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شهرداری کرج
سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

وزارت راه و شهرسازى

شرکت مـادر تخصصى
عمران شهـرهاى جدید

مرکز خدمات سرمایه گذارى
استان هرمزگان

منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
P E I S E Z

منطقه ویژه اقتصادى صنایع
منطقه ویژه اقتصادى کاشانمعدنى و فلزى خلیج فارس

شر کت فو الد خوزستان

انجمن
مدیریت فناورى

ایران
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 سازمان سرمایه گذارى و مدیرت
پروژه هاى مشارکتى شهردارى شیراز

ا�ق بازرگا�ی، �نا�ع، �عادن و �شاورزی ���ان



كرانـه  كیلومتـری   18 در  مربـع  كیلومتـر   91 حـدود  مسـاحتی  بـا  كیـش  جزیـره 

اسـت.  واقـع  خلیج  فـارس  شـمالی  محـدوده  در  ایـران،  جنوبـی 

شـكل ظاهـری جزیـره بـه صورت یك بیضی اسـت كه قطـر بـزرگ آن 15كیلومتر 

و قطـر كوچـك آن 8 كیلومتـر می باشـد و از نظـر تقسـیمات سیاسـی و اداری 

كشـور، در محدوده استان هرمزگان و شــــهرستان بنـــدر لنـــگه قــــرار دارد.

ویژگی هـای جغرافیایـی كیـش از جملـه قرارگیـری آن در منطقـه جغرافیایـی 

اسـتراتژیك خلیـج فـارس، آب و هـوای مطلـوب در 8 مـاه از سـال و دارا بـودن 

سـواحل مرجانـی ایـن جزیـره را برخـوردار از موقعیتی ممتاز از حیث گردشـگری 

و تجـاری نمـوده اسـت.

جزیره کیش
در یک نگاه

درباره
جزیره کیش

 KISH Island
at a Glance

مربعسالننمایشگاهیبااستانداردهایبینالمللی متر وجود20هزار

فضایی فضاینمایشگاهدر همایشهایبینالمللیمستقلاز وجودمرکز

یهمایشو 6سالنبرگزار مربعبادارابودنبیشاز بهوسعت13000متر

ی نشستتخصصیو5اتاقمذاکرهباامکاناتکاملصوتیوتصویر

ی ونشهر وجودامکاناتحملونقلمناسبدر

اقامتیمتعددبااستانداردهایاقامتیباال وجودمراکز

و دارابودنخطهواییمستقلوخطوطکشتیرانیباامکانحملخـودر

وادید وداتباعخارجیبـدوناخذر ور

الیندههایمحیطزیست لنسبیآ کنتـر

زادجهانی دسترسیکیشبهآبراههایآ

عسلویه موقعیتاستراتژیكونـزدیکیبهمناطقنفتخیز

زمیناصلی سر ژی)سوختگاز(مستقلاز منبعانر یاز برخوردار

یهایاجتماعی سطحباالیامنیتوآرامشاجتماعیوپایینبودنسطحناهنجار

وشهرهایبینالمللی دسترسیونزدیکیبهبنادر

منطقههمچوندبی،شارجه،منامهودوحه

ی گردشگر جذابیتهایبیشمار

مزایای ویژه و 
منحصر به فرد 

منطقه آزاد کیش
جهت برگزاری

همایش و نمایشگاه
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27 لغایت 30  آبان 1398  
مرکز نمایشگاه های 

بین المللی جزیره کیش 
مرکز همایش  های
بین المللی جزیره

کیش

مروری بر رویداد
KISHINVEX 2019

رویــداد kishINVEX در طــول ســال های برگــزاری بــا برخــورداری 
از حمایــت و مشــارکت گســترده وزارتخانه هــا، دســتگاه ها و 
فعــاالن اقتصــادی بخش هــای دولتــی و خصوصــی و همچنیــن 
ــادی  ــگان اقتص ــور نخب ــا حض ــی و ب ــارکت کنندگان بین الملل مش
ــل از قابلیت هــا،  ــری کام ــه تصوی ــت  ارائ ــی جه ــه محل کشــور ب
ــادل  ــارن  و تب ــور ، تق ــاد کش ــرایط  کالن اقتص ــا و ش ظرفیت ه
اطالعــات فعــاالن اقتصــادی داخلــی و بین المللــی تبدیــل 

ــده اســت.  گردی
در سـال رونـق تولیـد کـه بـا هـدف افزایـش تـوان تولیـد از طریق 
حمایـت از نظام هـای بانکـی، بیمـه ای و مالیاتـی، جـذب سـرمایه 
بـرای راه انـدازی واحدهـای تولیدی، اصـالح قوانین سـرمایه گذاری 
و  تسـهیل تجـارت خارجـی کـه در شـرایط تحریم نامگذاری شـد، 
دبیرخانـه  حمایـت  و  مشـارکت  بـا   kishINVEX2019 رویـداد 
شـورای عالـی مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی و تجـاری، سـازمان 
کیـش،  توسـعه  و  سـرمایه گذاری  شـرکت  کیـش،  آزاد  منطقـه 
سـازمان بـورس و اوراق بهادار، سـازمان سـرمایه گذاری و کمک های 
اقتصـادی و فنـی ایـران، بیمـه مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران، 
نوسـازی  و  توسـعه  تجـارت، سـازمان  و  معـدن  وزارت صنعـت، 
معـادن ایـران، معاونت دیپلماسـی اقتصـادی وزارت امـور خارجه، 
اتـاق بازرگانی،صنایع،معـادن و کشـاورزی ایـران، معاونـت علمی و 

فنـاوری ریاسـت جمهـوری، صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی، وزارت 
راه و شهرسـازی، شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد، شـرکت صنایع 
نهادهـا و سـازمان های  از  پتروشـیمی خلیـج فـارس و بسـیاری 
دولتـی و خصوصـی از تاریـخ 27 لغایـت 30 آبـان مـاه 1398 در 

جزیـره کیـش برگـزار گردید. 
تعریــف و ارائــه فرصت هــای ســرمایه گذاری و کارآفرینــی توســط 
بخش هــای اقتصــادی، دســتگاه ها و ســازمان های مختلــف 
ــبی را  ــت مناس ــرمایه فرص ــازار س ــای ب ــتفاده از ظرفیت ه و اس
ــداد  ــارکت کنندگان روی ــن مش ــت بی ــالت مثب ــاد تعام ــرای ایج ب

ــود. ــاد نم kishINVEX2019 ایج
نشســت  و  جانبــی  همایش هــای  برگــزاری  همچنیــن 
تخصصی هــای تخصصــی، برگــزاری جلســات همتایابــی تجــاری 
بــا محورهــای مختلــف معرفــی فرصت هــای ســرمایه گذاری 
ــول  ــازار پ ــای ب ــا و ظرفیت ه ــی قابلیت ه ــز معرف ــور و نی در کش
ــت اندرکاران  ــی دس ــم افزای ــی و ه ــدف همگرای ــا ه ــرمایه ب و س
اقتصــادی در تقویــت تــوان کشــور و کاهــش وابســتگی ها در دو 
محــور داخلــی بــا موضــوع رونــق تولیــد و نقش بــازار ســرمایه در 
افزایــش تولیــد ملــی و محــور بین الملــل بــا موضــوع گســترش 
ارتباطــات تجــاری و اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه و همجــوار 

ــود. ــداد ب ــن روی ــته ای ــای برجس ــر ویژگی ه از دیگ

kishINVEX 2019 درباره
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   برگزاری بیش از 30 نشست تخصصی با حضور بیش از 100 سخنران کلیدی بلند پایه و نخبگان اقتصادی
  برگزاری بیش از 12 کارگاه آموزشی 

    نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی

   حضور مقامات و مدیران ارشد اقتصادی

حضــور بیــش از 100 نفــر از مقامــات و مدیــران ارشــد اقتصــادی از وزارت امــور اقتصــادی، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، وزارت 
ــوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری، وزارت امــور  ــدوق ن ــاوری اطالعــات، معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری، صن ارتباطــات و فن
ــعه و  ــازمان توس ــارت، س ــدن و تج ــت، مع ــاع، وزارت صنع ــران، وزارت دف ــاورزی ای ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــه، ات خارج
تجــارت ایــران، ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران، ســازمان ســرمایه گذاری و کمکهــای اقتصــادی 
و فنــی ایــران، اســتانداری تهــران، اســتانداری قــم، مدیــران عامــل و اعضــای هیئــت مدیــره بانکهــای شــهر، ملــت، مســکن، کارآفریــن 

و رفــاه کارگــران، مدیــران عامــل شــرکتهای بیمــه و ســندیکای بیمــه گــران و ... 

   پوشش رسانه ای

ــورس 24،  ــاد کارا، ب ــاد، اقتص ــای اقتص ــر دنی ــار نظی ــای کثیر االنتش ــا و روزنامه ه ــگار از خبرگزاری ه ــر خبرن ــش از 150 نف ــور بی  حض
ــا، بــورس پــرس، عصــر ایــران، ابتــکار، ســرمایه و ثــروت، بــورس نیــوز،  ــا، تســنیم، خبرآنالیــن، ایبن ــا، ایســنا، ایلن فــارس، مهــر، ایرن

ــم، ســنا، اکــو ایــران و ... ــازار امــروز، نیــوز صمــت، جهــان صنعــت، العال تجــارت نیــوز، نیــکان رســانه، پــرس TV ، ب

 بازار سرمایه و تامین مالی 57 شرکت

 بیمه 21 شرکت

 سرمایه گذاری 48 شرکت

 حوزه انرژی 11 شرکت 

 حوزه دانش بنیان 37 شرکت

 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 8 سازمان

 صنعت، معدن و کشاورزی 33 شرکت

 عمران و ساختمان 29 شرکت

 بازرگانی 17 شرکت

 نشریات و رسانه های اطالع رسانی 13 شرکت

   حضور بیش از 270 شرکت داخلی در حوزه های

بازار

سرمایه و 
تامین مالی

سرمایه گذاری مناطق 
آزاد و ویژه 
اقتصادی

بیمهبازرگانی حوزه

دانش

بنیان 

عمران و 
ساختمان

حوزه

نرژی 

صنعت، 
معدن و 
کشاورزی

نشریات و 
رسانه های 

اطالع 
رسانی

 57

 21

 48

37

 11
8

33
29

17
13

ویژگی های عمده و شاخص  نمایشگاه
   محورهای رویداد 

  نقش بازار سرمایه در رونق تولید 

  هدایت نقدینگی های سرگردان به سمت تولید

  رشد اقتصاد دانش بنیان و تقویت توانمندی های ملی

  معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در حوزه های استراتژیک 

  معرفی ابزار ها و روش های نوین تامین مالی

  نقش صنعت بیمه در توسعه اقتصادی کشور 

  گسترش ارتباطات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و همجوار و کشورهای دوست

  توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق آزاد

  دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ابعاد منطقه ای و جهانی

3334

280 +400 22

21,000
sqm

نشست های تخصیص مساحت تحت پوشش

 مالقات های تجاریملیت ها
تنظیم شده

 مشارکت کنندگان
داخیل

مشارکت کنندگان
بین الملیل 

+150

خبرنگاران
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ــا برگــزاری KishINVEX2019 ششــمین دوره مســابقات فیــن تــک دانــش  همزمــان ب
آمــوزی بــا حضــور مســئولین ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و  شــرکت اطــالع رســانی 
ــا  ــورس برگــزار شــد. ایــن دوره از رقابت هــای فیــن تــک دانــش آمــوزی ب و خدمــات ب
ــق  ــروت از طری ــق ث ــی خل ــوه و چگونگ ــرمایه گذاری و نح ــای س ــن روش ه ــدف تمری ه
ایجــاد یــک حرفــه جدیــد همزمــان بــا برگــزاری رویــداد کیــش اینوکــس برگــزار گردیــد.

