و بیــن المللــی دانســت وی همچنیــن افــزود بــا توجــه بــه تحریــم هــای یــک جانبــه  آمریــکا، ایــران 
ــی  ــایه تعامات ــورهای همس ــا کش ــترده ب ــای گس ــژه و جغرافی ــگاه وی ــت جای ــه عل ــت  ب ــته اس توانس
ــر تجــارت ترجیحــی، موافقــت نامــه  ــژه نظی ــا ســاز و کارهــای وی داشــته باشــد و وزارت امورخارجــه ب
ــت  ــعه  فعالی ــی و توس ــای بانک ــوزه ه ــکاری در ح ــی، هم ــای ترانزیت ــه ه ــت نام ــی، موافق ــای گمرک ه

ــردارد . ــن راســتا ب ــری در ای مناطــق آزاد گام موث

مهندس مسعود خوانساری

مهنــدس مســعود خوانســاری رييــس اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه رقابــت دولــت بــا بخــش خصوصــی، 
تصمیمــات دیرهنــگام یــا عــدم تصمیم گیــری بــه موقــع از چالــش بــزرگ اقتصــاد ایــران اســت گفــت: در 
شــرایط ســخت تحریــم، راه بایــد بــرای صــادرات بــا بهره گیــری از جهــش نــرخ ارز بــاز شــود و از صــادرات 
بــا توجــه بــه نــرخ ارز مــی تــوان بــه عنــوان پتانســیل داخلــی در کنــار نفــت، اقتصــاد کشــور را متحــول 
کــرد وی بــه عــدم تغییــر ســهم بخــش خصوصــی در ســرمایه گــذاری در کشــور طــی ســال هــای ۵۶ تــا 
۹۶ اشــاره نمــود. وی همچنیــن افــزود جایــگاه بخــش خصوصــی و نیــاز هایــش بایــد مشــخص شــود و 

دولــت بــدون مشــورت بخــش خصوصــی نمــی توانــد مشــکات اقتصــادی کشــور را حــل کنــد.
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نقش مالی اسالمی در اقتصاد: قدمی به سوی ثبات
)انجمن مالی اسالمی ایران(

سرمایه گذاری خارجی و انواع تضامین قانونی موجود در ایران و نحوه تدوین نقشه راه

مدل یابی آژانس های تشویق سرمایه گذاری موفق در دنیا و نحوه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری

)سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران(

)سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران(

گسترش روابط اقتصادی ایران و گرجستان

 فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری در شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(
)شهر فرودگاهی امام خمینی(

جذب سرمایه های ملی، بین المللی به طرح های کشور )و تمرکز بر شرکت های کوچک و متوسط(
)اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران(

(JSC Business Information Agency, Georgia(

رونمایی از گزارش شرکت CI درباره شرکت های بیمه ای فعال در صنعت بیمه ایران

راهکارها و ابزارهای شهر هوشمند برای جذب سرمایه گذاری و ترویج استعداد

نحوه بکارگیری دارایی های فرهنگی، باستانی و زیست محیطی برای خلق ارزش در صنایع نوین
 )دانشگاه کوئیمبرا، پرتغال، شرکت Wellbeing عمان، InnoTec21 GmbH، IoT ،WBAF، شرکت آریان ارتباط)

Plura میالن ایتالیا، دانشگاه کپنهاگ دانمارک، اتاق بازرگانی الهور پاکستان، هولدینگ IULM دانشگاه ،IKED سوئد(
شرکت Quantum Startup Accelerator، دانشگاه شیراز(

(Capital intelligence & بیمه مرکزی)

برنامه همایش ها و نشست های تخصصی / روز اول سه شنبه 1 آبان ماه 1397
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بررسی نحوه همکاری شرکت های ایرانی با بنگاه های کوچک و متوسط خارجی SME  در شرایط تحریم
)اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و وزارت امورخارجه(

جدیدترین رویکردها، تکنیک ها و چالش های بازاریابی بین المللی سرمایه گذاری خارجی

تحوالت بین المللی در زمینه مفاهیم و رویه های اعطای مشوق های سرمایه گذاری خارجی

)سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران(

)سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران(

)سازمان خصوصی سازی(

)انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت برطرح ها(

)بیمه کوثر(

راه کارهای کوتاه مدت اصالح نظام بانکی
)بانک صادرات ایران(

)Dentons Europe LLP شرکت بین المللی پیروزان پروینه تحت قرارداد همکاری با(

بازل 3 و فراتر / بررسی اجمالی

معرفی فرصت ها برای سرمایه گذاران و کارآفرینان جهت حضور در برنامه خصوصی سازی جمهوری اسالمی ایران

نقش بازار سرمایه در حوزه تامین مالی طرح ها و پروژه ها

بررسی ابعاد سودآوری شرکت های بیمه در قالب پازل راهبردی

راهنمایی قانونی تجارت در مقیاس جهانی برای شرکت های ایرانی

(Capital intelligence(

 کارگاه آموزشی:  بورس و فرابورس بازوی تامین مالی بنگاه های اقتصادی
)شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران(

برنامه همایش ها و نشست های تخصصی / روز دوم چهار شنبه 2 آبان ماه 1397

معرفی میکا اینترپرایزز / امکان مشارکت با برندهای بین المللی 
)پارس میکا کیش(
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در 
این 

نشست 
بررســی  بــه 

بانکــداری  سیســتم 
ــق آن  ــزان تطاب ــران و می ای

پرداختــه  شــریعت  قوانیــن  بــا 
شــد و اقدامــات در دســت انجــام جهــت 

ــول  ــا اص ــداری ب ــن بانک ــل قوانی ــق کام تطبی
گرفــت. قــرار  بررســی  مــورد  شــریعت 

نقــش ابزارهــای مالــی اســامی و رتبــه سیســتم پولــی و 
ــر  ــان از دیگ ــا در جه ــن ابزاره ــتفاده از ای ــران در اس ــی ای مال

مباحــث مطــرح شــده در ایــن نشســت بــود.
ــازمان  ــای س ــن ابزاره ــت آخری ــن نشس ــر ای ــش دیگ در بخ
ــه  ــران در زمین ــورس ای ــادار و  شــرکت فراب ــورس و اوراق به ب
تامیــن مالــی منطبــق بــا قوانیــن بانکــداری اســامی معرفــی 

ــد. گردیدن
ــف  ــه مســائل مختل ــن نشســت ب ــی ای ــن الملل ســخنرانان بی
در زمینــه بازارهــای مالــی اســامی شــامل مقایســه بازارهــای 
ایــران و مالــزی، بــا اقدامــات کشــور بحریــن در زمینــه ایجــاد 
زیرســاخت هــای داخلــی امــن در پرداخــت هــای دیجیتــال، 
ایجــاد  در  کشــورها  قوانیــن  تطبیــق  عــدم  مشــکات 
ــی اســامی، نقــش ابزارهــای  ــن بازارهــای مال ــی بی یکپارچگ
مالــی اســامی در پویایــی اقتصــاد و نیــز نقــش ایــن ابزارهــا 

ــد. ــاره ش ــادی اش ــای اقتص ــران ه ــروز بح ــری از ب در جلوگی
در بخــش پایانــی ایــن نشســت فرصــت هــا و چالــش هــای 
ــی اســامی در گســترش ارتباطــات  اســتفاده از ابزارهــای مال
اقتصــادی بیــن المللــی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
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)تامین سرمایه نوین(

بانک ها و پویایی روابط تجاری بین المللی
)بانک صادرات ایران(

قشم  در “مدار نفت و انرژي” 
)سازمان منطقه آزاد قشم(

بررسی نقش بازار سرمایه در افزایش امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی
)سرمایه گذاری دلیران پارس(

)انجمن مدیریت کیفیت(

(Capital intelligence(

از احصاء فرصت تا تدوین و ارائه بسته سرمایه گذاری )نگاه علمی به روش انتخاب، تجزیه و تحلیل، مدل 
مشارکت و سناریو نگاری فرصت های سرمایه گذاری با هدف جذب سرمایه گذار( )سپینود شرق(

مدیریت ریسک سازمانی در صنعت بیمه

تحلیل چشم انداز نرخ سود در سال 98

انقالب صنعتی چهارم با رویکرد آینده سرمایه گذاری

ارائه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در جزیره هندورابی
)مرکز مشاوره، اطالع رسانی و کار آفرینی شاخص پژوه تدبیر ایرانیان(

برنامه همایش ها و نشست های تخصصی / روز سوم پنج شنبه 3 آبان ماه 1397

The Role of Is lamic 
Finance in Economy:
a Step Towards more 
Stability

نقــش مالــی اســامی در 
ــه ســوی  اقتصــاد: قدمــی ب

ــات ثب

انجمن مالی اسالمی ایران



 Side Summits &
Conferences

47 46

The 5th Years of success The 5th Years of success

www.kishinvex.ir www.kishinvex.ir

 Side Summits &
Conferences

همایش ها و نشست های
 تخصصی - روز اول

همایش ها و نشست های
 تخصصی - روز اول

"تسهيل 
مشـــاركت 

بــا برندهـاي بين 
المللي" عنــوان نشستی 

جانبی بود که "پارس میکا کیش" 
معرفي  نمايشگاه  دهمین  حاشیه  در 

فرصتهاي سرمايه گذاري كشور برگزار کرد. این 
نشست به علت استقبال گسترده کارشناسان، بازرگانان 

و فعاالن اقتصادی، صاحبنظران و بازدیدکنندگان طی دو روز 
متوالی در سالن خوارزمی مرکز همایشهای بین المللی خلیج فارس 

کیش برگزار و مفاهیم و موضوعات مرتبط با نحوه جذب برندهای معتبر 
 Eight  جهانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مدير عامل شركت
Luxury Marketing و مدیر کشوری شرکت Retaily دو کارشناسی 
بودند که در این نشست ها به تبیین مفاهیم و سرفصل های بنیادین 
استراتژي  پرداختند.  معتبر  برندهای  صاحبان  با  مشارکت  حوزه  در 
ماركتينگ ميكامال و رويكردهاي ممكن براي تقويت Retail Mix از 
جمله سرفصل های آموزشی در این نشست بود که با استقبال شرکت 
کنندگان مواجه شد. در این نشست همچنین امکانات و خدمات شركت 
Mica Enterprise که با هدف تسهيل امكان مشاركت با مشتریان 
المللي  با برندهاي بين  مجموعه عظیم تجاری و فرهنگی میکامال 
فعالیت می کند، به شرکت کنندگان در این نشست معرفی و تشریح 
 Micaشركت Portfolio شد. معرفي نمونه هايي از برندهاي موجود در
Enterprise  از دیگر بخش های این نشست بود که با استقبال شرکت 
کنندگان روبرو شد. مشاوره و امکان سنجی جذب برندهای مختلف برای 
مشتریان میکامال و خدمت رسانی برای تحقق و استمرار همکاری با 
این برندها، از جمله خدماتی است که توسط Mica Enterprise ارائه 
می شود.  در حاشیه این نشست همچنین جلسات مختلفی برای عاقه 
مندان به كسب نمايندگي از برندها توسط Mica Enterprise برگزار شد. 

در 
ابتـــدای 
نشســت  ایـن 
ارائه  به  سخنرانـان 
از  اجمالی  توضیحات 
و  گرجستان  اقتصادی  وضعیت 
اقتصادی  مختلف  بخش  های  ظرفیت 

این کشور پرداختند.
درادامه به فرصت های متقابل همکاری های اقتصادی 
شد.  پرداخته  گرجستان  و  ایران  اقتصادی  فعالین  بین 
معافیت کامل مالیاتی جهت صادرات به گرجستان و فرصت ایجاد 
تولیدکنندگان  دسترسی  ،امکان  ایرانی  کنندگان  شده جهت صادر 
ایرانی به بازار های اروپا از طریق گرجستان، فرصت های سرمایه 
گذاری گرجستان جهت فعالین اقتصادی ایران و مزیت های این 
فرصت ها، تسهیات دولت گرجستان در زمینه سرمایه گذاری در 

این کشور  از موارد مطرح شده در این نشست بود.
شکل  چگونگی  و  گرجستان  و  ایران  سیاسی  و  تاریخی  پیشینه 
های  همکاری  ، سطح  گذشته  های  سال  در  ارتباطات  این  گیری 
فعلی اقتصاد ایران و گرجستان موانع موجود در مسیر گسترش 
همکاریهای اقتصادی متقابل ،بررسی قوانین و مقررات و افق های 
آینده همکاری های اقتصادی بین ایران و گرجستان مورد بحث و 

بررسی مشارکت کنندگان در این نشست قرار گرفت.
در بخش پایانی این نشست وضعیت صنعت گردشگری گرجستان 
های  ظرفیت  شمردن  بر  با  سخنرانان  و  گرفت  قرار  موردبررسی 
گردشگری گرجستان  و ایران به امکان گسترش همکاری متقابل 

در زمینه توسعه گردشگری در هر دو کشور پرداختند. 

