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نمایشــگاه معرفــی فرصت هــای ســرمایه گــذاری کشــور و نمایشــگاه بیــن المللــی بــورس، بانــک، بیمــه و خصوصــی ســازی، - 
KISHINVEX - بــرای مدیــران و فعــاالن اقتصــادی کشــور، نامــی آشناســت.

رویــداد کیــش اینوکــس بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن رویداد هــای اقتصــادی کشــور در طــول ســال های برگــزاری بــا حمایــت 
و مشــارکت گســترده وزارتخانه هــا و ســازمان ها و فعــاالن اقتصــادی بخــش دولتــی و خصوصــی در بخش هــای پیشــرو اقتصــادی 
کشــور و نیــز بــا حضــور نخبــگان اقتصــادی و مشــارکت کننــدگان داخلــی و خارجــی بــه محلــی جهــت ارائــه تصویــری کامــل 
از قابلیــت هــا، ظرفیت هــا و شــرایط کالن اقتصــادی کشــور، تقــارن و تبــادل اطالعــات فعــاالن اقتصــادی و ایجــاد زمینه هــای 
تحــول در مســیر توســعه اقتصــادی کشــور تبدیــل گردیــده و بــه اذعــان منابــع داخلــی و خارجــی هــر ســال بــر غنــای آن 

افــزوده شــده و نقــش موثــری بــر تبــادل اطالعــات حوزه هــای اقتصــادی کشــور داشــته اســت.
برگــزار کننــدگان رویــداد KishINVEX بــا تجربــه ســالها برگــزاری همایش هــا و نمایشــگاههای بــازار ســرمایه و شناســایی 
ــور  ــران و حض ــاد ای ــرو اقتص ــای پیش ــرار دادن بخش ه ــم ق ــار ه ــا کن ــد ب ــته ان ــا توانس ــن رویداد ه ــف ای ــوت و ضع ــاط ق نق
ــر در بخش هــای دولتــی و خصوصــی در حوزه هــای  ــازار ســرمایه و متولیــان پروژه هــای ســرمایه پذی ــی، ارکان ب نهاد هــای مال
ــازار ســرمایه، انــرژی، عمــران و شهرســازی، گردشــگری، مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی، صنعــت و معــدن، حمــل و نقــل و  ب
لجســتیک و صنایــع و فناوری هــای نویــن در کنــار مســئولین، دســت انــدرکاران اقتصــادی کشــور و ســرمایه گــذاران داخلــی و 
خارجــی فرصــت ویــژه ای را بــرای بهــره بــرداری و توســعه ســرمایه گــذاری و در نهایت رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور فراهم 
ــه تنهــا باعــث  ــه طرح هــا و پروژه هــای ســرمایه گــذاری کشــور، ن ــی ب ــع ســرگردان مال ــد. از ســوی دیگــر جــذب مناب آورن
ایجــاد اشــتغال و افزایــش بهــره وری در اقتصــاد کشــورمان می گــردد، بلکــه از طریــق هماهنگــی مناســب بیــن ارکان بازارهــای 

پولــی و ســرمایه ای کشــور موجبــات بــرون رفــت از عمــده چالش هــای موجــود را فراهــم خواهــد آورد.
 معرفــی قابلیت هــای نهادهــای مالــی ، توانمندی هــا و دســتاوردهای بــازار ســرمایه، پــول و بیمــه کشــور، کمــک بــه تشــکیل 
ســرمایه دراقتصــاد ملــی، افزایــش ظرفیت هــا بــرای رقابــت بــازار پــول و ســرمایه کشــور بــا بازارهــای مشــابه منطقــه و معرفی 
فرصت هــای ســرمایه گــذاری در طرح هــای کالن ملــی، جلــب مشــارکت بخــش خصوصــی و ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجی، 
ارائــه جدیدتریــن روشــهای تامیــن مالــی بــرای طرح هــای ســرمایه گــذاری و تبــادل اطالعــات فنــی و تجــاری بیــن ســرمایه 

گــذاران و مجریــان طرح هــای ســرمایه گــذاری از مهــم تریــن اهــداف برگــزاری رویــداد KishINVEX  اســت.
 