ــای  ــور ارتق ــا مح ــرمایه گذاری ب ــن س ــای نوی ــوزش روش ه ــی و آم ــانی عموم اطالع رس
ــادار در  ــورس اوراق به ــازمان ب ــای س ــه برنامه ه ــور از جمل ــر کش ــی در سراس ــواد مال س
فرهنــگ ســازی آمــوزش مفاهیــم بورســی و تعمیــق ســواد مالــی می باشــد کــه در ایــن 

رویــداد از طریــق برگــزاری مســابقات فیــن تــک دانــش آمــوزی اجــرا گردیــد.

ــه اهمیــت  ــا توجــه ب ــه ازاد کیــش و ب ــری مدیرعامــل ســازمان منطق ــا دســتور و پیگی ب
رویــداد KishINVEX در معرفــی ظرفیت هــای اقتصــادی و ســرمایه گذاری کشــور در 
ابعــاد ملــی و بین المللــی، تشــکیل دبیرخانــه دائمــی رویــداد KishINVEX در دســتور کار 

قــرار گرفتــه اســت.

ــن ارکان  ــم بی ــات منظ ــکیل جلس ــده، تش ــل آم ــه عم ــای ب ــه ریزی ه ــاس برنام ــر اس ب
ــد  ــته، رص ــداد گذش ــارکت کنندگان در روی ــا مش ــر ب ــاط موث ــظ ارتب ــداد، حف ــزاری روی برگ
ــداد و  ــتاوردهای روی ــالم دس ــری اع ــارکت کنندگان، پیگی ــن مش ــات بی ــرات و توافق مذاک
تهیــه گزارشــات الزم در راســتای برنامــه ریــزی جهــت برگــزاری هرچــه بهتــر دوره پیــش رو 

ــد. ــه می باش ــن دبیرخان ــیس ای ــداف تاس از اه

ــد ســالی  ــران چن ــر اســتعداد تریــن مناطــق آزاد ای ــوان یکــی از پ ــه عن ــره کیــش ب جزی
اســت کــه مســیر توســعه را بــه صــورت روز افــزون طــی می نمایــد. یکــی از حوزه هــای 
ــه  ــه آزاد کیــش حمایــت از فعالیت هــای نوآوران مــورد توجــه مســئولین ســازمان منطق
ــا شــرکت های دانــش بنیــان و اســتارت آپ هاســت.  و فناورانــه و گســترش همــکاری ب
ــت علمــی و  ــن راســتا عقــد تفاهمنامــه همــکاری بیــن منطقــه آزاد کیــش، معاون در ای
ــور در  ــگاههای کش ــکوفایی و دانش ــوآوری و ش ــدوق ن ــوری و صن ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــش  ــوآوری کی ــرج ن ــاح ب ــش، افتت ــره کی ــوآوری در جزی ــت اکوسیســتم ن راســتای تقوی
ــوآور از اقدامــات انجــام شــده در  ــان و ن ــه شــرکت های دانــش بنی ــه تســهیالت ب و ارائ
ایــن زمینــه می باشــد.در رویــداد KishINVEX2019 پاویــون شــرکتهای دانــش بنیــان و 
نــوآور بــا حضــور بیــش از 40 شــرکت و بــا حضــور مســئولین معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی تشــکیل گردیــد. همچنین برگــزاری دو 

نشســت تخصصــی بــا موضــوع متنــوع ســازی اکوسیســتم نــوآوری و نقــش مناطــق آزاد در اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری در طی 
روزهــای برگــزاری رویــداد KishINVEX2019 از دیگــر برنامه هــای ایــن رویــداد در راســتای تمرکــز بــر ایــن حــوزه اســتراتژیک بود.

   مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی در رویداد کیش اینوکس و تشکیل پاویون شرکتهای دانش بینان

   مسابقات فین تک دانش آموزی

   تاسیس دبیرخانه دایمی نمایشگاه اینوکس در جزیره کیش

   حضور هیئت های دیپلماتیک و سرمایه گذاران خارجی

حضــور هیئت هــای دیپلماتیــک 15 کشــور جهــان از جملــه ســفرای کشــورهای لهســتان، آفریقــای جنوبــی، قزاقســتان، گرجســتان، 
کاردار مجارســتان، نفــر دوم ســفارت تاجیکســتان، رایــزن اقتصــادی آفریقــای جنوبــی، رایــزن اقتصــادی بلژیــک، دبیــر اول کشــور 
روســیه بــه همــراه رایــزن اقتصــادی ایــن کشــور، رایــزن اقتصــادی ســفارت افغانســتان، دبیــر امــور خارجــه الجزایــر بــه همــراه 

ــن. ــور چی ــرمایه گذاری از کش ــای س هیئت ه

)B2B Meetings( مالقات های تجاری هدفمند   

اسـتقبال مشـارکت کنندگان رویـداد کیش اینوکـس از برگزاری جلسـات همتایابی که در محیطی حرفـه ای و به دور از مشـغله های کاری 
روزمـره برگـزار گردیـد، زمینـه معرفـی هـر چه بیشـتر ظرفیت ها، تبـادل نظـرات کارشناسـانه و امکان گسـترش همکاری های بیشـتر را 

فراهـم نمود.
کیـش اینوکـس 2019 فرصتـی منحصربه فـرد بـرای مشـارکت کنندگان داخلی و خارجـی در دسـت یابی به اطالعات عمومـی و تخصصی 
حـوزه بازار سـرمایه کشـورمان ایجاد کـرد. طی برگزاری این رویـداد، شـرکت کنندگان در مالقات های از پیش برنامه  ریزی شـده و هدفمند 
بـه تعامـل بـا بـازار هـدف خـود، تبـادل ایده هـا و تجربیات و بررسـی امـکان همـکاری محتمل آتـی پرداختنـد.  این جلسـات فرصت 
مناسـبی را در اختیار واحدهای داخلی اعم از تولیدکنندگان، فعاالن بازار سـرمایه، پروژه های سـرمایه پذیر و سـایر ددسـت اندرکاران این 
حـوزه قـرار داد تـا بـه معرفـی ظرفیت  های تولیـدی و خدماتی خـود بپردازنـد و از این طریق به پویایـی و هم افزایی هرچه بهتر کسـب 

و کار خـود در کنار سـایر شـرکت کنندگان اهتمـام ورزند.
دپارتمـان جلسـات همتایابـی رویـداد کیـش اینوکس 2019 بـا زمان بنـدی دقیق به اسـتقبال مدیران عالی و کارشناسـان حاضـر در این 
رویـداد رفـت کـه حاصـل این اقـدام برنامه ریـزی از پیش هماهنگ شـده برگزاری  بیـش از 400 جلسـه در محل غرفه مشـارکت کنندگان 

و سـالن های ویـژه جلسـات همتایابی بود.

 

Chart Title

1 2

376

123

جلسات از پیش 
هماهنگ شده

هماهنگ شده 
در طول رویداد

تعداد کل جلسات برگزار شده : 410
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دوشنبه27 آبان ماه 1398  
سالن خلیج فارس 
مرکز همایش  های

بین المللی جزیره کیش
 Opening Ceremony

مراسـم افتتـاحیـه

دکتر غالمحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دکتر حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دکتــر غالمحســین مظفــری مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیــش برگــزاری کیــش اینوکــس را 
ــژه  ــه وی ــور ب ــادی کش ــای اقتص ــوب از ظرفیت ه ــتفاده مطل ــی و اس ــتای معرف ــزرگ در راس ــی ب اقدام
ــی در  ــوان مبنای ــه عن ــش ب ــره کی ــل در جزی ــورس بین المل ــدازی ب ــه راه ان ــت و ب ــرمایه دانس ــازار س ب
ــی  ــی و خارج ــزرگ داخل ــادی ب ــای اقتص ــالت بنگاهه ــت و تعام ــای مثب ــت همکاری ه ــتای تقوی راس
ــش  ــره کی ــارد ناموت در جزی ــزار میلی ــه ارزش 3 ه ــروژه ب ــش از 120 پ ــرای بی ــه اج ــرد. وی ب ــاره ک اش
اشــاره کــرد و آن را دلیلــی بــر فعالیــت و تــوان بخــش خصوصــی در رونــق اقتصــادی کشــور دانســت.  
ــتای  ــال در راس ــای دیجیت ــد ارزه ــت تولی ــزی جه ــه ری ــش برنام ــه آزاد کی ــازمان منطق ــل س مدیرعام
ــات در دســت انجــام ســازمان  ــر از اقدام ــی دیگ ــال را یک ــادالت ارزی دیجیت ــا و مب ســهولت پرداخت ه
ــم  ــرد علیرغ ــنهاد ک ــداد پیش ــن روی ــورها در ای ــایر کش ــر س ــدگان حاض ــه نماین ــری ب ــر مظف ــرد. دکت ــی ک ــش معرف ــه آزاد کی منطق
ــای  ــران در حوزه ه ــزرگ ای ــازار ب ــد و در ب ــت ندهن ــران را از دس ــرمایه گذاری در ای ــای س ــکا، فرصت ه ــی آمری ــارهای غیرقانون فش
ــی  ــژه جغرافیای ــت وی ــل موقعی ــه دلی ــش ب ــه آزاد کی ــه منطق ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــد. ایش ــرمایه گذاری کنن ــادی س ــدد اقتص متع
زیرســاخت های مناســب و مزایــای بســیار دارد، گفــت: تمامــی ایــن مزایــا فرصتــی مناســب بــرای ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی 
اســت تــا ســرمایه گذاری  دریــک فضــای امــن بــا راندمــان بــاال را تجربــه کننــد. دکتــر مظفــری نــوآوری و کارآفرینــی را یکــی دیگــر 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــا معاون ــت ب ــل مثب ــدد تعام ــه م ــش ب ــره کی ــت: در جزی ــمرد و گف ــس 2۰1۹ برش ــش اینوک ــای کی از محوره
ــازه ای  ــای  ت ــوآوری، ظرفیت ه ــاوری و ن ــن فن ــران، انجم ــی ای ــن کارآفرین ــکوفایی، انجم ــوآوری و ش ــدوق ن ــوری، صن ــت جمه ریاس
ــه یــک شــهر  ــز در راســتای تبدیــل کیــش ب ــی ایجــاد شــده اســت و مــا نی ــان در تولیــد مل ــوآوران و کارآفرین ــرای اســتفاده از ن را ب
ــم. ــت می کنی ــه حمای ــتارت آپ ها در منطق ــان و اس ــرکت های  دانش بنی ــور ش ــرای حض ــی ب ــر اقدام ــوآور از ه ــالق و ن ــمند، خ هوش