Introduction of Mika 
Enterprise - Possibility 
of Cooperation with 
International Brands

Expansion of Economic 
Relations Between Iran 
and Georgia

پارس میکا کیش

معرفی میکا اینترپرایزز ، امکان 
مشارکت با برندهای بین المللی 

گســترش روابــط اقتصــادی 
ایــران و گرجســتان

 JSC Business Information Agency,
Georgia
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در 
یــــن  ا

بــه  نشســت 
ــایی  ــرورت شناس ض

  SME هــای  شــرکت 
فراهــم  و  و خارجــی  داخلــی 

ــل  ــت تعام ــات الزم جه آوردن مقدم
ــی  ــوان بخش ــه عن ــا ی ــرکت ه ــن ش ــا ای ب

ــاالت  ــا سیاســت هــای ای ــه ب ــات مقابل از اقدام
ــا  ــم ه ــی از تحری ــات ناش ــش صدم ــده و کاه متح

شــد.  اشــاره 
 SME در ادامــه ایــن نشســت نقشــه راه مشــارکت بیــن

هــای ایرانــی و خارجــی در 6 گام تبییــن گردیــد .
ــه، حــل مشــکات ســاختاری درون کشــور،   ــاز ســنجی اولی نی
خصــوص  در  المللــی  بیــن  هــای  محدودیــت  بررســی 
همــکاری و ســرمایه گــذاری SME هــای خارجــی بــا شــرکت 
هــای داخلــی، شناســایی و دســته بنــدی شــرکت هــای 
خارجــی براســاس نیازهــای بــازار داخلــی، انــواع روش هــای 
مشــارکت و در نهایــت ســاختار و روش هــای مــورد اســتفاده 
ــه  ــا در یکپارچ ــش آن ه ــازی نق ــاده س ــت پی ــرکتها جه درش

ــات. ــازی خدم س
ــه  ــل از برنام ــج حاص ــت نتای ــن نشس ــی ای ــش پایان در بخ
هــای فــوق بــه عنــوان راهــکاری موثــر جهــت بهبــود شــرایط 
ــت و گاز  ــوزه نف ــژه ح ــه وی ــورمان ب ــاد کش ــر اقتص ــم ب ک حا
کشــور و دســتاوردهای همــکاری بــا شــرکت هــای بیــن 
ــوزش  ــن و آم ــای نوی ــوزی ه ــال تکنول ــت انتق ــی جه الملل
رفــع مشــکات  و  بومــی، شناســایی خدمــات  نیروهــای 

ــد . ــوان گردی ــی عن ــای داخل ــرکت ه ش

سرمایه 
در  گـذاری 
فرودگاهی  شهـر 
)ره(  خمینــی  امــام 
ومزایای سرمایه گذاری در آن، 
ای شهر  توسعه  های  معرفی طرح 
ویژگی  و  مزایا  و  خمینی  امام  فرودگاهی 
های سرمایه گذاری در شهرفرودگاهی امام خمینی 
) ره( مباحثی بود که در این نشست توسط مدیران و 
مسئولین شهر فرودگاهی امام خمینی به آن پرداخته شد. 
معرفی شهر فرودگاه امام خمینی و طرح جامع آن با چشم انداز تبدیل 
به مرکز حمل و نقل هوایی و موتور اقتصادی تهران، کشور و منطقه از 
موضوعات مطرح شده در ابتدای این نشست بود. معرفی کاربری های 
اقتصادی مختلف نظیر ارائه خدمات مالی و سرمایه گذاری، ارائه خدمات 
لجستیک و زنجیره تامین، مرکز تجاری و خدماتی، ایجاد زیر ساختهای 
شهر هوشمند و مزایا و ویژگیهای شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( مانند 
برخورداری از زیرساختهای ترکیبی، برخورداری از تنها فرودگاه بین المللی 
با استانداردهای جهانی، برخورداری از مزایا و ویژگی های مناطق آزاد در 
خصوص معافیت های مالیاتی و گمرکی فراهم نمودن کلیه واحدها و 
خدمات لجستیک در حوزه تجارت از مباحثی بود که به منظور تشویق 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در این شهر مطرح شد.
در بحث تشریح نحوه سرمایه گذاری و مدل های سرمایه گذاری در 
طرح های موجود به استفاده از روش های نوین تامین مالی در بازار 
سرمایه،  وجود 20 پروژه سرمایه گذاری در حال اجرا در سه حوزه پروژه 
های زیرساختی، پروژه های بخش هوانوردی و پروژه های پیشنهادی بر 
اساس ایده مطرح شده توسط سرمایه گذار و روش های سرمایه گذاری 
در این پروژه ها شامل EPCF، صندوق های پروژه، مشارکت بخش 
عمومی وخصوصی )PPP( و صندوق های سرمایه گذاری مورد بحث قرار 
گرفت. به گفته مسئولین، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( با توجه 
به حضور تمامی دستگاهها و امکان ارائه مجوزهای الزم جهت سرمایه 
گذاری به عنوان نماینده دولت، تضمین سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه 

را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم آورده است. 

O p p o r t u n i t i e s  a n d 
Advantages of Investing
in Imam Khomeini Airport 
city

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران شهر فرودگاهی امام خمینی

Absorbing national and 
international investments 
to Iran’s projects
(& Concentrating on SMEs)

جذب سرمــایه هـای ملـی، 
بین المللی به طرح های کشور

)با تمرکز بر شرکت های کوچک 
و متوسط(

فرصـت هـا و مزیت هـای 
سرمــایه گــذاری در شهــر 
فرودگاهی امام خمینی )ره(



 Side Summits &
Conferences

51 50

The 5th Years of success The 5th Years of success

www.kishinvex.ir www.kishinvex.ir

 Side Summits &
Conferences

همایش ها و نشست های
 تخصصی - روز اول

همایش ها و نشست های
 تخصصی - روز اول

با 
شروع 

جدیــدی  فــاز 
اطاعــات،  در حــوزه 

و  توســعه  پــردازش، 
اســتفاده از ابزارهــای فنــی بــه 

صــورت حیاتــی بــر محیــط زیســت 
تاثیــر  منطقــه ای  و  محلــی  ســطح  در 

ــه  ــی ک ــت راه های ــن نشس ــت. در ای ــد داش خواه
ــی و  ــکل ده ــعه، ش ــیر توس ــر مس ــا ب ــاوری ه ــن فن ای

بسترســازی فنــاوری در کنــش بــا مــردم انعــکاس مــی دهــد، 
ــورد  ــرمایه م ــذب س ــن ج ــتعداد و همچنی ــرورش اس ــرای پ ب

گرفــت. قــرار  بحــث 
ــی  ــت رفتارشناس ــل اهمی ــی از قبی ــت موضوعات ــن نشس در ای
شــهروندان وتاثیرشــان بــر رونــد هوشمندســازی شــهر، ضرورت 
ــه  ــن مقول ــرورش اســتعدادهای شــهروندان در ای ــوزش و پ آم
و نیــز از بستر ســازی توســعه خدمــات الکترونیــک جهــت 
ــای  ــر از ضرورت ه ــوان یکی دیگ ــه عن ــرمایه گذاری ب ــذب س ج

ــد .  هوشمندســازی شــهری مطــرح گردی
ــردم  ــل م ــدار از قبی ــمند پای ــهر هوش ــر ش ــه عناص ــن ب همچنی
ــت و اقتصــاد و  ــط زیســت، حاکمی ــی، محی ــد زندگ شــهر، رون
 big،ــیا ــت اش ــد اینترن ــور مانن ــای نوظه ــز ورود تکنولوژی ه نی
data  ، بــاک چیــن و ......و اســتفاده از ایــن خدمــات و 
خاقیــت،  ابزارهــا،  متخصصیــن،  توســط  تکنولوژی هــا 
نــوآوری، تیــم ورک و آمــوزش در محیط هــای آکادمیــک و 

ــد. ــاره گردی ــدارس اش م

 Wellbeing دانشگاه کوئیمبرا، پرتغال، شرکت
 ،InnoTec21 GmbH، IoT ،WBAF ،عمان

 شرکت آریان ارتباط

راهکارها و ابزارهــای شهـر 
هوشمند برای جذب سرمایه 

گذاری و ترویج استعداد

Smart City tools and 
solutions for Talent 
Promotion and Invest-
ment Attraction

Capital intelligence & بیمه مرکزی

Iran insurance Sector
re p o r t  K E Y  FAC T S, 
TRENDS, CHALLENGES, 
OPPORTUNITIES

 CI رونمایی از گـزارش شرکت
درباره شرکت های بیمه ای فعال 
در صنعت بیمه ایران )نکات کلیدی، 

گرایشات، چالش ها و فرصت ها(

ایــن  در 
بــه  نشســت 
نقــاط  چالش هــا، 
ضعــف و قــوت، تهدیدهــا و 
فرصت هــا در صنعــت بیمــه اشــاره 
شــد و چالش هــای صنعــت بیمــه نظیــر:  
تحریم هــای اعمــال شــده علیــه صنعــت بیمــه، 
ــذاری و  ــت گ ــر قیم ــه ب ــت بیم ــرل صنع ــدم کنت ع
حــق بیمــه، عــدم رعایــت قاعــده رقابــت در صنعــت بیمــه،  
عــدم آمادگــی بــرای اجــرای اســتانداردهای گزارشــگری مالــی بــر 
اســاس ISRF  ، عــدم ورود صنعــت بیمــه بــه بعضی از بــازار های 
بالقــوه،  پاييــن بــودن ســطح کفایــت ســرمایه شــرکت های بیمــه 
ای،  پرتفــوی نامتــوازن در صنعــت بیمــه، مدیریــت غیــر علمــی 
ریســک و عــدم دسترســی بــه تکنولــوژی و روش هــای مدیریتــی 
ــن  ــی و همچنی ــت اجرای ــررات، ضمان ــود مق ــدم وج ــدرن ، ع م
قوانیــن جــدی بــرای نظــارت بــر تخلفــات، فاصلــه از تحــوالت و 
پیشــرفت های روز دنیــا در حــوزه بیمــه، بــازار نامنســجم از لحــاظ 
ســهم بــازار شــرکت هــای بیمــه ای و مســائل جــاری سیاســی و 
ــرار  ــه تفصیــل مــورد بررســی ق ــازار ســرمایه ب عــدم گســترش ب

ــت. گرف
ــدی   ــه بن ــی رتب ــن الملل ــرکت بی ــده ش ــت نماین ــن نشس در ای
ــه فعالیــت ایــن شــرکت در  زمینــه  کپیتــال اینتلیجنــس )CI( ب
ــدل  ــق مالی،م ــای عمی ــل ه ــزاش و تحلی ــی، گ ــی درون ارزیاب
ــازار،  ــاط ب ــر در انضب ــای ناظ ــاد ه ــه نه ــک ب ــب و کار، کم کس
توســعه بازارهــای مالــی و ارائــه راهنمایــی بــه ســرمایه گــذاران 

ــرد  ــاره ک ــد  اش ــای جدی ــروژه ه ــذاری در پ ــرمایه گ ــرای س ب
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همایش ها و نشست های
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در 
مقولـه ی 

جهانـــی شـــدن 
ـــان گســـترش  و درجری
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــارت و س تج
جاذبه هـــای  مـــرزی،  فـــرا 
محیطـــی تعییـــن کننـــده منابعـــی 
ـــذب  ـــا ج ـــتیابی و ی ـــل دس ـــه قاب ـــتند ک هس
ــع  ــی، منابـ ــاختارهایی فیزیکـ ــرای سـ ــتند. فـ هسـ
ناملمـــوس مثـــل فرهنـــگ، میـــراث و محیـــط زیســـت 
ـــی و  ـــرای قدردان ـــی ب ـــتند. ول ـــع هس ـــن مناب ـــم ای ـــی از اه محل
ـــا  ـــردن آن ه ـــل ک ـــی تبدی ـــا حت ـــا و ی ـــی ه ـــن دارای ـــظ ای حف
ـــد  ـــه بای ـــازی چ ـــی و ارزش س ـــعه صنعت ـــد توس ـــع جدی ـــه مناب ب

ــرد؟ کـ
در ایـــن نشســـت نقـــش فرهنـــگ، میـــراث و دارایـــی هـــای 
ــد، ارزش  ــع جدیـ ــه صنایـ ــاز اولیـ ــوان نیـ ــه عنـ ــی بـ محیطـ
ـــا تشـــریح شـــد.  ـــی اســـتفاده از آن ه ـــذاری و راه هـــای عملیات گ