دکتــر حســین ســالح ورزی نایب رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران در مراســم افتتاحیه 
ششــمین نمایشــگاه بین المللــی بــورس، بانــک، بیمــه و خصوصی ســازی و یازدهمیــن نمایشــگاه معرفــی 
فرصت هــای ســرمایه گذاری کشــور بــر لــزوم افزایــش صــادرات ایــران بــه کشــورهای مختلــف تاکیــد کرد.
حســین ســالح  ورزی یکــی از مهم تریــن مباحــث اقتصــادی ایــران در زمــان تحریم هــا را بحــث 
ــد  ــان می ده ــران نش ــارت ای ــار تج ــت: آم ــرد و گف ــوان ک ــش واردات عن ــادرات و کاه ــش ص افزای
از مجمــوع ۴۴ میلیــارد دالر صــادرات صــورت گرفتــه، 2۴ میلیــارد دالر بــه  در یک ســال اخیــر 
کشــور های همســایه بــوده اســت کــه نشــان از تــاب آوری اقتصــادی کشــور در برابــر تحریم هــا 
دارد. یکــی از مهم تریــن دالیــل ایــن مهــم حفــظ بازارهــای هــدف توســط صنایــع مختلــف 
اقتصــادی ایــران بــوده اســت.نایب رئیس اتــاق بازرگانــی ایــران همچنیــن افــزود: آمارهــای جهانــی نیــز نشــان می دهــد 
ــوع واردات  ــه از مجم ــوری ک ــت. به ط ــوده اس ــران ب ــه ای ــوط ب ــا مرب ــورهای دنی ــادرات کل کش ــد از ص ــر از 2 درص ــا کمت ــه تنه ک
ایــران تنهــا 2۴ میلیــارد دالر بــوده اســت. 11۸۰ میلیــارد دالری کشــورهای همســایه همان طــور کــه اشــاره شــد ســهم 

   سخنرانان مراسم افتتاحیه

KishINVEX 201913

Post Show Report گزارش عملکرد



دکتر حسن امیری، نایب رئیس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

ــه  ــم افتتاحی ــادار در مراس ــورس و اوراق به ــازمان ب ــره س ــس هیات مدی ــری، نایب رئی ــن امی ــر حس   دکت
KishINVEX2019 برگــزاری ایــن رویــداد را فرصتــی مناســب بــرای شناســایی فرصت هــای ســرمایه گذاری در بازار 
ســرمایه کشــورعنوان کــرد و افــزود: باید بــر روش هــای مختلف تامین مالــی و معرفی بهتــر این روش هــا به ویژه 
تامیــن مالــی از بســتر بــازار ســرمایه تاکیــد شــود.معاون نظــارت بر بورس هــا و ناشــران ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار در ادامــه بــه دو زمینــه اصلــی نقش آفرینــی بــازار ســرمایه اشــاره کــرد و گفت: افزایش مســتمر شــفافیت 
بنگاه هــای تولیــدی و طراحــی ابزارهــای نویــن تامیــن مالــی به عنــوان دو گام اصلــی در زمینــه نقش آفرینــی 
بــازار ســهام مطــرح اســت. دکتــر امیــری در ادامــه توضیــح داد: در ایــن راســتا ســازمان بــورس همــواره در بحث 
شــفافیت پیشــگام بــوده و مهم تریــن برنامه هــای عملیاتــی آن بــا چنــد شــاخص کلیــدی قابــل بررســی اســت. 
بــه گفتــه ایشــان، بهبــود مولفه  هــا ، افزایــش شــفافیت شــرکت ها را به دنبــال داشــته و امــروزه شــاهد ایــن موضوع هســتیم کــه بازار ســرمایه 
از شــفافیت باالیــی برخــوردار اســت و ایــن عوامــل زمینه ســاز اســتفاده از پتانســیل بــازار ســرمایه در راســتای تامیــن مالــی شــده اســت. معاون 
نظــارت بــر بورس هــا و ناشــران ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در ادامــه بــه اهمیــت تامیــن مالــی بخــش مولــد اقتصــاد اشــاره کــرد و گفــت: 
بایــد ســاختار مالــی کشــور به گونــه ای طراحــی شــود کــه بانــک و بــازار ســرمایه به عنــوان دو بــال مهــم اقتصــاد در کنــار هــم رشــد  کننــد کــه 
محصــول ایــن پیونــد دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی خواهــد بــود. به گفتــه امیــری، الزمــه تحقــق ایــن موضــوع تــدارک و راه انــدازی ابزارهای 
متنــوع در بــازار ســرمایه اســت. عضــو هیات مدیــره ســازمان بــورس از عملیاتــی شــدن صکــوک ترکیبی بــا درآمد متغیــر و صکوک چند بخشــی 
در ســال جاری خبــر داد و گفــت: انتظــار مــی رود بــا ورود ابزارهــای جدیــد، نقــش بــازار ســرمایه در توســعه اقتصــادی کشــور افزایش پیــدا کند.

دکتر غالمرضا سلیمانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ــوری  ــزی جمه ــه مرک ــس کل بیم ــی و ریی ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام ــاون وزی ــلیمانی مع ــا س ــر غالمرض دکت
ــن  ــع تامی ــام جام ــق نظ ــترش و تعمی ــداد KishINVEX2019 گس ــه روی ــم افتتاحی ــران در مراس ــالمی ای اس
ــی  ــی و کم ــای کیف ــرد: ارتق ــار ک ــوان و اظه ــه ششــم توســعه عن ــه برنام ــم ابالغی ــواد مه ــی از م ــی را یک مال
ــی یکــی از اهــداف مهــم کشــور در برنامــه توســعه اســت.غالمرضا ســلیمانی ادامــه داد: همــه  ابزارهــای مال
ــت  ــت صنع ــه اهمی ــت ک ــد و اینجاس ــرار دارن ــک ق ــرض ریس ــواره در مع ــراد هم ــرکت ها و اف ــع، ش صنای
ــزان  ــرد: می ــه ک ــردازد. وی اضاف ــارت ها بپ ــران خس ــه جب ــکان ب ــد ام ــد در ح ــا بتوان ــود ت ــه درک می ش بیم
ــدار در  ــان پای ــاز اطمین ــه ای زمینه س ــرکت های بیم ــط ش ــن آن توس ــور و تضمی ــرمایه گذاری در کش ــد س رش
اقتصــاد خواهــد بــود. دکتــر ســلیمانی در ادامــه ســخنان خــود اظهــار کــرد: حضــور ۶۰ درصــدی صنعــت بیمــه 
ــت  ــه اهمی ــن ب ــه همچنی ــورای عالی بیم ــس ش ــد. رئی ــداد می باش ــت از روی ــن صنع ــتقبال ای ــان از اس ــگاه KishINVEX2019 نش در نمایش
تبدیــل اوراق بیمــه ای بــه اوراق بهــادار اشــاره کــرد و گفــت: تبدیــل اوراق بیمــه ای بــه اوراق بهــاداری کــه قابلیــت خریــد و فــروش در بــازار 
ســرمایه داشــته باشــد، هدف گــذاری تــازه بیمــه مرکــزی اســت کــه از مدت هــا قبــل اجرایــی شــدن آن در دســت اقــدام قــرار گرفتــه اســت.

ویکا مازوی سفیر جمهوری آفریقای جنوبی در ایران

 KishINVEX آقـای ویـکا مازوی کومالو سـفیر کشـور آفریقای جنوبی در ایران، در مراسـم افتتاحیه رویـداد 
2019 بـر همـکاری کشـورهای در حـال توسـعه در زمینـه ایـده پـردازی و همکاری هـای چندجانبـه تاکیـد 
داشـتتند. آقـای کومالـو در این موضوع به سـابقه فعالیت کشـور آفریقـای جنوبی در بازار سـرمایه و قدمت 
بـورس ایـن کشـور پرداخـت و اضافـه کـرد آفریقـای جنوبـی در راسـتای همـکاری بـا کشـورهای در حـال 
توسـعه درصـدد ایجـاد سیسـتم مالـی ارتباطی بین کشـورهای مذکـور و بازارهـای جهانی بـا هدف حذف 
سیسـتم سـوییفت و دوری از ایـن سیسـتم می باشـد. ایشـان در ادامـه بـه چندیـن پـروژه مشـترک بین 
ایـران و آفریقـای جنوبـی در زمینه هـای مختلـف از جملـه بـازار سـرمایه، بازارگانـی و صنایع معادن اشـاره 
کردنـد. آقـای کومالـو هـدف از حضـور در رویـداد KishINVEX را ارسـال پیـام بـه شـرکت های آفریقایـی 
دانسـتند تـا بـا شـناخت هرچـه بیشـتر اقتصـاد ایـران و همچنیـن ظرفیت هـای جزیـره کیـش، زمینه سـاز همکاری هـای آتـی بین دو 
کشـور و فعـاالن بازار سـرمایه شـوند. سـفیر آفریقـای جنوبـی در ادامه، این رویـداد را فرصتـی برای یادگیری کشـورهای در حال توسـعه 

از یکدیگـر و دسـتیابی بـه شـرایط مطلـوب جهـت همکاری هـای آتی معرفـی کرد.