ایـــن  در 
نشست مروری بر 

چگونگی همکاری بین 
شرکت های کوچک و متوسط 

ایرانی و غیر ایرانی در شرایط تحریم 
صورت گرفت و به ضرورت ایجاد معاونت 

در  خارجه  امور  وزارت  در  اقتصادی  دیپلماسی 
راستای اقدامات انجام گرفته در زمینه حضور و فعالیت 

یا گسترش ارتباط SMEهای فاقد تبادالت مالی با ایاالت متحده 
اشاره گردید. در بخش دیگری از این نشست گزارشی درباره وضعیت 

SME ها در اروپا و نقش و مکانیسم اتحادیه اروپا  در ایجاد ارتباط بینSME

های داخلی و خارجی ارائه شد. در ادامه برخی موانع موجود در مسیر توسعه 
SMEها در ایران و تعدد مراجع تصمیم گیرنده مورد بررسی قرار گرفت و به 

اقدامات مثبتی نظیر عضویت اتاق ایران در شبکه کسب و کار اتحادیه اروپا 
)EEN( اشاره شد. در این نشست با استناد به بندهای حمایتی کمیسیون 
اروپا و کمیسیون برجام تصریح شد که حمایت روشن و موثر از کنشگران در 
بخش های اقتصادی که با ایران رابطه تجاری دارند به خصوص "شرکت های 
کوچک و متوسط" که ستون فقرات بسیاری از اقتصادها محسوب می شوند 
از اهمیت و اولویت بسیاری برخوردار است و به منظور دستیابی به این 
هدف ضرورت شناخت دپارتمان های مرتبط در اتحادیه اروپا، شناسایی کامل 
مقررات، راهبردها و سیاست های اتحادیه، ضرورت هماهنگی و مذاکرات 
فنی با دپارتمان های تخصصی و اهمیت تصویب موضوعات مورد توافق 
در بدنه قانون گذاری اتحادیه اروپا از جمله اقداماتی است که باید در دستور 
کار قرار گیرد.  چالش های موجود SMEها از دیگر مطالب مورد بحث در 
این نشست بود و به مواردی از قبیل عدم یکپارچگی در حوزه SMEها، عدم 
وجود ظرفیت های الزم SMEها در جهت تعامل با بازارهای بین المللی، عدم 
شناسایی توانمندی کشور بر اساس موضوعات اولویت دار در زمینه SMEها و 
عدم هماهنگی با ارگان های داخلی اشاره شد . همچنین به امکان بازگشت 
شرکتهای بزرگ اروپایی در قالب SME در راستای حفظ بازار ایران اشاره شد. 
موضوع بعدی این نشست به نتایج پژوهش ها در زمینه بین المللی کردن 
SMEها و بیان چالش های موجود و ضرورت ایجاد انسجام ملی در حاکمیت 

و در پیش گرفتن یک استراتژی واحد در این زمینه بود.

How to trade with For-
eign SMEs Considering 
Economic Sanctions 

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشــاورزی 
ایران و وزارت امورخارجه

بـررسـی نحـــوه همـکاری 
شرکت های ایرانی با بنگاه های 
کوچـک و متوسـط خـارجی 

SME  در شرایط تحریم

ســوئد IKED، دانشگاه IULM میالن ایتالیا، 
دانشـــگاه کپنهـاگ دانمـارک، اتـاق بازرگانی 
الهور پاکستــان، هولـدینگ Plura شرکت 
 ،Quantum Startup Accelerator

شیراز دانشگاه 

Culture, Heritage and
Environmental Assets
as Building Blocks of 
New Industries and Value 
Creation

نحوه بکارگیری دارایی های 
فرهنگی، بـاستانی و زیست 
محیطی برای خلق ارزش در 

صنایع نوین
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این 
کارگــاه 
ــا  ــی ب آموزش
همــکاری شــرکت 
ــادار تهران  بورس اوراق به
و شــرکت فرابــورس ایــران برگزار 
شــد در ایــن کارگاه کاس آشــنایی بــا 
ــه  ــل معامل ــای قاب ــرمایه و ابزاره ــازار س ب
ــه،  ــل معامل ــای قاب ــازار، ابزاره ــاختار ب ــامل س ش
ــه معرفــی گردیــد. ــد معامل ــازار و فرآین ــه ب دسترســی ب
در ادامــه ایــن کارگاه، ســازوکار تأمیــن مالــی از طریــق بــورس 
ــی از  ــن مال ــی، تامی ــن مال ــای تامی ــامل روش ه ــورس ش و فرب
طریــق بــازار بدهــی و آشــنایی بــا اســناد خزانــه، تشــریح ویژگــی 
هــا و شــرایط پذیــرش در بــورس تهــران و فرابــورس و نگاهــی 

بــه بــازار مشــتقه ارائــه گردیــد.
همچنیــن در ایــن نشســت موضــوع حلقــه هــای تامیــن مالــی  
ــای  ــتورالعمل ه ــا دس ــنایی ب ــرمایه، آش ــازار  س ــوآوری در ب ن
تامیــن مالی،آشــنایی بــا بــازار دارایــی فکــری، آشــنایی بــا تابلــو 
ــا  ــنایی ب ــط، آش ــک و متوس ــای کوچ ــرکت ه ــان ش ــش بنی دان
صندوقهــای ســرمایه گــذاری جســورانه؛ نگاهــی بــه فیــن اســتارز 
و آینــده اســتارت آپ هــا در بــازار ســرمایه ایــران تشــریح گردیــد.

Educational Workshop: 
TSE & IFB  Financing 
Platform for Businesses

شــرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت 
ایران فرابورس 

ــورس و  ــی:  ب کارگاه آموزش
فرابــورس بــازوی تامیــن 
 مالــی بنــگاه هــای اقتصادی

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی 
و فنی ایران

Foreign investments and legal 
guarantee in Iran and meth-
ods for road mapping

Modeling the successful in-
vestment agencies in the 
world and methods for identi-
fying investment opportunities

مدل یابی آژانس های تشویق 
سرمایه گذاری موفق در دنیا 
و نحوه شناسایی فرصت های 

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری خارجی و انواع 
تضامین قـانونی موجود در 
ایران و نحوه تدوین نقشه راه

-کارگــاه 
نقشه راه تامين 

مــالي بين المللــي:

برگیرنــده  در  کارگاه  ایــن 
ــا تهیــه نقشــه راه  مباحــث مرتبــط ب

ــه  ــور و ارائ ــط کش ــذاری در س ــرمایه گ س
تعاریــف و مفهــوم نقشــه راه تامیــن مالــی، 

نــكات مهــم در طراحــي يــك نقشــه مفهومــي و اقدامــات 
ــه نقشــه راه ســرمایه  ــد تهی ســازمان ســرمایه گــذاری در فراین

ــود. ــی ب ــذاری خارج گ

- کارگاه مدل مطلوب آژانس هاي تشويق سرمايه گذاري خارجي 
براساس گزارش اسكاپ

شــامل مباحثــی از قبیــل مبانــي نظــري تأســيس IPAهــا، تبیین 
اســتراتژي هــاي آزمــوده شــده درخصــوص وظايــف، ســاختار و 
مديريــت آژانــس هــاي تشــويق ســرمايه گــذاري خارجــي )IPAها( 
در جهــان و معرفــي مــدل هــاي مطلــوب و كارآم، عمــده وظايــف 

IPAهــا در دنيــا، ويژگــي هــاي IPAهــاي موفــق بــود. 
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-کــارگــاه 
مروري بر روند و 
سازوكارهاي شناسايي 
فرصت هاي سرمايه گذاري:

موضوعاتــی  کارگاه  ایــن  در 
معرفــی  و  شناســایی  فراینــد  شــامل 
فرصــت هــای ســرمایه گــذاری خارجــی، 
ــده  ــام ش ــات انج ــترهای قانونی،اقدام ــی بس معرف
ــایی  ــت شناس ــذاری در جه ــرمایه گ ــازمان س ــط س توس
فرصــت هــای ســرمایه گذاری،نــكات مهــم در معرفــي فرصــت 
فرصتهــاي  شناســايي  روشــهاي  گــذاري،  ســرمايه  هــاي 
ســرمايهگذاري توســط آژانســهاي تشــويق ســرمايهگذاري 

مطــرح گردیــد.

ــي  ــن الملل ــي بي ــای بازارياب ــش ه ــا و چال - کارگاه رویکرده
ــی:  ــذاری خارج ــرمایه گ س

ــی  ــازار یاب ــرورت ب ــامل: ض ــتر ش ــن کارگاه بیش ــات ای موضوع
ــی،  ــذاری خارج ــرمایه گ ــای س ــي فرصته ــن الملل ــد بي هدفمن
آمــوزش برخــي از عوامــل پایــه ای در جــذب ســرمایه گــذاری، 
تكنيكهــاي دوازده گانــه اســتفاده شــده در آژانســهاي تشــويق 
ــا، اقدامــات ســازمان  ســرمايه گــذاري خارجــي  در ســطح دني
ــرمایه  ــای س ــت ه ــی فرص ــت بازاریاب ــذاری در جه ــرمایه گ س
گــذاری خارجــی، چالشــهای بازاریابــی فرصــت هــای ســرمایه 
بــراي جــذب هدفمنــد  ایــران و پيشــنهاداتي  گــذاری در 

ــود. ــران ب ــذاري خارجــي در اي ســرمايه گ
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همایش ها و نشست های
 تخصصی - روز دوم

موضوع 
کارگاه  ایـن 

بررسـی  آموزشـی 
قوانیـن و مقـررات بـازل 

مجموعـه   3 بـازل  بـود.   3
قوانیـن و مقـررات جهانـی داوطلبانه 

سـازی  شـفاف  چهارچـوب  در  کـه  اسـت 
سـرمایه بانـک هـا، اسـترس تسـتینگ و ریسـک 

نقدینگـی توسـط کمیتـه نظـارت بـر بانـک هـای بـازل 
مصـوب شـده اسـت.

در ابتـدای کارگاه، سـخنرانان بـه بررسـی نهادهـای نظارتـی بـر 
بانک هـا در کشـور آلمـان و مقایسـه آن بـا ایـران پرداختنـد. در 
ادامـه بـه جزييـات و معرفـی بـازل 3 پرداختند و به صـورت کلی، 
بـه وظایـف، اهـداف، تاریخچـه و کاربردهـای بـازل 3 بـه عنـوان 

مجموعـه قوانیـن و مقـررات بانکـی اشـاره کردنـد.
در پایـان قسـمت اول ایـن کارگاه تخصصـی، به تحقیقـات انجام 
شـده در اروپـا توسـط شـرکت هـای مختلف کـه منجر بـه تنظیم 
قوانیـن و حرکـت از بـازل 1 بـه 2 و 3 و همچنین اثـرات بازل 3 بر 
روی بـازار سـرمایه و اهمیـت قوانیـن و مقـررات آن در بانکـداری 

پرداخته شـد.
در بخـش دوم ایـن کارگاه تخصصـی، عناصـر و مفاهیـم بـازل 3 
شـامل، سـرمایه، ریسـک طرف قرارداد، تامین سـرمایه و نقدینگی 
و گـزارش دهـی از دیـدگاه های مختلـف مورد بررسـی قرارگرفت. 
پـس از بررسـی مفاهیم، چشـم انـداز ذینفعـان و اهـداف بازل 3 

معرفـی و مورد بررسـی قـرار گرفت.
در بخـش پایانـی بـه تحـوالت جاری بازل 3 اشـاره شـد و فرضیه 
هایـی درمـورد تشـکیل بـازل 4 و تاریخ حدودی پیش بینی شـده 

آن در اختیـار مخاطبـان قرار گرفت.