دکتر سید علی محمد موسوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان سرمایه گذاری  و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران

ــن تشــکر  ــر و رییــس کل ســازمان ســرمایه گذاری ضم ــاون وزی ــد موســوی مع ــی محم ــر ســید عل دکت
ــرد در نظــام  ــان ک ــداد بی ــن روی ــدگان ای ــزار کنن ــش و ســایر برگ ــه آزاد کی ــی از ســازمان منطق و قدردان
ــن ،  ــای نوی ــال فناوری ه ــی در انتق ــش اساس ــی نق ــرمایه گذاری خارج ــل، س ــاد بین المل ــد اقتص جدی
ــش  ــی و افزای ــش مدیریت ــطح دان ــا س ــی، ارتق ــداز مل ــس ان ــکاف پ ــع ش ــا، رف ــرح ه ــی ط ــن مال تامی
ــر ســاخت های  ــا ایجــاد زی ــف ب ــل کشــور های مختل ــن دلی ــه همی صــادرات و درامــد کشــور ها دارد . ب
ــان  ــد. ایش ــم می نماین ــی را فراه ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــد ج ــویق  و رون ــهیل و تش ــه تس الزم زمین
ــدی  ــی و کلی ــت های اصل ــرمایه گذاری از سیاس ــذب س ــرای ج ــویقی ب ــت های تش ــروزه سیاس ــزود ام اف
کشــورهای جهــان بــه ویــژه کشــورهای در حــال توســعه می باشــد  و در ایــران نیــز در سیاســت های کالن 
و راهبــردی نقــش مهمــی بــرای ایــن موضــوع پیــش بینــی شــده اســت . در همیــن راســتا تقویــت روابــط اقتصــادی و ســرمایه گذاری 
ــش  ــش از پی ــژه ســرمایه گذاری مســتقیم )FDA(  بی ــه وی ــق ســرمایه گذاری ب ــا ســایر کشــور ها از طری ــران ب ــوری اســالمی  ای جمه
ضــروی اســت و سیاســت های کلــی کشــور در زمینــه دســتیابی بــه صلــح و ثبــات منطقــه  ای در بخش هــای اقتصــادی  و در عرصــه 
ــا کشــورهای منطقــه ، حضــور در  بین المللــی در چنــد محــور مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت کــه عبارتنــد از: ایجــاد تعامــل ســازنده ب
بازارهــای منطقــه ای ، ایجــاد فضــای مناســب امــن و اطمینــان بخــش بــرای فعــاالن اقتصــادی و ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی 

و تحقــق رقابــت پذیــری اقتصــاد کشــور در ســطح بازارهــای داخلــی و خارجــی.
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27 لغایت 30  آبان 1398  
مرکز نمایشگاههای 

بین المللی جزیره کیش KISHINVEX 2019

   فهرست مشاركت كنندگان داخلی

نام شرکت

مرکز دیجیتال لیمیتلس

گروه خدمات بازار سرمایه  کاریزما

مشاور سرمایه گذاری کاریزما

سبدگردان کاریزما

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

مرکز خدمات سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ایالم

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان زنجان

مرکز خدمات سرمایه گذاری کهگیلویه و بویر احمد

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اصفهان

سهامی بیمه ما 

کارگزاری بانک ملت

واسپاری ملت

سرمایه گذاری توسعه معین ملت

تامین سرمایه بانک ملت

تأمین سرمایه امید )سهامی عام(

کار افزار باتاب کیش

فناوری های هوشمند مالی امین

سهمانه و فین تک دانش آموزی

KishINVEXAward Workshop

تأمین سرمایه کاردان

نام شرکت

سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری شیراز

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان فارس

مدیریت بازاریابی و فروش شهرداری شیراز

سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان                             

فجر انرژی خلیج فارس

پتروشیمی پارس

مبین انرژی خلیج فارس

پتروشیمی نوری

صنایع پتروشیمی خلیج فارس                     

تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس

بانک شهر

گروه توسعه اقتصادی رستا

کارگزاری شهر

لیزینگ شهر

صرافی شهر )سهامی خاص(

مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

عمران شهر جدید پرند     

عمران شهر جدید سهند  

عمران شهر جدید فوالدشهر

عمران شهر جدید اندیشه

نمایشگاه
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نام شرکت

آهن و فوالد ارفع )سهامی عام(

احداث صنایع و معادن سرزمین پارس )پامیدکو(

بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس

فوالد شاهرود

آهن و فوالد غدیر ایرانیان

صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه

سنگ آهن گهر زمین

هلدینگ رازی بندر

مانی وبابا

رادباراد

I4.0 آکادمی

تأمین سرمایه بانک مسکن

واسپاری آباد مسکن

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

منطقه ویژه اقتصادی المرد

منطقه ویژه اقتصادی کاشان

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان

بیمه کوثر)سهامی عام(

کارگزاری آرمون بورس

سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس )گروه مالی ساتا(        

شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(

فوالد خوزستان

نام شرکت

تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

ملی صنایع مس ایران

مس سرچشمه

تیسا کیش

هلدینگ بین المللی توسعه ساختمان

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری ارومیه

معدنی و صنعتی گل گهر

شورای توسعه سواحل مکران

بیمه آسیا

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد هرمزگان جنوب

فوالد امیرکبیر کاشان

هلدینگ سرمایه گذاری توکا فوالد

سرمایه  گذاری توسعه توکا

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرج

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان البرز

منطقه ویژه اقتصادی شیراز

بیمه آرمان

بانک کارآفرین

معاونت اقتصادی و سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و 

مشارکت های مردمی شهرداری مشهد

بیمه امید

بیمه دانا

نام شرکت

عمران شهر جدید هشتگرد

عمران شهر جدید گلبهار

سهامی عمران شهر جدید عالیشهر   

عمران شهر جدید صدرا

عمران شهر جدید پردیس

عمران شهر جدید بهارستان

بانک رفاه کارگران

توسعه صنایع مس جیرفت

دانشگاه علم و صنعت

شرکت ریز پایش آنی هوشمند

شرکت نانو مواد گستران

شرکت بانیان

موسسه فرهنگی پرآموزی

شرکت مگا موج ایرانیان

ذوب آهن اصفهان

مرکز حقوقی و داوری الهه

پایگاه اطالع رسانی و تحلیلی بورس 24

هفته نامه اقتصاد کارا

پایگاه خبری تحلیلی پیام ایران

بیمه ملت

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان

کارگزاری دلیران پارس

سرمایه گذاری دلیران پارس

نام شرکت

سازمان بورس و اوراق بهادار

اطالع رسانی و خدمات بورس

رایان بورس

فرابورس ایران

بورس کاالی ایران

بورس انرژی

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه )سهامی خاص(

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

مرکز مالی ایران

بورس اوراق بهادار تهران

مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

پترو فرهنگ

سرمایه گذاری فرهنگیان

بیمه معلم )سهامی عام( 

لیزینگ و رفاه فرهنگیان

ساختمانی معلم

پتروشیمی مروارید

کیمیای پارس خاورمیانه

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

ماشین سازی اراک

انرژی سپهر

معدنی و صنعتی چادرملو )سهامی عام(
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نام شرکت

انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

بیمه پارسیان

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران

تعاونی گروه هتل کوشک بین الملل

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد

سازمان سرمایه گذاری و امور مشارکت های مردمی شهرداری یزد

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان یزد

توسعه عمران تفت

نارگون کیش

بیمه سرمد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اتاق بازرگانی ایران و پاکستان

اتاق مشترک ایران و افغانستان

اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان 

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اکراین

اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه

اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر

توسعه ومدیریت بنادرو فرودگاه های منطقه آزاد کیش 

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

سندیکای بیمه گران ایران

پژوهشکده بیمه

سهامی بیمه ایران

نام شرکت

بیمه پاسارگاد

بیمه البرز

بیمه میهن)سهامی عام(

شهرک های صنعتی خوزستان

گروه ازنو

بیمه آسماری

گروه توسعه اقتصادی بصیر

گروه توسعه صنعت سالمت بصیر

گروه مهندسین مشاور پژوهشگران بصیر

گروه توسعه بازرگانی بصیر

گروه توسعه انرژی بصیر

گروه توسعه صنایع و معادن بصیر

گروه توسعه کشاورزی بصیر

موسسه حقوقی طلیعه عدالت بصیر

گروه توسعه فناوری اطالعات بصیر

مهندسی سازه کار آزما

سرمایه گذاری توسعه و گسترش صنعت

بازرگانی زرین تکلم

شرکت بهین تجارت الماس

گروه توسعه عمران بصیر

گروه صنایع غذایی و بسته بندی بصیر 

استودیو اکو ایران

بیمه تعاون

نام شرکت

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران

خدماتی  و کمک رسانی پیشگام الونداتحاد )درمانت(

سازمان منطقه آزاد کیش

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان

گروه توفان

موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق

صندوق نوآوری و شکوفایی

مهبانگ فن آوری های پارس

فناوری ازدیاد برداشت فارس)فتکو(

رایا نوید سامانه

توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن

شرکت مهندسی رای دانا آفرین

سامانه های هوشمند یکان انش

پگاه داده کاوان شریف

صندوق پژوهش و فناوری توسعه همکاری های بین الملل

صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری کریمه

شرکت سیگما

صندوق پژوهش وفناوری غیر دولتی توسعه صادرات و 

فناوری شریف 

صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز

فناوری اطالعات دانش رایان آروین

پایا فن یاخته البرز

شرکت مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب ایرانیان

نام شرکت

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

موسسه سنجش از دور بصیر

شرکت ایده پردازان کسب و کار

استودیو اکو ایران

تولیدی شاهانی

نیکان رسانه

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

هولدینگ استارتاپی مدیا اسپرتیو

استارتاپ کیش اپ

ژانس تبلیغاتی فورمن مگز استارتاپ آ

استارتاپ سبک گروه ورزش و گردشگری

ژانس تبلیغاتی میس مگز استارتاپ آ

مهندسین مشاور خط و صفحه

گاردن مارکت

پایگاه خبری تحلیلی،آموزشی پول نیور

گروه تصمیم یاران مدیریت در هزاره سوم )اندیشگاه مهسا(

)P.T.N.Kish(پویندگان تجارت نیکا کیش

Anzinstitute

سایت تحلیلی خبری معدنی بیدار 24

هفته نامه سراسری کیاست

روزنامه اخبار صنعت

هلدینگ آرمین افق ایرانیان
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   فهرست مشارکت کنندگان خارجی

No. Company / Person Designation Country

1 ANZI CEO Malaysia

2 ANZI Deputy Malaysia

3 Embassy of South Africa Ambassador South Africa

4 Embassy of South Africa Economic Department Manager South Africa

5 Embassy of South Africa Marketing Department Expert South Africa

6 Embassy of South Africa Marketing Department Expert South Africa

7 Biao Cai Private Investor China

8 Bingrong Niu Private Investor China

9 Zhijun Wu Private Investor China

10 Zheng Zuo Private Investor China

11 Guowan Yang Private Investor China

12 Embassy of Afghanistan Ambassador Afghanistan

13 Ministry of Economics Expert Afghanistan

نام شرکت

انجمن مخابرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق 
ایرانیان

تگزوپد پارسیان کیش

زیما توسعه پارسیان کیش

پایگاه خبری تحلیلی،نبض نفت 

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری بندرعباس 

KishINVEXAward

کانون تبیلیغاتی پرتو نوین آریا

رتبه بندی اعتباری برهان 

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قم                       

شهرداری قم

شرکت شهرک های صنعتی قم

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان قم

سازمان جهاد کشاورزی استان قم

اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم 

سازمان صنعت،معدن و تجارت قم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم

اداره کل راه اهن قم

اداره کل راه و شهرسازی استان قم

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان استان قم

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

شرکت آینده سازان سیاره سبز

شهرک صنعتی غیر دولتی شن زار

نام شرکت

شهرکهای صنعتی استان تهران

اتاق تعاون استان تهران

استانداری تهران-معاونت هماهنگی امور اقتصادی

توسعه فناوری ادیب

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تهران

تعاونی مسکن انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

اتحادیه تعاونی های فرش روستایی استان تهران

سازمان رسانه ای دنیای اقتصاد

رسام نگار جاوید

پردازش تصویر رایان

موسسه بیمه متقابل کیش

صندوق کار آفرینی امید

بیمه سامان

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهادی 
سرمایه گذاری خطر پذیر کشور

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان

پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد)شناسا(

انجمن مالی اسالمی

اندیشمندان پارس شهر راز کیش

بازو صنعت  هوشمند قشم

 لهستان

 آفریقای جنوبی

 قزاقستان

 مجارستان

 تاجیكستان

 بلژیک

 روسیه

 الجزایر

 آلمان

 قطر

 عمان

 سنگال

 انگلستان

 هلند

 پاكستان

 اوكراین

 استرالیا

 مالزی

 چین

 افغانستان

 گرجستان

 نیوزلند

   کشورهای مشارکت کننده در رویداد
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28 لغایت 30 آبان 1398  
مرکز همایش  های

بین المللی جزیره کیش

 Side Summits &
Conferences

No. Company / Person Designation Country

14 Harat Chamber of Commerce Director Afghanistan

15 Embassy of Algeria Economic Department Algeria

16 Embassy of Great Britain Head of Economic Department United Kingdom

17 Embassy of Great Britain Economic Department Expert United Kingdom

18 Embassy of Belgium Head of Economic Department Belgium

19 Embassy of Tajikistan Head of Economic Department Tajikistan

20 Embassy of Russia Trade Representative Russia

21 Embassy of Russia Deputy Trade Representative Russia

22 Embassy of Senegal Charge D’affaires Senegal

23 Embassy of Senegal Ambassador Senegal

24 Embassy of Kazakhstan Charge D’affaires Kazakhstan

25 Embassy of Kazakhstan Ambassador Kazakhstan

26 Embassy of Poland Ambassador Polish

27 Embassy of Hungry Charge D’affaires Hungarian

28 Jinmei Liang Pardis Fidar Rahe Abrisham China

29 Zehua Zhou Pardis Fidar Rahe Abrisham China

30 HCLA the Netherlands CEO Netherlands

31 HCLA the Netherlands Legal Advisor Netherlands

32 HCLA the Netherlands Legal Advisor Netherlands

33 HCLA the Netherlands Advisor Netherlands

34 David Whitefoot Private Investor Britain

همایش ها و 
نشست های 
تخصصی
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پنجشنبه 30 آبان 1398چهارشنبه 29 آبان 1398سه شنبه 28 آبان 1398

ابزارهای نوین تامین مالی درخدمت رونق تولید

 وزارتصنعت،معدنوتجارت

چگونه با “عارضه یابی” چالش های کسب و کارمان را

شناسایی و درمان کنیم؟

 یونظارتبرطرحها سرمایهگذار انجمنشرکتهایمشاور

بررسی سیاست ها و روش های جذب سرمایه گذاری خارجی 

high tech از طریق استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان

 یایران یونوآور یوانجمنمدیریتفناور سازمانسرمایهگذار

حاکمیت شرکتی در  ایران با تاکید بر شرکتهای بورسی

  بیمهکوثر

بررسی موانع و راهکارهای توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی 
در مناطق آزاد کشور، همزمان با هفته جهانی کارآفرینی

اتاقایران،سازمانملیکارآفرینیایران،
 زادکیش زاد،سازمانمنطقهآ دبیرخانهشورایعالیمناطقآ

شهرداری ها و تامین مالی

 ج یکر یومشارکتهایمردمیشهردار سازمانسرمایهگذار

 معرفی تولیدات نوین در صنعت ساختمان، الگوهای مهندسی انرژی 
)EDGE( در صنعت ساختمان، گواهینامه ساختمان سبز بانک جهانی 

و مدل های سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی و هتل
گروهساختمانیازنو

معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان قم

 یقم استاندار

ابزار سازی در تامین مالی

 ی بیمهمرکز

فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری 

در شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(

 ودگاهامامخمینی فر

نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصاد دانش بنیان و 

Crowd Funding فرهنگ مشارکت در تامین سرمایه به روش

 یدلیرانپارس سرمایهگذار

نشست تخصصی توسعه تجارت و سرمایه گذاری 

با کشورهای سوریه و افغانستان

 اتاقایران-سوریه/اتاقایران-افغانستان

نشست تخصصی توسعه تجارت و سرمایه گذاری با کشور قطر

 اتاق ایران-قطر  

 ارائه گزارش UNCTAD در زمینه روند جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی  در ابعاد منطقه ای و جهانی  و توسعه قوانین ملی و 

بین المللی سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد
 سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران  

بالکچین در صنعت مالی، ضرورت یا اختیار ؟

 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد  

فرصت های سرمایه گذاری در بورس 
با تکیه بر شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس

 هلدینگ خلیج فارس  

معرفی فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش

 سازمان منطقه آزاد کیش  

بررسی مدل مناسب  تامین مالی صنعت گردشگری کشور

 انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت برطرح ها 

نحوه سرمایه گذاری در استارت آپ های بیمه ای 

به عنوان کانالی برای جذب سرمایه گذاری در صنعت بیمه

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران  

نشست تخصصی توسعه تجارت و سرمایه گذاری با کشور عمان

 اتاق ایران-عمان  

مالحظات حقوقی کاربردی در روند مشارکت های تجاری فراملی

ارتقای اعتبار شرکت ها - مدیریت هزینه ها و اختالفات

 موسسه حقوقی و داوری الهه  

 تاثیر فضای دیجیتال در بازار های مالی
  LimitLess DigitaL Center 

 متنوع سازی اکوسیستم نوآوری
 انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران  

تامین مالی و مشارکت در  توسعه پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

 هلدینگ خلیج فارس  

روشهای نوین سرمایه گذاری 

شرکتهای بیمه در بازارهای مالی 

 بیمه کوثر 

نشست تخصصی توسعه تجارت و سرمایه گذاری 

با کشورهای پاکستان و عراق

 اتاق ایران-پاکستان  /  اتاق ایران - عراق  

جذب سرمایه گذاری خرد ازطریق بیمه های زندگی

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

معرفی کریدور فناوری اطالعات و ارتباطات

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

تجدید ارزیابی دارایی های شرکتها  

ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای شفافیت

 شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا  

پنل تخصصی رقابت پذیری

  KishinVeX aWarD 

نقش و جایگاه مناطق آزاد در اکوسیستم فناوری و نوآوری

 انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران  

نشست تخصصی توسعه تجارت و سرمایه گذاری 

با منطقه اقتصادی اوراسیا، گرجستان و اوکراین

 اتاق ایران-گرجستان/ اتاق ایران - اکراین و موسسه آرمین افق  

انقالب بالکچین در بازارهای سرمایه با رویکرد توسعه ای

 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  

سالن  خلیج فارس

سالن رازی

سالن مالصدرا

سالن ابن سینا

سالن خوارزمی

سالن ابوریحان

ی 
ص

ص
خ

ی ت
ها
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س

ش
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ها 
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ابزارهای نوین تامین مالی
درخدمت رونق تولید

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

سالن خلیج فارسسالن خلیج فارس
| سه شنبه 28 آبان 1398 || سه شنبه 28 آبان 1398 |

پنـل تخصصی بـا موضوع »ابزارهای نوین تامین مالـی در خدمت رونق 
تولیـد« بـا حضـور آقایـان علیرضا هـادی مدیرکل دفتـر امـور طرح  ها و 
تامیـن مالـی وزارت صمت، حجت اهلل شـهبازی مشـاور تامیـن مالی و 
بازار سـرمایه وزارت صمت و فردوس باقری مدیرعامل سـامانه کشـوری 
کسـب و کار به کسـب و کار سـککوک در مرکز همایش هـای بین المللی 

جزیـره کیش برگزار شـد.
در این نشسـت مدیرکل دفتـر امور طرح  ها و تامین مالـی وزارت صمت 
در خصـوص ماموریت هـا و اهـداف و کارهای انجام شـده وزارت صمت 
در حـوزه تامیـن مالی صنایع توضیحاتی ارائه کـرد و در ادامه آمار مرتبط 
بـا شـاخص  های اقتصادی و مقـدار تزریـق منابع در بخش ـهای مختلف 

صنعتی ارائه شـد. 
علیرضـا هادی سـپس به مشـکالت موجـود در خصـوص تامین مالی 
طرح ها و هدفمندسـازی مصرف منابع اختصاص داده شـده پرداخت و 
تکنولوژی  هـا و ابزارهـای مورد نیاز برای رفع مشـکالت موجود و افزایش 

رونق تولیـد را معرفی کرد. 
هـادی در ایـن پنـل سـککوک را یکـی از مهم تریـن ابزارهـای کاربـردی 
بـرای رفـع مسـائل موجـود در تامیـن مالی بنگاه  هـا و طرح هـا از جمله 
هدفمنـدی اختصـاص منابـع و افزایـش بهـره  وری از آن معرفـی کرد. 

در ادامه این نشسـت تخصصی مدیرعامل سـامانه کشوری کسب و کار 
به کسـب و کار سککوک، روندهای نوین و پربازده تامین مالی در اقتصاد 
روز دنیـا کـه بـا کمـک فنـاوری اطالعـات بعـد از بحران  هـای اقتصادی 
شـکل گرفته و توسـعه داده شـده  اند، یعنی تامین مالـی زنجیره تامین 
)Supply Chain Finance( و معامـالت حسـاب بـاز را معرفـی کـرد و 
سـپس به معرفی پلتفرم سـککوک و قابلیت ها و کارکردهای آن و نحوه 

کمـک این پلتفرم بـه رونق تولیـد پرداخت.
فردوس باقری از جمله کارکردهای مهم سـککوک را کاهش هزینه تامین 
مالـی بخش صنعـت، بهره  وری بیشـتر از منابع مالـی، هدایت و کنترل 

محـل مصـرف منابع و کاهش نیـاز به نقدینگی بنگاه  ها عنـوان کرد.