Basel III and beyond 
An Overview for Prac-
titioners  

Capital intelligence

ــی  ــر / بررس ــازل 3 و فرات ب
ــی اجمال

تحــوالت بین المللی در زمینه 
مفاهیــم و رویه های اعطای 
مشــوق های سرمایه گذاری 

خارجی
International modifications 
in the concepts and protocols 
of foreign investment promo-
tion

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی 
و فنی ایران

The latest methods, tech-
niques & challenges in the in-
ternational marketing for 
foreign investments

جدیدترین رویکردها،تکنیک ها 
و چالش های بازاریابی بین 

المللی سرمایه گذاری خارجی
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ایــن  در 
آخرین  نشست 

مطالعات و دستاوردها 
و  مالی  "تامین  زمینه  در 

سرمایه" به تفصیل مورد بحث قرار 
گرفت و تامین مالی جمعی به عنوان یکی 

از 10 ابزار متحول کننده جهان معرفی شد.
در این نشست مزایا و معایب تامین مالی جمعی مورد 

بررسی و به موضوع SMEها و روش های تامین مالی برای 
این شرکت ها پرداخته شد. همچنین محدودیت های SME ها در 

روش های تامین مالی )به دلیل شرایط ذاتی آنها و ضرورت چابکی 
مدل تامین مالی این شرکت ها جهت بهره برداری الزم( مورد بحث 
قرار گرفت. در این نشست تخصصی به نمونه های موفق و غیر موفق 
استفاده از روش تامین مالی جمعی، ایرادات ورود سازمان بورس به 
تامین مالی برای SMEها، تدوین ساختار برای تامین مالی جمعی، 
ضرورت نقش نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و ورود اتاق های 
بازرگانی و نهادهای مرتبط در این موضوع پرداخته شد. در بخش 
دیگری از این نشست به رشد چشمگیر سرانه مصرف انرژی در ایران 
و مقایسه آن با GDP کشورمان )رتبه 102 جهان( و ضعف مشهود در 
تبدیل انرژی به ارزش افزوده، ضعف در راهکارهای فن آوری و بنگاه داری 
استراتژی  تغییر  و  اقتصادی  سیاست های  در  بازنگری  ضرورت  و 
برای تعالی بنگاه های اقتصادی پرداخته شد.  همچنین به مشکات 
ساختاری مانع حضور شرکت های خارجی در ایران شامل افزایش فشار 
نقدینگی، ریسک باالی سرمایه گذاری، بوروکراسی اداری، عدم اجرای 
کامل قوانین در جهت حفظ سرمایه خارجی، پیچیدگی فرآیند برگزاری 
مناقصات دولتی، عدم انعطاف پذیری و شفافیت کافی در نظام بانکی، 
نهادهای  تداخل  داخلی،  بنگاه های کوچک و صنعتی  کم  سودآوری 
مختلف در سیاست گذاری و برنامه ریزی، آسیب پذیر بودن شرکت های 
فعال در بخش انرژی، تغییرات پی در پی در ساختار مدیریتی و به تبع 
آن تغییر سیاست ها و رویه های حاکم نیز اشاره و تصریح شد که رفع 
موانع، بهبود مقررات و رشد مهارت ها از جمله مهم ترین اقداماتی است 

که باید در دستور کار قرار گیرد. 

این 
نشســت 
با هـدف معرفی 
ظرفیت ها  فرصت هـا، 
و فراهـم آوردن شـرایط الزم 
بـرای حضور سـرمایه گذاران داخلی 
حضـور  جهـت  کارآفرینـان  و  خارجـی  و 
در برنامـه خصوصی سـازی جمهـوری اسـامی 

برگزار شـد.  ایـران 
محورهـای مهمـی کـه در ایـن نشسـت تخصصـی مـورد 
بحـث قـرار گرفـت اهمیـت جـذب سـرمایه گذاران و کارآفرینـان 
حضـور  نحـوه  و  شـرایط  تبییـن  خصوصی سـازی،  برنامـه  در 
معرفـی  خصوصی سـازی،  برنامـه  در  خارجـی  سـرمایه گذاران 
مشـوق ها و مزیت هـای در نظـر گرفته شـده برای سـرمایه گذاران 
و کارآفرینـان بخـش خصوصـی و تعاونی واقعی، تبییـن تعهدات 
خریداران و فروشـنده در چهارچوب قراردادهـای واگذاری و تبیین 

چهارچوب هـای نظارتـی پـس از واگـذاری هـا بـود.
در ایـن نشسـت رئیـس سـازمان خصوصی سـازی بـه مزیت ها و 
امتیازاتـی خرید پروژه ها از سـازمان خصوصی سـازی در مقایسـه 
بـا آغـاز یـک پـروژه از نقطه صفر اشـاره کرد بـه گفتـه وی خریدار 
می توانـد بـا پرداخـت بخشـی از ارزش پـروژه مالـک همه سـهام 
پـروژه شـود و در صـورت خوش حسـابی، بـاال بـردن بهـره وری و 

اشـتغال زایی از تخفیف  هـای چشـمگیری نیـز برخوردار شـود.
در بخـش دیگـری از این نشسـت برنامه هـای اجرایـی و قانونی 
خصوصی سـازی و حیطـه اختیـارات سـازمان خصوصی سـازی به 

تفصیـل مـورد بحث قـرار گرفت. 

The Role of Capital 
Market in Funding Plans 
and Projects

در  ســرمایه  بــازار  نقــش 
حــوزه تامیــن مالــی طرح هــا 

ــا ــروژه ه و پ

انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت 
برطرح ها

Introducing the Oppor-
tunities to Investors and 
Entrepreneurs for their 
presence in the Plans of
Iranian Privatization 
Organization

سازمان خصوصی سازی

هــا  فرصــت  معرفــی 
بــرای ســرمایه گــذاران و 
ــور  ــت حض ــان جه کارآفرین
در برنامــه خصوصــی ســازی 
ــران ــامی ای ــوری اس جمه
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در 
ایــن 
نشســـت 

هـای  چالـش  بـه 
بانکـی،  نظـام  فعلـی 
ریشـه هـای ایـن چالـش هـا 
بانکـی  راهکارهـای اصـاح نظـام  و 

. شـد  پرداختـه 
مطالبـات معـوق، مطالبات ارزی و دشـواری های 
بـاز پرداخـت بدهـی هـای ارزی از جملـه چالـش های 

مـورد بحـث در ایـن نشسـت بود.
چالـش بعـدی موضوع سـودآوری بانک ها شـامل دریافت سـود 
از تسـهیات گیرنده و پرداخت سـود به سـپرده گذار  و مشـکات 

بانکها بـرای ادامـه فعالیت بود.
موضـوع نقدینگـی بانک ها، مطالبـات معوق و عدم سـودآوری از 
دیگـر مباحـث مطرح شـده در این نشسـت بود .نسـبت کاهش 
کفایـت سـرمایه به عنـوان پارامتری بـرای ارزیابـی بانکها و چالش 

هـای موجـود در ایـن موضوع از دیگـر موارد مـورد بحث بود. 
 در ایـن نشسـت در خصوص ریشـه هـا و علل ایـن چالش ها به 
شـاخص های کان و خرد اشـاره شـد. در سـطح کان عدم تعادل 
موجـود در اقتصـاد، تـورم و رکود،تغییـرات نـرخ ارز،مداخلـه های 
دولتـی، تسـهیات تکلیفـی و در سـطح خرد عـدم ارزیابی صحیح 
ریسـک ها،عـدم پیش بینی صحیـح آینده و عـدم مدیریت منابع 

از جملـه مسـائل مورد اشـاره بود.
همچنیـن در ایـن نشسـت بـه راهکارهـای اصـاح نظـام بانکـی 
شـامل ارائـه برنامـه بلنـد مـدت و عملیاتـی بـرای حـل مطالبـات 
معـوق و سـود آوری بانـک ها،پایبنـدی بـه قوانیـن و مقـررات و 
ضـرورت از بیـن بردن رقابت نا سـالم بیـن بانک ها پرداخته شـد.

بانک صادرات ایران

ــدت  ــاه م ــای کوت راه کاره
ــی ــام بانک ــاح نظ اص

Short-term Solutions to
Ref ine the Banking 
System

بیمه کوثر

بررســی ابعــاد ســودآوری 
در  بیمــه  هــای  شــرکت 

راهبــردی پــازل  قالــب 

Assessing the profitability 
of insurance companies 
in the form of a strategic 
puzzle

در 
ایــن 

نشســت 
پازل  بــررسی  به 

های  شرکت  سودآوری 
بیمه ای پرداخته شد. بر اساس 

مسئولین  سوی  از  شده  ارائه  گزارش 
شرکت بیمه کوثر در این شرکت پس از پشت 

سر گذاشتن سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی 
به سیاست گذاری موضوعی  و سیاست گذاری بخشی  

شناخت  اهمیت  دلیل  به  است.  شده  داده  زیادی  اهمیت  نیز 
موضوعات و ارتباط آن با ارکان،سیاستها و جهت گیری های شرکت 
این  و  شده  استخراج  صنعت  این  در  اساسی  موضوع   40 حدود 
موضوعات تبدیل به پازل هایی برای ترسیم استراتژی کسب و کار 
بیمه کوثر گردیده است. همچنین به گفته سخنرانان این نشست 
راستای  در  باید  ها  ریزی  برنامه  و  ها  گذاری  سیاست  این  تمام 
سودآوری باشد که در این پنل به سودآوری شرکت های بیمه ای 
در قالب پازل راهبردی و تبدیل آن به یک فرایند مستمر و عملیاتی 
اشاره گردید. به گفته سخنرانان شرکت بیمه کوثر بین شرکت های 
ساتا به عنوان یکی از الگوها در حیطه برنامه ریزی راهبردی شناخته 

می شود.
مربوط  نشست مشکات  این  در  شده  مطرح  موضوعات  دیگر  از 
روند  مدیریت  نظیر  راهکارهایی  به  و  بود،  درمان  های  بیمه  به 
ارجاع  ایجاد سازمان های مدیریت سامت و شیوه نظام  درمان، 
که از بدو مراجعه بیمار را کنترل و کیفیت درمان را باالتر برده و از 
 Health تقلب ها و تخلف ها جلوگیری کرده و هچینین به روش
Management  به عنوان راهکارهای سودآوری بیمه های درمانی 

اشاره شد.
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ایـــن  در 
نشســـت بـــه 

مبانـــی  توصیـــف 
ســـرمایه گـــذاری پرداختـــه 

شـــد و فرصـــت هـــای ســـرمایه 
گـــذاری و انتخـــاب از 4 منظـــر، مزیـــت 

ـــات  ـــار و اطاع ـــه،  آم ـــی منطق ـــای جغرافیای ه
گذشـــته واردات و صـــادرات، عرضـــه و تقاضـــا، 

ــی  ــی و بررسـ ــای صنعتـ ــه هـ ــع و خوشـ ــی صنایـ بررسـ
مزیـــت هـــا، پتانســـیل هـــا و معیارهـــای ســـرمایه گـــذاری 

ــت. ــرار گرفـ ــل قـ ــه و تحلیـ ــورد تجزیـ ــوه(، مـ )بالقـ
ـــای  ـــت ه ـــدی فرص ـــت بن ـــت الوی ـــن نشس ـــش دوم ای در بخ
ـــای  ـــاب روش ه ـــاه و انتخ ـــت کوت ـــه لیس ـــذاری، تهی ـــرمایه گ س
ـــد: روش  ـــی مانن ـــد و نکات ـــه ش ـــری پرداخت ـــم گی ـــی تصمی علم
هـــای تصمیـــم گیـــری جبرانـــی و حذفـــی، اولویـــت بنـــدی 
ـــرمایه  ـــای س ـــا و معیاره ـــیل ه ـــا، پتانس ـــت ه ـــاس مزی ـــر اس ب

ـــت. ـــرار گرف ـــث ق ـــورد بح ـــذاری م گ
در بخـــش نهایـــی، امـــکان ســـنجی مقدماتـــی  و تهیـــه 
ـــن  ـــدل مشـــارکت و تســـهیم دســـتاورد و همچنی چهارچـــوب و م
ـــرمایه  ـــای س ـــته ه ـــای بس ـــوق ه ـــا و مش ـــت ه ـــاختار حمای س

گـــذاری تشـــریح گردیـــد.

در 
این 

در  نشست 
تحریم ها  با  ارتباط 
و ساز و کار های حمایتی 
در دوران خروج آمریکا از برجام 
این  ابتدای  در  شد.  بررسی  و  بحث 
نشست دستاوردهای برجام تشریح و سپس 
به 5 حوزه مهم که با هدف فلج کردن نظام مالی 
کشور و بستن گلوگاه های اقتصادی ایران توسط آمریکا 
حقوقی  نظام  نشست  این  در  شد.   اشاره  شده اند  شناسایی 
آمریکا، ساختار تحریم ها، شکل اجرایی شدن آن ها و راهکارهایی که 
می توان در شرایط جدید از آن ها بهره برد مورد بررسی قرار گرفت و  
با تشریح هدف دولت ایالت متحده از تحریم های ثانویه که ایجاد 
ابهام و پیچیدگی و در نهایت اخال در قدرت تصمیم گیری کشورها 
برای سرمایه گذاری در ایران است به راهکارهای دولت ایران جهت 
از جمله  تسهیل  ایاالت متحده  با سیاست های خصمانه  مقابله 
فرآیندهای سرمایه گذاری و جلوگیری از ایجاد موانع داخلی جهت 
حضور شرکت های اروپایی متمایل به سرمایه گذاری در بخش هایی 

که شامل تحریم های ایاالت متحده نمی شوند اشاره شد. 
در بخش دوم، سخنرانان در خصوص بازار سرمایه ایران، جوینت 
به  پیشنهادی  کار های  و  ساز  و  ایران  حقوقی  قوانین  در  ونچرها 
دلیل  به  اینکه  بیان  با  سخنرانان  پرداختند.   خود  سخنان  ایراد 
ایجاد  شرایط  از  الزم  بهره برداری  برجام  دوران  در  آمادگی   عدم 
و  موجود  موانع  کردن  برطرف  ضرورت  نگرفت،  صورت  شده 
کسب آمادگی الزم برای فرصت های آینده را دارای اهمیت باالیی 
دانستند. سخنرانان با بیان تجربه مشکات دوران برجام در زمینه 
موجود  بررسی مشکات  به  خارجی  های  مسائل حقوقی شرکت 
و راه کارهای رفع این موانع پرداختند. از جمله عدم آشنایی کافی 
طرف ایرانی با استانداردهای بین المللی، عدم ارائه اطاعات مورد 
نیاز به سرمایه گذاران و در نتیجه سلب قدرت تصمیم گیری ، اهمیت 
راستی آزمایی و انواع آن، فازهای اجرایی و بخش های مختلف آن.

A Legal Guide for Iranian 
Firms to Do Business in 
an International Scale

از احصــاء فرصت تا تدوین 
ارائه بسته سرمایه گذاری  و 
)نگاه علمی به روش انتخاب، تجزیه و

 تحلیل، مدل مشارکت و سناریو نگاری 
فرصت های سرمایه گذاری با هدف 

جذب سرمایه گذار(

سپینود شرق

From Enumerating Op-
portunities to Assessing 
& Presenting Investment 
Packages (A scientific overview
of the method of selection, analyze, 
partnership model and writing 
scenario for investment opportuni-
ties aiming on absorbing investor)

ــارت  ــی تج ــی قانون راهنمای
ــرای  ــی ب ــاس جهان در مقی

ــی ــای ایران ــرکت ه ش

شرکت بین المللی پیروزان پروینه تحت قرارداد 
)Dentons Europe LLP( همکاری با
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این 
کارگـاه 

با شبیه سازی 
با  سازش  اهمیت 
سازمانی  ریسک  مدیریت 
تشکیل شد. سخنرانان به دنبال 
پراهمیت صنعت  مسائل  سازی  شبیه 
دریافتی های  از جمله، سودآوری،  ایران  بیمه 
تصمیم گیرندگان، دسترسی به )نقدینگی( سرمایه 

و سرمایه داری بودند.
در بخش اول به صورت مختصر، اهمیت راهبرد مدیریت ریسک 
سازمانی برای بیمه گران و دالیل شکست بیمه گران در این زمینه 
سازمانی  ریسک  مدیریت  اصلی  ارکان  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 
و  و شفاف سازی  حاکمیت شرکتی  مالی،  منابع  بیمه،  در صنعت 

انضباط در بازار، معرفی شدند.
در ادامه، رکن اول که در مورد منابع مالی است به همراه چند مورد 
از مشکات وصول مطالبات شرکت های بیمه ای ایران و اقدامات 
از تاریخ  در دست بررسی بیمه مرکزی برای وصول مطالبات، قبل 

سررسید بیمه نامه، به سمع و نظر مخاطبان رسید.
مدیریت  کلی  وضعیت  تخصصی،  کارگاه  این  دوم  قسمت  در 
چندین  همراه  به  حاضر  حال  های  استراتژی  و  ایران  در  ریسک 
روش مدیریت ریسک پیشنهادی بررسی شد. زمان عمده ای از این 
بخش به ارائه گزارش بررسی بازار بیمه ایران با احتساب SWOT و 

Solvency II اختصاص داده شد.
بازار و دالیل  در  انضباط  و  اهداف شفاف سازی  پایانی  در بخش 
مدیریت  بر  صحیح  نظارت  برای  مدیره  هیئت  توانایی  کاهش 
توسط  راهبردی  و  پیشنهادی  حل های  راه  همراه  به  شرکت 

سخنرانان ارائه شد. 

همایش ها و نشست های
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در 
ایــن 

به  نشست 
روند  دالیل  بررسی 

در  توجه  قابل  ثباتی  بی 
ابتدای  از  ایران  کان  اقتصاد 

و  پايين  اقتصادی  رشد  و   50 دهه 
تورم پرداخته شد. سخنرانان این نشست با 

ذکر این نکته که بر خاف نظر معدودی از اقتصاد 
دانان که بر این موضوع اصرار دارند که تورم باال و رشد 

اقتصادی پايين در اقتصاد ایران برای این دوره زمانی طوالنی با 
نظریات متعارف اقتصاد کان قابل توضیح نیست و شناخت اقتصاد 
از نظریات  نیازمند چارچوبی متفاوت  آن  فراروی  ایران و مشکات 
متعارف است، دلیل بروز و تداوم تورم باال در اقتصاد ایران و در نتیجه 
رشد اقتصادی پايين را قابل توضیح و مسیر آتی حوادث را نیز قابل 
پیش بینی دانستند. به گفته سخنرانان این نشست در اقتصاد ایران 
بیش از آنچه با منابع و عوامل تولید بالفعل، امکان تولید کاالها و 
خدمات در اقتصاد وجود داشته باشد، تقاضا برای کاالها و خدمات 
ایجاد گردیده و به نظر میرسد این روند همچنان ادامه داشته باشد. 
پیامد این موضوع بروز مازاد یا اضافه تقاضا در سطح کل یا کان 
اقتصاد و ایجاد فشار بر روی قیمت کاالها و خدمات است. به عبارت 
دیگر، مجموعه اقدامات نظام تصمیم گیری کشور از به بعد به گونه 
ای بوده است که با اتکا به انتشار و خلق پول سبب پیشی گرفتن 
پیوسته تقاضای کل بر عرضه کل کاالها و خدمات شده و در نتیجه 
به افزایش قیمت کاالها و خدمات و همچنین قیمت داراييها منجر 
شده است. تورمهای باال و پرتاطم سبب ایجاد فضای عدم اطمینان 
گردیده و گرایش به سرمایه گذاری در پروژههای دیربازده کاهش داده 
است. کاهش سرمایه گذاری و انباشت سرمایه، طبق نظریات اقتصاد 
کان، سبب کاهش رشد بلندمدت اقتصادی شده و به این ترتیب، 
همان عواملی که سبب بروز و تداوم تورم باال در اقتصاد ایران شده اند 

موجب کاهش رشد بلندمدت اقتصادی نیز گردیده اند.

Rate of interest analysis 
overview in 1398

ERM – Enterprises Risk 
Management

تامین سرمایه نوین

ــرخ  ــداز ن ــم ان ــل چش تحلی
ــال 98 ــود در س س

Capital intelligence

مدیریــت ریســک ســازمانی 
در صنعــت بیمــه
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مدیران 
مشاوران  و 

منطقه  سازمان 
این  در  قشم   ازاد 

جزیره  معرفی  به  نشست 
قشم  با تمرکز بر تبدیل جزیره قشم 

نقش  و  پرداختند  منطقه  انرژی  هاب  به 
منطقه آزاد قشم در مسیر توسعه اقتصاد ملی در 

3 محور نفت و انرژی ، شیات و گردشگری مورد بحث 
و بررسی قرارگرفت. بخش اول این نشست با معرفی مزیت 

ها و ویژگی های جزیره قشم در بخش های نفت و انرژی، شیات 
، صنایع دریایی و گردشگری و اشاره به موقعیت جغرافیایی جزیره 
آزاد  و نقش منطقه  فارس  بزرگترین جزیره خلیج  عنوان  به  قشم 

قشم در مسیر توسعه اقتصاد ملی آغاز شد.
مزیت های ژئو پارک های طبیعی در حوزه گردشگری، بهره برداری 
ایجاد شرایط  انرژی در منطقه و جزیره به منظور  از ذخائر عظیم 
مطلوب برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی، زمینه سازی جهت 
جزیره  مزایای  جمله  از  انرژی  و  نفت  هاب  به  قشم  تبدیل شدن 

قشم معرفی شد.
همچنین افزایش اشتغال، توسعه شبکه های حمل و نقل دریایی، 
و  بهداشت  توسعه  روستای،  و  شهری  توسعه  هوایی،  و  زمینی 
درمان، توسعه شبکه بانکی و بیمه ای و توسعه صنعت گردشگری 
در طرح  و خارجی  داخلی  گذاران  مزایای حضور سرمایه  از جمله 

های منطقه بود که توسط مدیران منطقه آزاد قشم عنوان شد.
مقررات  و  قوانین  و  مناسب  های  ساخت  زیر  به  دوم  بخش  در 

منطقه آزاد قشم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی اشاره شد.
به معرفی طرح ها و پروژه های حوزه  این نشست  بخش سوم 
نفت و انرژی نظیر ساخت مجتمع های پتروشیمی و پاالیشگاهی، 
بانکرنیگ، احداث بندرگاهها و  طرح های حوزه سوخت رسانی و 
اسکله های ویژه تخلیه و بارگیری از جمله ایجاد بندرگاه با ظرفیت 

10 میلیون تن در سال اختصاص داشت.

این 
نشسـت 

بررسی  هدف  با 
حوزه  در  بانکی  روابط 
بین الملل و نقش بانک های 
داخلی در پویایی تجارت بین الملل 
و با حضور مدیران بانک مرکزی، مسئولین 
فعاالن  و  خصوصی  بانکهای  اندرکاران  دست  و 
اقتصادی برگزار گردید. مقایسه تعامات و مراودات مالی 
بین المللی در سیستم بانکی در شرایط برجام و بعد از خروج 
آمریکا از برجام و اعمال تحریم های مجدد ، معرفی چالش های ایجاد 
شده در سیستم بانکی و پولی کشور در شرایط جدید کشور و ارائه 
راهکارهای کان بانک مرکزی جهت کنترل و مدیریت بهتر این چالش 
ها از جمله موارد مهم مطرح شده و مورد بحث در این نشست بود.

بنا به گفته مسئولین بانک مرکزی با توجه به شکاف اقتصادی ایجاد 
شده بین اروپا و آمریکا، برگزاری جلسات و مذاکرات  مستمر هیئت 
ارزی  ذخائر  بردن  باال  اروپایی،  کشورهای  و  ایران  اقتصادی  های 
انطباق  بانک مرکزی، تاش در  تثبیت نظام حاکمیتی  استراتژیک، 
اروپایی،  های  بانک  قوانین  و  الزامات  با  داخلی  بانکداری  سیستم 
استفاده از پیمانهای پولی مشترک با کشورهای که از نظر اقتصادی 
اتخاذ  جهت  خارجه  امور  وزارت  با  هماهنگی  نزدیکترند،  ایران  به 
دیپلماسی های الزم و پايين آوردن ریسک ها و محدودیت های 
نظام بانکی داخلی در مروادات بین المللی، وصول درآمدهای ارزی 
نفتی و میعانات گازی از طریق معرفی بانکهای جایگزین به جای بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران جهت کشورهای فاقد امکان مراوده 
مستقیم مالی و پولی با ایران، به روز رسانی و جایگزینی نرم افزارهای 
پولی و مالی به جای سوئیفت ، حضور در دوره های آموزشی به منظور 
دریافت تاييدیه های الزم جهت ارائه به بانکهای بین المللی و ایجاد 
روابط کارگزاری از جمله اقداماتی بود که بانک مرکزی در شرایط جدید 

در دستور کار خود قرارداده است.