صنعت معرفیتولیداتنویندر
ژی ساختمان،الگوهایمهندسیانر

صنعتساختمان،گواهینامه در
)EDGE(بانکجهانی ساختمانسبز

یدر ومدلهایسرمایهگذار
وژههایساختمانیوهتل پر

 گروهساختمانیازنو 

دکتـر کریـم کاویانـی مدیرعامـل گـروه ازنـو در این نشسـت بـه معرفی 
تولیـدات نوین در صنعت سـاختمان ،معرفی الگوهای مهندسـی انرژی 
در صنعت سـاختمان  ، معرفی گواهینامه سـاختمان سـبز بانک جهانی 
)EDGE( و معرفـی مدل های سـرمایه گذاری در پروژه های سـاختمانی و 

پرداخت. هتل هـا 
ایشـان افزود با گسـترش روزافزون جمعیت و افزایش میزان سـاخت و 
سـاز و هـم چنین به دلیل محدود بودن منابـع و مصالح مصرفی، تقاضا 
برای اسـتفاده از مصالح جدید در صنعت سـاختمان افزایـش پیدا كرده 
اسـت. تـالش در جهت پیـدا كـردن راه حل هایی برای اصـالح كیفیت، 
افزایـش كارایـی مصالـح و كاهـش مصرف ماده خـام و انـرژی، موجب 

اسـتفاده از فـن آوری های نوین در این صنعت شـده اسـت.
به گفته سـخنران این نشسـت اولین آیین نامه صرفه جویی در مصرف 
انـرژی در کشـور، حـدود 1۹ سـال، پیـش، تحت عنوان مبحـث نوزدهم 
مقـررات ملی سـاختمان ایران بـه تصویب هیات وزیران رسـید که پس 
از آن بـه صـورت الزم االجـرا درآمد. مقررات ملی سـاختمان مجموعه ای 
از ضوابـط فنـی، اجرایـی و حقوقـی الزم الرعایه در زمینه هـای طراحی و 
نظـارت بر اجرای عملیات سـاختمانی اسـت که به منظـور تامین ایمنی، 
بهره دهی مناسـب، آسـایش، بهداشـت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه 
وضع می گردد. در تهیه و تدوین مقررات ملی سـاختمان به سـازگاری آن 
با شـرایط کشـور از حیث نیروی انسـانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح 
سـاختمانی، توان اقتصادی، اقلیم و محیط، توجه شـده اسـت. به گفته 
دکتـر کاویانـی روش هـا و توصیه هـای زیـر جهت دسـتیابی بـه اهداف 

مقررات ملی سـاختمان بایـد مورد توجه قـرار گیرد:
1. آموزش طراحان و تربیت متخصصین . 

2. هدایـت سـرمایه گذاری هـا، در جهت بهینه سـازی مصرف انـرژی در 
کشور. 

3. ایجاد فرهنگ مطلوب در رابطه با گرایش به انرژی های طبیعی.
۴. رعایـت اصـول شهرسـازی و معماری ویـژه، در راسـتای تحقق اهداف 

اقلیمی طراحی 
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وشهای رسیسیاستهاور بر
یخارجیاز جذبسرمایهگذار

طریقاستارتآپهاوشرکتهای
HighTechدانشبنیان

یوکمکهایاقتصادیوفنیایرانو سازمانسرمایهگذار

 یایران یونوآور انجمنمدیریتفناور

در ابتـدای نشسـت آقـای دکتـر قهرمانـی معاون دفتـر سـرمایه گذاری 
خارجـی سـازمان سـرمایه گذاری و کمکهـای اقتصـادی و فنـی ایـران با 
اشـاره بـه نقـش مهم ایـن سـازمان بـه عنـوان متولـی سـرمایه گذاری 
کشـوردر تامیـن منابع مالـی خارجی، تجهیـز منابع از طریـق فاینانس و 
ارائـه وام و تسـهیالت به توضیح درباره تفاوت های مکانیسـم حمایت از 

سـرمایه گذاری در ایـران بـا سـایر کشـورها پرداخت.
وی همچنیـن بـه صـدور Fipa License، مجـوز سـرمایه گذاری بـا 
ارائـه گارانتـی سـرمایه به سـرمایه گذاران به منظـور رفـع هرگونه تهدید 
سـرمایه گذاری از لحـاظ ریسـک های سیاسـی، ملـی شـدن و سـلب 

مالکیـت بـرای سـرمایه گذاران ، اشـاره نمـود.
در ادامـه آقـای رضوائیـان معـاون سـرمایه گذاری صنـدوق نـوآوری و 
شـکوفایی بعـد از معرفـی صنـدوق بـه توضیـح در بـاره مـدل جـذب 
سـرمایه گذاری خارجـی، مدیریت کسـب و کارهای خارجـی و طرح های 
دانـش بنیـان و اسـتارت آپ هـا پرداخت. وی بـا بیان ایـن موضوع که 
صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی وظیفـه ارائـه خدمـات مالـی و خدمـات 
مشـاوره مالی و مالیاتی و صادراتی را به عهده دارد ، درباره سـرفصل های 
ایـن وظایـف بـه تفصیل اشـاره کرد.بـه گفتـه وی حمایت از حضـور در 
نمایشـگاههای داخلی  و خارجی به منظور جذب سـرمایه گذاری خارجی 
بـرای طـرح دانـش بنیـان و نوآورانه از دیگـر وظایف صندوق نـوآوری و 

شـکوفایی می باشد . 
سـازمان  از  حمایـت  و  تشـویق  اداره  رییـس  فرجـی   مریـم  دکتـر 
سـرمایه گذاری از دیگر سـخنرانان این نشسـت بـود که در ابتـدا به ارائه 
برنامه هـای سـازمان سـرمایه گذاری در حوزه سـرمایه گذاری های خارجی 
و جـذب ان در حـوزه شـرکت ها و طرح هـای دانـش بنیـان و اسـتارت 
آپ ها اشـاره کرد. وی با اشـاره به اهمیت ایجاد و توسـعه اسـتارت آپ ها 
و شـرکت های دانـش بنیان، نقـش سـازمان سـرمایه گذاری را در تامین 
مالـی طرح هـا با توجه بـه ارتباطات مسـتمر و تعامالت این سـازمان با 
نهادهـای و بنگاههـای مالی و اقتصادی دنیا بسـیار تاثیر گذار بر شـمرد.
تجزیـه و تحلیـل فرصت هـا و چالش ها ، بررسـی عوامـل تعیین کننده 
سـاختار تامین مالـی و معرفـی ارکان اصلی فرآیند تامیـن مالی از جمله 

مباحـث مطـرح شـده در این نشسـت بود. 

 یقم استاندار

معرفیفرصتهای
یاستانقم سرمایهگذار

در ایـن همایـش، پنل تخصصی فرصت های سـرمایه گذاری اسـتان قم 
بـه ریاسـت اقای غضنفری معـاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتانداری  
برگـزار شـد. عـادل علیپـور، نائب رئیـس مرکز خدمـات سـرمایه گذاری، 
ابوالفضـل خاکـی رئیس اتاق بازرگانـی، مهندس حاجی زمانـی، دبیر کل 

اتـاق بازرگانـی، اعضای این پنـل بودند.
ایـن پنـل بـا موضـوع معرفـی زمینه هـای مسـتعد سـرمایه گذاری قم 
در بخشـهای مختلـف گردشـگری، صنعتی و کشـاورزی ، رونمایـی از 80 
فرصـت سـرمایه گذاری اسـتان قـم ، بررسـی ظرفیت هـا و مشـوق ها در 
راسـتای حمایت از سـرمایه گذاران اسـتانی و پاسـخگویی به سـواالت و 

ابهامـات بخـش خصوصی برگزار شـد.  
غضنفری ضمـن اعالم 80 فرصت سـرمایه گذاری در بخش های مختلف 
اقتصـادی و عمرانـی توجیه-پذیر برای سـرمایه گذاران داخلـی و خارجی 
و دعـوت از کلیـه سـرمایه گذاران بـرای شـرکت در همایـش فرصتهـای 
سـرمایه گذاری اسـتان قم در بهار سـال 1399  ، گفت: اسـتان قم رتبه اول 
در چـاپ کتـب دینـی و جایـگاه دوم در چاپ ونشـر کشـور را دارد که در 
ایـن رابطـه مقدمـات ایجاد اولین شـهرک صنعتی چاپ و نشـر شـهاب 
با 200 هکتار وسـعت در کیلومتر 5 جاده قم - تهران فراهم شـده اسـت.
در حـوزه اکوتوریسـم، طبیعـت کم نظیر قم شـامل دریاچه نمک، حوض 
سـلطان، گنبـد نمکی، تـاالب بهشـت معصومه و تـاالب مـره و منطقه 
پلنـگ دره از جاذبه هـای طبیعـی اسـت که زمینـه سـرمایه-گذاری های 
عظیمـی را در ایـن حـوزه ایجـاد کـرده اسـت. قـرار گرفتـن در شـاهراه 
اسـتراتژیک ، همجـواری بـا پایتخـت کشـور و نقطـه اتصال 17 اسـتان 

کشـور از دیگـر قابلیت هـای ممتاز اسـتان مسـتعد قم  می باشـد.
سـابقه 20 سـاله درشـهرک سـازی صنعتی کشـور بـا وجود 7 شـهرک و 
4 ناحیـه صنعتـی بـا زیرسـاخت 1239 هکتـار و بـا پراکنش مناسـب و 
زیرسـاختهای مطلوب ، فرصت کم نظیـری برای سـرمایه گذاری در حوزه 

صنعـت فراهم نموده اسـت. 
در ایـن رابطـه می توان به بزرگترین شـهرک صنعتی اسـتان تحت عنوان 
شـهرک شـکوهیه کـه بیـش از 80 درصـد صنایـع را در برگرفته اسـت و 
چندین سـال به عنوان شـهرک سـبز ونمونه شـناخته شده، اشـاره نمود.

سالن ابن سیناسالن ابن سینا
| سه شنبه 28 آبان 1398 || سه شنبه 28 آبان 1398 |
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رسیموانعوراهکارهای بر
یوکارآفرینی توسعهسرمایهگذار

زادکشور،همزمانبا مناطقآ در
هفتهجهانیکارآفرینی

زیایران،سازمانملی رگانی،صنایع،معادنوکشاور اتاقباز
 زادکیش کارآفرینیایران،سازمانمنطقهآ

در ابتـدا محسـن عامـری، رئیـس مرکـز سـرمایه گذاری اتـاق ایـران بـا 
نگاهـی به محدودیت ها و فشـارهای ناشـی از تحریـم و کاهش امنیت 
سـرمایه گذاری در کشـور از لـزوم توجه بـه روش های خالقانـه و نوآورانه 

در راسـتای کاهش ریسـک سـرمایه گذاری سـخن گفت.
علـی چاغروند، مدیـر پژوهش های حرفه ای شـورای گفت وگـوی دولت 
و بخش خصوصـی نیـز با اشـاره بـه آنچـه در مناطـق آزاد کشـور انجام 
می شـود، گفـت: بی توجهی به تولیـد و اشـتغال در مناطـق آزاد و تمرکز 
جـدی روی واردات از طریـق آنهـا نکتـه ای اسـت باید مورد بازنگـری قرار 

گیرد.
دیویـد وایتفوت، مشـاور تجـارت بین الملل شـرکت سـرمایه گذاری فردا 
نیـز به سـرعت عمـل و از دسـت نـدادن زمان در فرایند تسـهیل بسـتر 
کسـبوکار کشـور اشـاره و تاکید کرد: توسـعه و تقویت فضای کسب وکار 

در مناطـق آزاد بایـد گام بهـگام و به صـورت همزمان دنبال شـود.
احسـان جهانی، دبیر سـازمان ملی کارآفرینی ایران از تالش این سـازمان 
بـرای ایجـاد انسـجام بین حاکمیـت، بنگاه هـا  و واحدهای نوپا سـخن 
گفت و تاکید کرد: از آنجا که سـرعت دادن به تولید و صادرات در مناطق 
آزاد بـه عنـوان یک هـدف کلی مطرح اسـت، بهره گیری ازکسـب کارهای 

جدیـد و  اسـتارتاپ ها در این مناطق نقش کلیـدی دارند.
به گفته حسـین سـالح ورزی، نایب رئیس اتـاق ایران و رئیس سـازمان 
ملـی کارآفرینـی ایـران با توجه به اینکه یـک بعد تجارت، واردات اسـت، 
مضمـوم شـمردن این بعـد از روابط تجـاری را نادرسـت اسـت و تاکید 
کرد: اگر در توسـعه مناطق آزاد نتوانسـتیم موفق عمل کنیم، دو رشـته از 
موانـع وجود دارد؛ یک حوزه از مشـکالت مریوط به قوانین حاکم اسـت 
و رشـته دیگـر از مسـایل، معطـوف بـه اصـل رقابت پذیری می شـود که 

متاسـفانه زمینه آن در کشـور فراهم نیست.
ناصـر آخونـدی، معـاون اقتصادی سـازمان منطقه آزاد کیش نیـز باوری 
کـه نسـبت بـه ظرفیت هـای مناطـق آزاد وجـود دارد را ناچیـز خواند و 
تاکیدکـرد: زمینـه رقابت بین مناطـق آزاد داخلی و خارجی وجـود ندارد. 
وی از اجرایـی نشـدن قوانیـم مربـوط بـه مناطـق آزاد هم انتقـاد کرد و 
افـزود: بخشـهایی از مشـکالت مـا مربـوط بـه اجرایـی نشـدن قوانین 
موجود اسـت. البته تغییر مداوم قوانین نیز وجه دیگر مشـکالت کشـور 

اسـت کـه موجب سـردرگمی سـرمایه گذاران می شـود.

 ودگاهیامامخمینی)ره( فر شرکتشهر

مهنـدس غالمـی سرپرسـت دفتـر سـرمایه گذاری شـهر فرودگاهـی امـام 
خمینـی، خانـم موحدی معاون زیرسـاخت شـرکت شـهر فرودگاهـی امام 
خمینی، دکتر فرزانه معاون توسـعه مدیریت شـهر فرودگاهی امام خمینی، 
مهنـدس یادگاریـان قائـم مقام منطقه آزاد شـهر فرودگاهی امـام خمینی و 
مهنـدس امیـر احمدی مجـری منطقه ویژه شـهر فرودگاهـی امام خمینی 

سـخنرانان این نشسـت تخصصـی بودند .
در ابتـدای این نشسـت مهنـدس غالمی بـه معرفی شـهر فرودگاهی امام 

خمینـی و اهمیت ایـن منطقه در کشـور پرداخت .
مهنـدس غالمـی به اقدامـات انجام گرفته درشـهر فرودگاهـی امام خمینی 
بـه منظـور جـذب سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی پرداخـت و معرفـی 
ظرفیت هـای منطقـه، معرفـی فرصت هـا و بسـته های سـرمایه گذاری بـا 
همـکاری مشـاور بین المللـی در حوزه هـای هوانـوردی، خدمـات عمومی، 
شناسـایی نقصان هـای موجـود در مسـیر جـذب سـرمایه گذاری و ایجـاد 
فرایند مشـخص جـذب سـرمایه گذاری و تالش جهت دسـتیابی به فرایند 
سـرمایه گذاری واحـد و یکسـان بـا سـایر مناطـق آزاد کشـور را از اقدامـات 

انجـام گرفتـه در این زمینه دانسـت .
خانم موحدی ضمن معرفی ترمینال بین المللی سـالم فرودگاه امام خمینی 
بـه معرفی برنامه های توسـعه ایی این منطقه پرداخـت . وی همچنین به 

تشـریح جزئیات و برنامه پنج ساله توسـعه این منطقه پرداخت.
در ادامـه مهنـدس یادگاریـان بـه معرفی منطقـه آزاد شـهر فرودگاهی امام 
خمینـی پرداخـت و ضمـن اشـاره به سیاسـت های کلـی ابالغـی اقتصاد 
مقاومتی به اهداف و سیاسـت های این منطقه در اسـناد باالدسـتی کشور 
اشـاره کرد و مزایای ویژه این منطقه را برای حاضرین در نشسـت تشـریح 

 . کرد 
سـپس مهنـدس امیر احمدی  بـه معرفی و همچنین مزایـای منطقه ویژه 
شـهر فرودگاهـی امـام خمینـی پرداخـت. وی دسترسـی بـه کریدور هـای 
اصلـی ارتباطی کشـور را به عنـوان عامل مهمی در انتقال مـواد اولیه جهت 
پشـتیبانی از تولیـد در ایـن منطقه آزاد دانسـت و مزیت لجسـتیکی این 

منطقـه ویژه را بر اسـاس اسـناد باالدسـتی حائز اهمیت دانسـت .
دکتـر فرزانـه معـاون توسـعه مدیریـت شـهر فرودگاهـی امـام خمینـی 
آخریـن سـخنران ایـن نشسـت تخصصی بـود کـه مزیت هـای مضاعف 
سـرمایه گذاری در این منطقه و تسـهیالت ویژه ای  که بر اسـاس اساسنامه 

شـرکت جهـت سـرمایه گذاری در نظـر گرفتـه شـده را تشـریح نمود. 

فرصتهاومزیتهای
شهر یدر سرمایهگذار

ودگاهیامامخمینی)ره( فر

سالن رازیسالن رازی
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چگونهبا“عارضهیابی”
چالشهایکسبوکارمانرا

شناساییودرمانکنیم؟

یونظارتبرطرحها سرمایهگذار انجمنشرکتهایمشاور

در ایـن پنـل تخصصـی، خانم مهنـدس مهرنـوش قبادی عضـو هیات 
مدیـره انجمن و آقای علی کنعانی مشـاورومدرس به سـخنرانی درحوزه 
بهبـود عملکـرد و ارائـه راهـکار مدل هـای مناسـب بـرای رفـع عارضه ها 
پرداختنـد.  خانـم مهنـدس قبـادی فرایندهـای طـرح، نیروی انسـانی ، 
مدیریـت، عـدم اطـالع از قوانین حاکـم ، تکنولوژی ، عدم شـناخت رقبا 
و نیـاز سـنجی مشـتریان و مخاطبـان را از علـل عمـده وقـوع عارضه ها 
در طرح هـای اقتصـادی عنـوان کـرد  کـه رعایـت هریـک از آنهـا بـرای 
شـروع یک کسـب و کار موفق و سـودآور ضروری اسـت. ایشـان  پس 
از مقایسـه مدل هـای عارضه یابـی موجـود در دنیا و روش هـای عارضه 
یابـی سـازمان  در چهارزمینـه  اصول و پیش فرضها ، سـاختار  ، کارآمدی 
در اجـرا  و پشـتوانه علمی وپیشـنهاد بهتریـن روش بـرای عارضه یابی ، 
اهمیـت و نقش عارضه یابـی در افزایش بازدهی بنگاهها  رابا ارائه نتایج 
مطالعاتی که در سـه زمینه صنعت ، خدمات و کشـاورزی بدسـت آمده 
اسـت  بیان کـرد .برپایـه این مطالعـات، در بخش صنعت بـا بکارگیری 
54درصـد راهـکار بهبـود ، 86 درصد افزایش بازدهی بوجود آمده اسـت.

همچنیـن ، در بخـش خدمـات با پیـاده سـازی  88 درصـد راهکارهای 
بهبـود 117 درصـد و در بخش کشـاورزی بـا کاربرد 35درصـد راهکارهای 

عارضـه یابـی 74 درصـد بـر بازدهی بنگاهها افزوده شـده اسـت .
آقـای مهنـدس کنعانـی در سـخنرانی خـود با عنوان اسـیب شناسـی ، 
چالش هـا و راهکارهـای اثربخشـی طرح هـای سـرمایه گذاری ،چهـار 
مـالک اصلی سـالمت و موفقیـت طرحها را  ،موفقیـت مالی ، موفقیت 
داخلی ، موفقیت مرتبط با مشـتری  و موفقیت آتی بیان  و به تفصیل 

آنها راتشـریح کرد .
ایشـان با اشـاره به اسـیب شناسـی چالش هـا و برشـمردن موانع طرح  
و ریشـه چالش هـا  بـه ترتیب اهمیـت وموقعیت آنهـا درچرخه حیات 
طرح ، گفت ، انتخاب طرح نامناسب / امکان سنجی و توجیه اقتصادی 
ضعیف /مشـکالت تامین منابع مالی / اجرای ضعیف و یابرون سـپاری 
ضعیـف اجرای کار بـه مجریان برون سـازمانی / روی دادن ریسـک های 
مختلـف در سـطوح راهبـردی و اجرائـی و عـدم مدیریت درسـت آنها و 
ضعـف درنظام پایـش و ارزیابی عملکرددرطول کل چرخـه حیات طرح ، 

از جمله مهمترین اسـیب های طرحها سـت .