Q e s h m  o n  O i l  a n d 
E n e r g y  Belt

Banks and Dynamism of 
International Business 
Relations

قشم  در “مدار نفت و انرژي” 

سازمان منطقه آزاد قشم بانک صادرات ایران

بانک ها و پویایی روابط تجاری 
بین المللی
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سخنرانان 
ـــت  ـــن نشس ای

ـــاره  ـــح درب ـــه توضی ب
انقـــاب صنعتـــی چهـــارم 

پرداختند.بـــه گفتـــه ایشـــان 
هـــم  چهـــارم  صنعتـــی  انقـــاب 

کنـــون در حـــال وقـــوع اســـت و تبعـــات  ا
ـــا  ـــب و کاره ـــر و کس ـــی بش ـــر زندگ ـــی آن ب اصل

در حـــال نمایـــان شـــدن اســـت.یکی از مهـــم تریـــن 
عوامـــل تاثیرگـــذار در وقـــوع ایـــن انقـــاب پیشـــرفت 
ـــت.  ـــامت اس ـــکی و س ـــم پزش ـــی در عل ـــگرف علم ـــای ش ه
ـــد،  ـــر مفی ـــدن عم ـــی ش ـــی و طوالن ـــه زندگ ـــد ب ـــش امی افزای
موجـــب گشـــته ۲۰ ســـال بـــه عمـــر مفیـــد کاری نیروهـــای 
ـــاهد  ـــره وری را ش ـــش به ـــه افزای ـــزوده و در نتیج ـــانی اف انس

باشـــیم.
 توســـعه شـــبکه هـــای اجتماعـــی، توســـعه ســـریع هـــوش 
مصنوعـــی، جایگزینـــی انـــرژی هـــای فســـیلی بـــا انـــرژی 
هـــای پـــاک، دگرگونـــی نظـــام هـــای آموزشـــی، مدیریـــت 
کســـب و کارهـــا توســـط سیســـتم هـــای یکپارچـــه و 
ـــده  ـــی آین ـــش بین ـــکان پی ـــر ام ـــات دیگ ـــیاری از موضوع بس
را ســـخت تـــر خواهـــد کـــرد و مشـــکل رقابـــت را توســـعه 
ــی  ــوز باقـ ــی هنـ ــای اصلـ ــش هـ ــی چالـ ــد داد ولـ خواهـ
ـــم  ـــر اقلی ـــن و تغیی ـــدن زمی ـــرم ش ـــش گ ـــود. چال ـــد ب خواه
و چالـــش جنگهـــای ســـایبری چالـــش هـــای اصلـــی کـــره 

زمیـــن خواهنـــد بـــود..

ایــن  در 
ارائه  به  نشست 
شامل  امنیت  مفاهیم 
امنیت  و  عمومی  امنیت 
بر  موثر  عوامل  بررسی  و  اقتصادی 
امنیت  در  بازار سرمایه  نقش  بررسی  آن، 
در  موثر  وعوامل  تهدیدها  معرفی  و  اقتصادی 

امنیت اقتصادی پرداخته شد.
تعریف و تشریح امنیت اقتصادی به عنوان یکی از مولفه های 
مهم توسعه اقتصادی، تاثیر گذاری آن بر متغیرهای اصلی اقتصاد، 
بررسی رفتارها و تصمیمات دولت به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد 
تاثیر  و  اقتصادی  امنیت  نتیجه  در  و  اجتماعی  و  عمومی  امنیت 
قوانین و مقررات حاکمیتی در رشد و یا تنزل امنیت اقتصادی از 

جمله مواردی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت.
تهدیدات ناشی از تضعیف امنیت اقتصادی در شرایط تحریم های 
مجدد که به عنوان یکی از عوامل اصلی سردرگمی فعالین اقتصادی 
و درنتیجه کاهش مشارکت در بازارهای سرمایه با اقداماتی نظیر 
خارج شدن سپرده های بانکی و تبدیل آنها به ارز، طا و مسکن، 
عدم مدیریت سرمایه های سرگردان، تغییر نرخ ارز و افزایش قیمتها 

و دور شدن از تولید مولد از دیگر موضوعات این نشست بود.
نهادهای حاکمیتی خصوصًا  از طریق  بازار سرمایه  به  کافی  توجه 
بر  سرمایه  بازار  کارکردهای  نقش  بر  نظر  تجدید  و  تمرکز  دولت، 
تقویت  برای  تاش  و  ها  زیرساخت  اصاح  اقتصادی،  امنیت 
های  فعالیت  انجام  جهت  عمومی  اعتماد  و  اجتماعی  سرمایه 
اقتصادی به عنوان الزمه و پیش نیاز رشد بازار سرمایه و افزایش 

امنیت اقتصادی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود. 

T h e  4 t h  I n d u s t r i a l 
Revolution, Facing the 
Future of Investment

Surveying the Role of
Capital Market in 
Increasing
Economic Security and 
Public Trust

انجمن مدیریت کیفیت

انقاب صنعتی چهارم با رویکرد 
آینده سرمایه گذاری

سرمایه گذاری دلیران پارس

بررسی نقش بازار سرمایه در 
افزایش امنیت اقتصادی و 

اعتماد عمومی
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The 5th Years of success

همایش ها و نشست های
 تخصصی - روز سوم

در 
ایــن 
کـه  کارگــاه 
سرمــایه  بــرای 
گـذاران عاقـه منـد بـه 
مجمـع  در  گـذاری  سـرمایه 
الجزایر کیش برگـزار گردید، فرصتهای 
جدیـد سـرمایه گـذاری در جزیـره هندورابی 
معرفـی شـد. در این نشسـت ابتدا ضمـن معرفی 
ویژگـی هـای جغرافیایـی  جزیـره، زیـر سـاخت هـا و 
امکانـات بـه تفصیـل تشـریح گردیـد. در ادامه سـخنرانان این 
کارگاه، کسـب و کار هـای خـوش آتیه را کسـب و کارهـای مبتنی و 
منطبـق بـر کان روندهـای شـکل دهنده آینـده معرفـی کردند و با 
اشـاره بـه کان روند هـای آینده ، برخـی از مزایای سـرمایه گذاری 

در جزیـره هندورابـی را بـه شـرح ذیـل تبییـن کردنـد:
معافيـت مالياتي 20 سـاله براي هر نوع فعاليـت اقتصادي،تضمین 
و حمايـت قانونـي از سـرمايه گـذاري خارجي ، امکان ثبت شـركت 
بـا مالکیـت 100 % خارجـي، معافيـت از حقوق گمركي بـراي واردات 
مـواد اوليـه و ماشـين آالت صنعتـي واحدهـاي توليـدي، كاهـش 
ازطريـق  بـه سـرزمين اصلـي  بازرگانـی جهـت واردات كاال  سـود 
جزيـره کیـش بـه ميـزان 15 درصـد، آزادي ورود و خـروج اصـل و 
سـود سـرمايه. در ادامـه فرصـت هـای سـرمایه گـذاری هندورابی 
در دو سـناریوی بلنـد مـدت و کوتـاه مـدت، تشـریح شـد.که بـه 
طـور خاصـه  مهـم ترین محور پیشـنهادی بـا توجه به بکـر بودن 
جزیـره ، گردشـگری بـه صـورت بـوم گـردی و طبیعـت گـردی در 
قالـب سـناریوی کوتـاه مدت بود. سـناریو های  بلند مدت سـرمایه 
گـذاری در جزیـره کیـش ، در دو موضـوع گردشـگری سـامت و 
گردشـگری حـال مطرح گردیـد که نیازمند توسـعه زیرسـاخت ها  

باشـد. می 

ارائــه و معرفــی فرصت های 
ــره  ــذاری در جزی ــرمایه گ س

هندورابی

مرکز مشاوره، اطالع رسانی و کار آفرینی شاخص 
پژوه تدبیر ایرانیان

Presenting Investment 
Opportunities of Hen-
durabi Island

عاقه مندان می توانند جهت دریافت فیلم 
تخصصی  های  نشست  و  ها  همایش  کامل 
رویداد KishINVEX2018 با دبیرخانه رویداد 
شرکت بهاران تدبیر کیش تماس حاصل نمایند.

تلفکس: 88179790-021 )15 خط(
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 حضور شستا در دو رويداد نمايشگاهي كيش

پنج شنبه 3 آبان ماه ۱۳۹۷

گــروه بنــگاه هــا : شــركت ســرمايه گــذاري تاميــن اجتماعــي و 5 هلدينــگ تابعــه در دهميــن نمايشــگاه معرفــي فرصــت هــاي ســرمايه 
گــذاري كشــور و پنجميــن نمايشــگاه بيــن المللــي بــورس، بانــك، بيمــه و خصوصــي ســازي حضــوري گســترده دارنــد. بــه گــزارش 
روابــط عمومــي شــركت ســرمايه گــذاري تاميــن اجتماعــي )شســتا(، دهميــن نمايشــگاه معرفــي فرصــت هــاي ســرمايه گــذاري كشــور 

و پنجميــن نمايشــگاه بيــن المللــي بــورس، بانــك، بيمــه و خصوصــي ســازي دوشــنبه 30 مهــر در جزيــره كيــش آغــاز بــه كار كــرد.

ــه هــاي  ــذاري و برنام ــا، فرصــت هــاي ســرمايه گ ــت ه ــن ظرفي ــر آخري ــه اي حــدود 300 مت ــم شســتا در غرف ــداد مه ــن روي در اي
هلدينــگ هــاي نفــت، گاز و پتروشــيمي تاميــن )تاپيكــو(، دارويــي تاميــن )تيپيكــو(، ســيمان، صدرتاميــن و صبــا تاميــن را عرضــه 
كــرده اســت. در دهميــن نمايشــگاه معرفــي فرصــت هــاي ســرمايه گــذاري كشــور و پنجميــن نمايشــگاه بيــن المللــي بــورس، بانــك، 
بيمــه و خصوصــي ســازي 360 شــركت كننــده توانمنــدي هــاي خــود را در فضايــي بــه وســعت 21 هــزار مترمربــع بــه نمايــش گذاشــته 
انــد. دهميــن نمايشــگاه معرفــي فرصــت هــاي ســرمايه گــذاري كشــور و پنجميــن نمايشــگاه بيــن المللــي بــورس، بانــك، بيمــه و 

خصوصــي ســازي امــروز بــه كار خــود پايــان مــي دهــد.

دنيــاي اقتصــاد : پنجميــن دوره نمايشــگاه بيــن المللــي بــورس، بانــك، بيمــه و خصوصــي ســازي بــه عنــوان مهــم تريــن رويــداد بيــن 
ــه كار كــرد. يكــي از اصلــي  ــا حضــور مقامــات ارشــد اقتصــادي كشــور آغــاز ب ــازار ســرمايه عصــر روز دوشــنبه 30مهرمــاه ب المللــي ب
تريــن مــوارد مطــرح شــده در ايــن مراســم توســعه اقتصــاد كشــور بــا كنــاره گيــري دولــت از صحنــه فعاليــت هــاي اقتصــادي بــود 
بــه طــوري كــه عنــوان شــد تــا زمانــي كــه دولــت بــه جــاي تنظيــم مقــررات، بــه صــورت گســترده در حــوزه هــاي مختلــف مشــغول 

فعاليــت اســت و حضــوري موثــري در بــازي بــا رقبــاي خصوصــي دارد، قطعــا بــازي دچــار عــدم تــوازن خواهــد بــود.

در ايــن مراســم حســينعلي اميــري معــاون پارلمانــي رئيــس جمهــور، غامرضــا انصــاري معــاون اقتصــادي وزارت امــور خارجــه، شــاپور 
ــوري حســيني رئيــس ســازمان خصوصــي ســازي، محمدرضــا  ــي اشــرف پ ــادار، ميرعل ــورس و اوراق به محمــدي رئيــس ســازمان ب
ســعيدي معــاون اقتصــادي منطقــه آزاد كيــش و مســعود خوانســاري، رئيــس اتــاق بازرگانــي تهــران بــه ارائــه توضيحاتــي پرداختنــد. 
تنــوع ابزارهــاي مالــي، گســترش بــازار بدهــي و شــفافيت كــم نظيــر بــازار ســرمايه ازديگــر مــوارد مطــرح شــده در ايــن نشســت بــود. 
همچنيــن رئيــس ســازمان بــورس بــه ارائــه برنامــه هــاي توســعه اي پرداخــت؛ ابزارهايــي نظيــر وارنــت، آتــي فيوچــرز و تاميــن مالــي 
بيمــه اتكايــي و ابــزار بدهــي بايــاي طبيعــي از مهــم تريــن طــرح هــاي توســعه اي مطــرح شــده در ايــن زمينــه بــود. همچنيــن طبــق 
اظهــارات معــاون پارلمانــي رئيــس جمهور،حضــور بســياري از كشــورهاي خارجــي در ايــن نمايشــگاه مــي توانــد شــرايطي را فراهــم كند 
تــا دنيــا از پتانســيل هــاي اقتصــادي ايــران مطلــع شــود. رئيــس اتــاق بازرگانــي تهــران نيــز برقــراري ديالــوگ بــا بخــش خصوصــي را 

مهــم تريــن ضــرورت ايــن روزهــاي اقتصــاد كشــور بــراي بــرون رفــت از فضــاي فعلــي دانســت.

 در مراسم افتتاحيه پنجمين دوره نمايشگاه كيش اينوكس تشريح شد: نسخه آزادي براي اقتصاد

چهارشنبه 2 آبان ماه ۱۳۹۷

نمایشگاه در آینه مطبوعات

نمایشــگاه در آینه مطبوعات

Press Coverage

The 5th Years of success
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پنجمین نمایشگاه بورس کیش افتتاح شد

توسعه ارتباطات بین المللی ارکان صنعت مالی در »کیش  اینوکس ۲۰۱۸«

دوشنبه 30 مهر ماه ۱۳۹۷

شنبه 1 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

امروز پنجمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و دهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری با حضور مقامات بازارهای 
مالی ایران شروع به کار کرد.

بورس،  شرکت  جمله  از  سرمایه  بازار  ارکان  مدیران  خصوصی سازی،  سازمان  رييس  بورس،  سازمان  رييس  نمایشگاه،  این  افتتاحیه  در 
فرابورس، بورس کاال، بورس انرژی، رييس بیمه مرکزی و رييس مناطق آزاد کیش حضور داشتند.

این رویداد بازار مالی از تاریخ ۳۰ مهرماه تا ۳ آبان ماه سال جاری در جزیره کیش برگزار می شود و مسووالن بازار مالی ایران در پنل های 
مختلف این نمایشگاه به تشریح عملکرد و ظرفیت های بازارهای مالی ایران از جمله بازار سرمایه می پردازند.

یک مقام مسئول بازار سرمایه با اشاره به نیاز ارکان صنعت مالی به توسعه تعامات بین المللی گفت: »کیش  اینوکس« رویدادی است که 
با دربرگرفتن تمام ارکان صنعت مالی و تمرکز بر توسعه ارتباطات بین المللی آنها، زمینه رشد هرچه بیشتر بازارسرمایه، بیمه و بانک کشور 

را فراهم می کند.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، آریا حمیدیان، مجری نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه کیش، با ذکر اینکه مناطق آزاد به واسطه 
تسهیاتی که در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی، ورود اتباع خارجی بدون ویزا و همچنین زیرساخت های مطلوب دارند، امکان تبادالت 
بین المللی را بهتر فراهم می کنند، گفت: بر اساس نیازسنجی صورت گرفته در بازار سرمایه و طبق طرح پیشنهادی که مورد تصویب مسئوالن 
سازمان بورس قرار گرفت از چهار سال پیش قسمت های بین المللی تخصصی و مباحث کان اقتصادی و کارشناسی در حوزه بازار سرمایه 
در قالب رویداد ویژه ای در جزیره کیش برگزار می شود و امسال هم در آستانه برگزاری پنجمین دوره این رویداد که به »کیش  اینوکس« 

موسوم است، هستیم.

نمایشگاه در آینه مطبوعات

آخرین خبر از" کیش اینوکس پنجم"/ 360 کمپانی ایرانی و خارجی  مشارکت کردند: 
200 خبرنگار این رویداد مهم صنعت مالی را پوشش میدهند

دوشنبه 30 مهر ماه ۱۳۹۷

دهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی با 360 
بنگاه اقتصادی از امروز دوشنبه 30 مهر 97 در جزیره کیش آغاز به کار می کند. آيين افتتاح این دو رویداد بزرگ اقتصادی کشور از ساعت 
16 در مرکز همایش های بین المللی کیش آغاز می شود و پس از آيين افتتاحیه، دو نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و 
بورس ، بانک، بیمه و خصوصی سازی با حضور مسئوالن ملی و محلی کار خود را آغاز می کنند. برگزاری 28 نشست تخصصی و همایش 
بین المللی با حضور بیش از 100 سخنران برجسته داخلی و 25 سخنران بلند پایه بین المللی و حضور 50 نفر از دیپلمات های کشورهای 

مختلف دنیا بیانگر اهمیت این دو رویداد بزرگ اقتصادی در عرصه ملی و بین المللی است.

نمایشگاه در آینه مطبوعات

کیش میزبان بزرگترین رویداد مالی و سرمایه گذاری اسالمی

حضور سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه در اینوکس پنجم

سه شنبه 24 مهر ماه ۱۳۹۷

سه شنبه 24 مهر ماه ۱۳۹۷

اول آبان ماه سال جاری همایش مشترک انجمن مالی اسامی ایران و موسسه بین المللی redmoney با موضوع "نقش ملی اسامی 
در ثبات اقتصادی" در جزیره کیش برگزار می شود. بنابر اعام روابط عمومی انجمن مالی اسامی ایران، اول آبان ماه سال جاری همایش 
مشترک انجمن مالی اسامی ایران و موسسه بین المللی redmoney با موضوع "نقش ملی اسامی در ثبات اقتصادی" در جزیره کیش 
برگزار می شود. به گزارش پایگاه اطاع رسانی بازار سرمایه )سنا( و به نقل از عصر مالی، سعید مستشار، عضو هیأت مؤسس و دبیر کمیته 
پذیرش انجمن مالی اسامی برگزاری این همایش را گام نخست امضای تفاهمنامه همکاری فیمابین انجمن مالی اسامی ایران و موسسه 
بین المللی redmoney که از نهادهای بین المللی فعال در حوزه مالی است دانست و گفت: در این همایش که همزمان با دومین روز از 
رویداد بین المللی کیش اینوکس برگزار خواهد شد، عاوه بر سخنرانی چهره های شاخص داخلی و خارجی در حوزه مالی و مالی اسامی، دو 
پنل تخصصی با عناوین "نقش مالی اسامی در حفظ پایداری در بازارهای مالی" و آخرین دستاوردها در بازار سرمایه اسامی" برگزار می شود 
و سخنرانان پیرامون موضوعاتی همچون مدیریت ریسک در بازارهای مالی اسامی، تنوع در ابزارهای مالی اسامی، دارایی های رمزنگاری 

شده، صنعت فینتک و نقش مالی اسامی صحبت می کنند. 

 مهرماه پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس ، بانک و بیمه کیش موسوم به اینوکس کار خود را آغاز می کند و سازمان بورس و اوراق بهادار طبق 
روال چهار سال گذشته در این رویداد حضور دارد. پنجمین اینوکس اواخر مهر ماه جاری با حضور سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان بازار سرمایه 
و بیش از 200 بنگاه اقتصادی در جزیره کیش برگزار می شود. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، در همین رابطه یاسر فاح، مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار به بورس 24 گفت: 30 مهر ماه پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه کیش 
موسوم به اینوکس کار خود را آغاز می کند و سازمان بورس و اوراق بهادار طبق روال چهار سال گذشته در این رویداد حضور دارد. یاسر فاح با 
بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت اطاع رسانی و خدمات بورس برای هرچه بهتر برگزار شدن این رویداد تاش خواهند کرد، گفت: 
فعالیت های سازمان بورس در اینوکس پنجم بر مدار تعالی جایگاه بازار سرمایه است. به گفته مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس 
و اوراق بهادار، این سازمان با هدف حمایت از بازار سرمایه در همه رویدادهای مشابه حضور دارد و در این رویداد نیز نزدیک به ۱۰ نهاد مالی و 

ارکان بازار سرمایه با همراهی سازمان بورس شرکت می کنند.

تفاهم نامه همکاری بین سمات و مناطق آزاد کیش منعقد شد

چهارشنبه 2 آبان ماه ۱۳۹۷

شرکت سپرده گذاری مرکزی تنها نهادی است که مسئول فراهم کردن زیرساخت بازار سرمایه و ثبت و نگهداری اطاعات سرمایه گذاران است و 
مسئولیت تسویه معامات در 4 بورس کشور را بر عهده دارد. حسین فهیمی درباره عقد تفاهم نامه بین شرکت سمات و سازمان مناطق آزاد کیش 
گفت :در سال ۹۴، تفاهم نامه ای بین سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان مناطق آزاد کیش به امضا رسید که در موارد محدودی عملیاتی شد. 
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی  اوراق بهادار و تسویه وجوه در ادامه مطالب فوق بیان کرد: 
تفاهم نامه فعلی می تواند به نوعی در ادامه همکاری های ماقبل باشد و قرار است با استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد چارچوبی تدوین شود تا 
تعامل مناسبی بین دو نهاد شکل بگیرد. مدیرعامل سمات گفت: شرکت سپرده گذاری مرکزی تنها نهادی است که مسئول فراهم کردن زیرساخت 

بازار سرمایه و ثبت و نگهداری اطاعات سرمایه گذاران است و مسئولیت تسویه معامات در چهار بورس کشور را بر عهده دارد.
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دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

دوشنبه 30 مهر ماه ۱۳۹۷

به گزارش پایگاه اطاع رسانی شبکه خبر دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه از امروز در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به 
کار کرد و تا 29 فروردین ادامه دارد.

ابعاد  به اهمیت  با توجه  و  اقتصادی، کارشناسان و متخصصین کلید خورده  با حضور شخصیت های سیاسی، مقامات  نمایشگاه  این 
بین المللی آن، شرایط حضور و بازدید میهمانان خارجی از غرفه های مختلف مهیا شده است. 360 شرکت داخلی و خارجی و مجموعه 
اقتصادی در 16 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی حضور دارند و تمام فضای مفید موجود برای غرفه های ارکان بورس، کارگزاری ها، شرکت 
های تامین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری، موسسات اعتباری و مالی، شرکت های خدمات بازار سرمایه، شرکتهای پذیرفته شده 
در بورس و بیمه ها جانمایی شده است. در فاینکس 2017 دومین رویداد استارتاپ های مالی ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا برگزار خواهد 
شد. همچنین هماهنگی های الزم برای حضور انجمن های علمی مانند انجمن مالی اسامی، انجمن علوم مالی ایران و انجمن مهندسی 

مالی به عمل آمده و برای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی اقتصادی، با دانشگاههای مهم کشور نیز مکاتبه شده است. 

تفاهم نامه شرکت خاص بازار سرمایه با مناطق آزاد کیش/ محورها

چهارشنبه 2 مهر ماه ۱۳۹۷

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین فهیمی درباره عقد تفاهم نامه بین سپرده گذاری مرکزی و سازمان مناطق آزاد کیش گفت 
:در سال 94، تفاهم نامه ای بین دو سازمان بورس و مناطق آزاد کیش به امضا رسید که در موارد محدودی عملیاتی شد.تفاهم نامه فعلی 
می تواند به نوعی در ادامه همکاری های ماقبل باشد و قرار است با استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد چارچوبی تدوین شود تا تعامل 
مناسبی بین دو نهاد شکل بگیرد. وی افزود: شرکت سپرده گذاری مرکزی تنها نهادی است که مسئول فراهم کردن زیرساخت بازار سرمایه 
و ثبت و نگهداری اطاعات سرمایه گذاران است و مسئولیت تسویه معامات در، 4 بورس را هم بر عهده دارد.اگر حداقل های مورد نظر 
سرمایه گذاران وجود داشته باشد، اقبال خوبی به بازار سرمایه صورت خواهد گرفت،با توجه به نوسانات بازارهای موازی، بازار سرمایه بستر 
مناسبی برای جذب نقدینگی سرگردان و ایجاد رشد اقتصادی است.جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد کانال های ارتباطی در روابط بانکی 

و گسترش بورس های کاالیی بخشی از ظرفیت های موجود در جزیره کیش است. 

اهداف دعوت فعاالن بین المللی در نمایشگاه اینوکس کیش

15 آبان ماه ۱۳۹۷

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بهادر بیژنی به ایسنا گفت: رفتن ایران به سمت استاندارد گزارش گری مالی بین المللی پیام روشنی به 
سمت فعاالن بازارهای بین الملل است. رعایت این استاندارد داللت برشفافیت بازار سرمایه ایران و صحبت با زبان مشترک با سرمایه گذاران 
بازار سرمایه خارجی دارد. وی درخصوص اینکه عدم تنظیم صورتهای مالی شرکت ها تا پایان وقت معینی که سازمان بورس  و فعاالن 
مشخص کرده)پایان آبان ماه جاری( باعث می شود قراردادهای احتمالی ایران با شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی به تعویق بیفتد؟ گفت: 
رفتن به سمت استاندارد IFRS از تصمیماتی بود که در چارچوب شفاف سازی بین المللی توسط سازمان بورس انجام شد.ایران خود را به 
عنوان یکی از کشورهای متعهد به اجرای IFRS در سایت IFRS معرفی کرده که این موضوع پیام مهم همکاری با زبان مشترک بین المللی 

را برای سرمایه گذاران و فعاالن بین المللی دارد.

توسعه همکاری های بین المللی از سیاست های جمهوری اسالمی است

سه شنبه 1 آبان ماه ۱۳۹۷

به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری عصر دوشنبه طی سخنانی در مراسم آغازین رویداد اینوکس 2018 کیش با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقاب و 
رئیس جمهوری مبنی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی افزود: مجموعه ارکان نظام جمهوری اسامی درخصوص تعامل سازنده با دنیا، جذب سرمایه، 
بهره مندی از توان بخش خصوصی، افزایش سرمایه های اجتماعی، رفع موانع تولید، حفظ امنیت ملی و کم کردن اثر تحریم ها اتفاق نظر دارند.  
وی افزود: تمرکز بر افزایش تولید، توسعه کارافرینی، تقویت شرکت های دانش بنیان، توجه بیشتر به بخش گردشگری و توسعه مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی از جمله سیاست گذاری های دولت در جهت توسعه تجارت و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است. معاون رئیس جمهوری تاکید 
کرد: در شرایط فعلی، انسجام، اتحاد، همدلی و درک مشترک دولتمردان، فعاالن اقتصادی و مردم از مشکات روز، در کنار موقعیت استراتژیکی، دانش 
فنی و توان دفاعی از مهمترین مؤلفه های امنیت ملی است. امیری با اشاره به حمایت نظام و دولت از کارآفرینان، سرمایه گذاران و نوآوران در عرصه 
های مختلف اقتصادی و علمی، بر ضرورت حضور فعاالن اقتصادی، ایده پردازان و خاقان سیستمی نگر در عرصه اقتصادی کشور تاکید کرد و افزود: 

برای رسیدن به اهداف اقتصادی، کارآفرین و کارآفرینی نه تنها در نظام آموزشی بلکه در خانواده نیز باید مورد توجه خاص قرار گیرد. 

31 کشور در رویداد اینوکس کیش شرکت می کنند

دوشنبه 23 مهر ماه ۱۳۹۷

اینوکس کیش 2018 شامل پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و دهمین نمایشگاه تخصصی معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری است، هفته آینده از30 مهر تا 3 آبان در جزیره کیش برگزار می شود. در این نمایشگاه که از ابعاد ملی و بین المللی، رویدادی مهم 
برای کشور محسوب می شود عاوه بر معرفی ظرفیت و فرصت های سرمایه گذاری کشور360 شرکت داخلی و خارجی آخرین دستاوردهای 
خود را در زمینه های اقتصادی، بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی، سرمایه گذاری و مالی ارائه خواهند کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل سازمان منطقه آزاد کیش بیش از 100 نماینده از کشورهای خارجی از جمله کرواسی، فناند، انگلستان، بلغارستان، روسیه، کره جنوبی، عمان، 
برزیل، آلمان، قطر، افغانستان، پاکستان، آفریقای جنوبی، بنگادش، قزاقستان، لهستان ، عراق، فیلیپین، الجزایر، مالزی، بحرین، سوئد، پرتغال، 
گرجستان، غنا، ایتالیا ،کانادا، تاجیکستان و سوئیس در نمایشگاه کیش اینوکس 2018 حضور فعال خواهند داشت. همچنین در جریان برگزاری 
نمایشگاه کیش اینوکس، 29 نشست تخصصی و همایش بین المللی با حضور سخنران بلند پایه داخلی و 25 سخنران بین المللی برگزار می شود.

کیش اینوکس 2018، نفسی تازه در رهیافتهای اقتصادی

شنبه 5 آبان ماه ۱۳۹۷

بــه گــزارش ایرنــا در ایــن رویــداد مهــم اقتصــادی بیــش از 300 شــرکت و موسســه داخلــی و خارجــی در گســتره ای بــه وســعت 21 
هــزار متربــع در مرکــز نمایشــگاه بیــن المللــی جزیــره گردشــگری کیــش توانمندیهــای خــود و فرصــت هــای ســرمایه گــذاری کشــور را 

بــه نمایــش گذاشــتند. 
عــاوه بــر تفاهمنامــه هــا و توافقهــای حاصلــه در ایــن رویــداد، در نگاهــی کلــی برگــزاری ایــن نمایشــگاه در شــرایط فعلــی، نفســی 
تــازه و نگاهــی دوبــار بــرای حرکتــی موفــق در رونــق بخشــیدن بــه وضعیــت اقتصــادی بویــژه بــازار کســب و کار ارزیابــی مــی شــود. 
ــده عــزم جــدی،  ــن نمایشــگاه نشــان دهن ــم ســاز کشــور در ای ــر و تصمی ــاد هــای موث ــه و نه ــد پای از طرفــی حضــور، مســؤالن بلن
ــرای بهــره گیــری از توانمندیهــای بخــش خصوصــی و بهــره وری از ســرمایه  ــت و نظــام ب سیاســتگذاران و رویکردهــای مصمــم دول

ــی و خارجــی جهــت رشــد و پیشــرفت کشــورو گــذر از چالــش هــای اقتصــادی اســت.  ــی داخل علمــی و مال
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برگزاری دهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری و پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، 
بیمه و خصوصی سازی

دوشنبه 30 مهر ماه ۱۳۹۷

 گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، آيين افتتاح این دو رویداد بزرگ اقتصادی کشور از ساعت 16 درمرکز همایش های بین المللی کیش 
آغاز می شود و پس از آيين افتتاحیه، دو نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی با حضور 
مسئوالن ملی ومحلی کار خود را آغاز می کنند. برگزاری 28 نشست تخصصی و همایش بین المللی با حضور بیش از 100 سخنران برجسته 
داخلی و 25 سخنران بلند پایه بین المللی و حضور 50 نفر از دیپلمات های کشورهای مختلف دنیا بیانگر اهمیت این دو رویداد بزرگ اقتصادی 
در عرصه ملی و بین المللی است. همچنین در اولین روز از برگزاری این دونمایشگاه با حضور مسئوالن و میهمانان داخلی وخارجی کتاب فرصت 

های سرمایه گذاری جزیره کیش رونمایی خواهد شد. بیش از 200 خبرنگار داخلی وخارجی، کیش اینوکس 2018 را پوشش خبری می دهند.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما مركز كيش، روباط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش اعام كرد:  عاوه بر کیش مناطق آزاد کشور از جمله قشم، چابهار، 
انزلی، اروند، ماکو، ارس و همچنین منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( در نمایشگاه کیش اینوکس 2018 که از30 مهر تا 3 آبان در مرکز 
نمایشگاههای بین المللی کیش برگزار می شود شركت مي كنند. بیش از 250 شرکت داخلی و خارجی میهمان این دو نمایشگاه هستند. برگزاری 
28 نشست تخصصی و همایش بین المللی با حضور بیش از 100 سخنران برجسته داخلی و 25 سخنران بلند پایه بین المللی از نقاط عطف کیش 
اینوکس 2018 است که به عنوان فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت های گردشگری، تجاری، سرمایه گذاری و صنعتی جزیره کیش مطرح است. 
با میزبانی این رویداد مهم که حضور تعداد زیادی از صاحب نظران مطرح اقتصادی و شرکت های موفق ملی و بین المللی را به همراه دارد،  جزیره 
کیش به طرزی شایسته در سطح ملی و بین المللی معرفی شده و فرصت مناسبی برای هم افزایی و گسترش تعامات داخلی و بین المللی فراهم 
خواهد شد.رویداد کیش اینوکس 2018 می تواند همسو با اقدامات دولت در گسترش تعامات اقتصادی بین المللی و سیاست های اباغی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی، دستاوردهای قابل توجهی را به همراه داشته و نقش مهمی در توسعه اقتصادی 

کشور ایفا کند.

استقبال گسترده مناطق آزاد کشور از نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۱۸

دوشنبه 30 مهر ماه ۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاري صداوسيما مركز كيش، حسین العجمی از فعاالن اقتصادی وگردشگری عمان گفت: پس از آشنایی با ظرفیت های جزیره 
کیش در نمایشگاه عمان هلث به این جزیره سفر کردیم تا از نزدیک توانمندی های جزیره کیش را در دو حوزه اقتصادی و گردشگری ببینیم. وي 
با اشاره به اينكه جزیره کیش منطقه زیبایی است که به امور گردشگری و داخلی آن توجه ویژهای شده است، افزود: پیش بینی ما این است که 
جزیره کیش در آینده مورد استقبال گردشگران زیادی قرار می گیرد و معرفی فرصت های سرمایه گذاری و گردشگری این جزیره برای عاقمندان 
به سرمایه گذاری جذاب است البته آگاهی از این ظرفیت ها برای کسانی که قصد سرمایه گذاری دارند مستلزم بازدید از این جزیره است. این 
فعال اقتصادی کشور عمان در ادامه با ابراز عاقمندی برای حضور در نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس 2018 گفت: امیدواریم در این نمایشگاه 

که در ماه اکتبر)30مهر( برگزار می شود همکاری و تعامل خوبی بین جزیره کیش و کشور عمان برقرار شود.

اعالم آمادگی عمانی ها برای حضور در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۱۸

یکشنبه 15 مهر ماه ۱۳۹۷

نمایشگاه در آینه مطبوعات

کیش اینوکس 2018 امروز آغاز می شود

دوشنبه 30 مهر ماه ۱۳۹۷

ــورس،  ــی ب ــا، دهمیــن نمایشــگاه معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری کشــور و پنجمیــن نمایشــگاه بیــن الملل ــه گــزارش فرین ب
ــد. ــه کار مــی کن ــا حضــور 360 شــرکت کننــده عصــر امــروز در جزیــره کیــش آغــاز ب بانــک، بیمــه و خصوصــی ســازی ب

آييــن افتتــاح ایــن دو رویــداد بــزرگ اقتصــادی کشــور از ســاعت 16 درمرکــز همایــش هــای بیــن المللــی کیــش آغــاز مــی شــود و 
پــس از آييــن افتتاحیــه، دو نمایشــگاه معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری کشــور و بــورس، بانــک، بیمــه و خصوصــی ســازی بــا 

حضــور مســئوالن ملــی ومحلــی کار خــود را آغــاز مــی کننــد.
برگــزاری 28 نشســت تخصصــی و همایــش بیــن المللــی بــا حضــور بیــش از 100 ســخنران برجســته داخلــی و 25 ســخنران بلنــد پایــه 
بیــن المللــی و حضــور 50 نفــر از دیپلمــات هــای کشــورهای مختلــف دنیــا بیانگــر اهمیــت ایــن دو رویــداد بــزرگ اقتصــادی در عرصــه 

ملــی و بیــن المللــی اســت.
ــاب فرصــت هــای  ــی وخارجــی کت ــان داخل ــا حضــور مســئوالن و میهمان ــن دو نمایشــگاه ب ــزاری ای ــن روز از برگ ــن در اولی  همچنی

ــی خواهــد شــد. ــره کیــش رونمای ــذاری جزی ســرمایه گ
شایان ذکر است بیش از 200 خبرنگار داخلی وخارجی، کیش اینوکس 2018 را پوشش خبری می دهند.

گفتنــی اســت دهمیــن نمایشــگاه معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری کشــور و پنجمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی بــورس، بانــک، 
بیمــه و خصوصــی ســازی از امــروز 30 مهــر در فضایــی بــه وســعت 21 هــزار مترمربــع در مرکــز نمایشــگاههای بیــن المللــی کیــش آغــاز 

مــی شــود و تــا 3 آبــان ادامــه دارد.

کیش اینوکس 2018 امروز افتتاح می شود/ حضور مرتضی بانک در جزیره کیش

دوشنبه 30 مهر ماه ۱۳۹۷

ــژه اقتصــادی  ــر شــورایعالی مناطــق آزاد و وی ــور و دبی ــک مشــاور رييــس جمه ــن منظــور مرتضــی بان ــه همی ــا، ب ــزارش فرین ــه گ ب
ــرد.  ــره کیــش ســفر ک ــه جزی یکشــنبه شــب ب

ــک مشــاور رييــس  ــا حضــور مرتضــی بان ــروز )دوشــنبه( ب ــزرگ اقتصــادی کشــور از ســاعت 16 ام ــداد ب ــن دو روی ــاح ای آييــن افتت
جمهــور و دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی در مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی کیــش آغــاز مــی شــود و پــس از 
آييــن افتتاحیــه، دو نمایشــگاه معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری کشــور و بــورس، بانــک، بیمــه و خصوصــی ســازی بــا حضــور 

مســئوالن ملــی ومحلــی کار خــود را آغــاز مــی کننــد.
برگــزاری 28 نشســت تخصصــی و همایــش بیــن المللــی بــا حضــور بیــش از 100 ســخنران برجســته داخلــی و 25 ســخنران بلنــد پایــه 
بیــن المللــی و حضــور 50 نفــر از دیپلمــات هــای کشــورهای مختلــف دنیــا بیانگــر اهمیــت ایــن دو رویــداد بــزرگ اقتصــادی در عرصــه 

ملــی و بیــن المللــی اســت.
همچنیــن در اولیــن روز از برگــزاری ایــن دونمایشــگاه بــا حضــور مســئوالن و میهمانــان داخلــی وخارجــی کتــاب فرصــت هــای ســرمایه 

گــذاری جزیــره کیــش رونمایــی خواهد شــد.
شایان ذکر است بیش از 200 خبرنگار داخلی وخارجی، کیش اینوکس 2018 را پوشش خبری می دهند.
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