زیایرانوسوریه/ رگانی،صنایع،معادنوکشاور اتاقمشترکباز

 زیایرانوافغانستان رگانی،صنایع،معادنوکشاور اتاقمشترکباز

نشستتخصصی
یبا توسعهتجارتوسرمایهگذار

کشورهایسوریهوافغانستان
نشسـت تخصصـی توسـعه تجـارت و سـرمایه گذاری بـا سـوریه و 
افغانسـتان در راسـتای برنامه ریزی برای رشـد سـطح مناسـبات کشور با 
همسـایگان یکی از نشسـت های رویداد KishINVEX2019 بـود. دراین 
نشسـت رئیس اتاق مشـترک ایران و افغانسـتان و دبیر اتاق مشـترک 
ایـران و سـوریه بـه تشـریح وضعیـت بـازار این دو کشـور و مشـکالت 

مربـوط بـه هر کـدام از ایـن مناطـق پرداختند.
بـه اعتقاد آن ها، افغانسـتان و سـوریه از جمله کشـورهای اطـراف ایران 
هسـتند کـه بـا دارا بـودن ظرفیت هـای بسـیار می تواننـد به رغـم انواع 
محدودیت هـای ناشـی از تحریـم بـه دلیـل مناسـبات خوب سیاسـی، 

زمینـه توسـعه تجـارت بین المللی ایـران را فراهـم کنند.
حسـین سـلیمی، رئیس اتاق مشـترک ایران و افغانسـتان با نگاهی به 
دالیـل اهمیـت توسـعه همکاری های تجـاری و  اقتصادی با کشـورهای 
همسـایه تصریـح کـرد: ایـران و افغانسـتان اشـتراکات بسـیاری از نظر 
فرهنگـی، زبانـی و تاریخی با یکدیگر دارند. از سـوی دیگر مسـافت بین 
ایـن دو کشـور و وجـود مـرز مشـترک طوالنی بـا یکدیگر موجب شـده 
کـه همـکاری آنها توجیه اقتصـادی باالیی پیدا کند. ایران با کشـورهایی 
همـکاری دارد کـه هیـچ کـدام از ایـن ظرفیت هـا را دارا نیسـت و از بازار 

افغانسـتان غافل شـده است.
اصغـر میرزایـی، دبیـر اتاق مشـترک ایـران و سـوریه نیز بـه مزیت های 
بـازار سـوریه با توجه به آغاز دوره بازسـازی این کشـور و نیـاز آن به انواع 
تولیـدات و خدمـات اشـاره و تصریـح کـرد: بـرای حضـور موثـر در این 
بـازار بایـد زمـان را در نظـر داشـت، در این حوزه سـرعت عمـل اهمیت 
باالیـی دارد. کشـورهای مختلفـی برای حضور در سـوریه و مشـارکت در 
پروژه هـای بازسـازی اعـالم آمادگـی کرده انـد حتـی کشـورهایی ماننـد 

امـارات متحـده کـه از نظـر سیاسـی روابط نزدیکی با سـوریه نـدارد.
وی از مشـکالت حوزه ترانزیتی و دسترسـی سـخت به سـوریه سـخن 
گفـت و افـزود: عبـور از ترکیه و عراق برای رسـیدن به سـوریه به سـختی 
انجام می شـود. این دو کشـور سیاسـت هایی دارند که عبور ماشین های 

ترانزیـت را سـخت و پیچیده و حتی گـران می کند.
میرزایـی همچنیـن وضعیـت پروازهـا بـه این کشـور را هـم نامطلوب 
خوانـد و گفـت: در هفتـه ۵ پـرواز بـه صـورت رفـت و برگشـت بین دو 
کشـور صـورت می گیـرد کـه نسـبت بـه تقاضا کـم بـوده و الزم اسـت 

افزایـش پیـدا کند.

سالن خوارزمیسالن خوارزمی
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ایران حاکمیتشرکتیدر
شرکتهایبورسی باتاکیدبر

  بیمهکوثر

یکـی دیگـر از نشسـت های تخصصـی رویـداد کیـش اینوکـس 2۰1۹ 
نشسـت »حاکمیـت شـرکتی در ایران« با تاکید بر شـرکت های بورسـی 
بود که توسـط شـرکت بیمه کوثر برگزار شد. مجید مشعلچی مدیرعامل 
بیمـه کوثر دراین نشسـت با اشـاره به اهمیت اصول حاکمیت شـرکتی 
از نظـر غالـب فعـاالن اقتصـادی، بـر تاثیر مهـم ایـن اصول تاکیـد کرد. 
مشـعلچی بـا بیان اینکـه اصـول حاکمیت شـرکتی دو موضـوع اصلی 
هدایـت بهینـه شـرکت ها و کنتـرل و نظـارت دقیـق بـر شـرکت ها 
را هدف گـذاری کـرده اسـت، افزود:اصـول مذکـور، تمـام فرآیندهـا و 
مولفه هـای مرتبـط بـا هدایت بهینـه شـرکت ها از بخش قانون گـذاری، 
انتخـاب هیات مدیـره و مدیرعامل کـه هدایت اصلی شـرکت را بر عهده 

دارنـد تـا تقسـیم کار را مورد توجـه قرار داده اسـت.
وی ادامـه داد: بحـث صاحـب صالحیت بـودن اعضـای هیات مدیره و 
مدیرعامل از موارد مورد توجه اصول حاکمیت شـرکتی اسـت و براساس 
همیـن اصـول، صالحیـت افراد بررسـی و وظایف تقسـیم می شـود. او 
یـادآور شـد: بیمـه مرکـزی جمهوری اسـالمی ایـران نیز دقیقا براسـاس 
همیـن اعـالم کرده صالحیـت مدیران عامـل بیمه ها بررسـی و چنانچه 
مدیـری فاقـد صالحیت بـود اجازه نخواهد داشـت در شـرکت  جدیدی 
مشـغول شـود و این بخش از اصـول حاکمیت شـرکتی در این تصمیم 

بیمـه مرکـزی ظهور پیـدا می کند. 
بـه گفته وی سـال مالـی ۹۸ یکی از بهترین سـال های عملکرد بیمه کوثر 

اسـت و در پایان سـال اخبار خوبی برای سـهامداران بیمه کوثر داریم.

 یاسالمیایران یجمهور بیمهمرکز

نشسـت های  از  دیگـر  یکـی  مالـی  تامیـن  در  ابزارسـازی  نشسـت 
تخصصـی رویـداد KishINVEX2019 بـود کـه بـا حـوزه دکتـر کردبچـه 
رییس پژوهشـکده صنعـت بیمه و دکتر خامسـیان عضو هیئت علمی 

پژوهشـکده بیمـه برگزار شـد.
در این نشسـت سـخنرانان با اشـاره به این کـه عرضه اوراق بیمـه ای در 
زمینـه تامین مالـی اتکایی و بیمه هـای زندگی موجـب افزایش ضریب 
نفـوذ بیمـه می شـوند، به مسـائل دیگری در ایـن زمینه از جملـه انتقال 
ریسـک تامیـن مالی بـه عنوان مهمتریـن هدف بـرای اسـتفاده از اوراق 
بهـادار بیمه ای پرداختند. به گفته سـخنرانان پنل، ابزارهـای مالی از نظر 
قانونـی و مبانـی نظری محدودیتـی ندارد و می تـوان در محیط کوچک 
تـر، ابـزار خـاص همـان محیـط جهـت رفـع مشـکالت طراحی شـود. 
سـخنرانان بـر این نکته تاکید کردنـد که طراحی ابزارهای مالی مناسـب 
در صنعـت بیمـه نقـش مهمـی در رفع مشـکالت مالـی در این صنعت 

خواهد داشـت.
در این نشسـت به نقش اوراق بهادار بیمه های زندگی در گسـترش بازار 
اتکایـی ازطریـق جـذب ارزش فعلـی دارایی های آتی بیمه هـای زندگی و 
انتقال ریسـک به خارج از صنعت بیمه  در توسـعه صنعت بیمه پرداخته 
شـد. همچنیـن به فرصـت اسـتفاده از اوراق بهادار صنعـت بیمه جهت 

مشـارکت در سـرمایه گذاری های بزرگ و پربازده اشـاره گردید.

تامینمالی یدر ساز ابزار

سالن مالصدراسالن مالصدرا
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آرش ارشـد رییـس سـازمان سـرمایه گذاری و مشـارکت های مردمـی 
شـهرداری کـرج در ابتـدای ایـن نشسـت بـر اهمیـت سـرمایه گذاری و 
تاکیـد مسـئوالن عالـی نظـام  بـر جـذب هرچه بیشـتر سـرمایه گذاری 
مولـد و ایجاد اشـتغال پایدار تاکید کرد.ایشـان با اشـاره به فعالیت های 
عمرانـی و خدماتی شـهرداری ها در سـنوات گذشـته به مسـئولیت های 
جدیـد شـهرداری ها در قالـب توسـعه پایـدار انسـانی و فعالیت هـای 
فرهنگی اشـاره و با تعریف وظایف شـهرداری ها و وضعیت تامین مالی 
پروژه هـای شـهری از گذشـته تـا امروز به تشـریح علل نیاز به گسـترش 

منابـع مالـی ودرآمـدی شـهرداری ها پرداخت .
آرش ارشـد در ادامـه بـا توضیـح منابـع درآمـدی سـنتی و ناپایـدار 
شـهرداری ها شـامل فـروش تراکم، تغییـر کاربری اراضـی، انتشـار اوراق 
مشـارکت ، اسـتقراض از بانک هـا و کمک هـای دولتـی و درآمدهـای 
پایـدار شـهرداری ها بـه ویـژه عوارض هـای دریافتـی مختلـف ، بهـای 
خدمات شـهری و درآمدهای موسسـات انتفاعی را در توسعه درآمدهای 
شـهرداری ها حائـز اهمیـت دانسـت. وی در ادامـه بـا ذکـر ویژگی هـای 
درآمد پایدار ضرورت توجه بیشـتر شـهرداری ها و فرهنگ سـازی در این 

زمینـه را یـک از اصلـی تریـن ماموریت هـای شـهرداری ها خوانـد .
ایشـان در ایـن نشسـت بـه رویکردهای نویـن تامین مالـی پروژه های 
شـهری پرداخـت و ورود بـه بازارهـای پولـی و مالـی سـرمایه گذاری در 
پروژه هـای پربـازده، مشـارکت بخش خصوصـی و مشـارکت مردمی را 

حلقه هـای مفقـوده درامـد سـازی پایـدار شـهرداری ها معرفـی کرد .
بـه گفته مهنـدس ارشـد اصل انتفـاع سـرمایه گذار ، مهمتریـن نکته در 
شـکل گیـری فرایند مشـارکت بخش خصوص اسـت و ضمـن تاکید بر 
راهبردهـای تامین مالی پایدار شـهرداری ها با رویکـرد اقتصاد مقاومتی 
خواسـتار توجه بیشـتر به بخش خصوصی در زمینه سـرمایه گذاری شد
وی ایجـاد خالقیـت در درآمـد سـازی  به ویـژه اسـتفاده از ظرفیت های 
گردشـگری توسـط شهرداری ها و سـایر افراد و عوامل تاثیرگذار در جامعه 
شـهری را زمینه سـاز ایجاد درآمد های پایدار بیشـتر برای شهرها خواند .
ایـن سـخنرانان در خاتمه اسـتقالل شـهرداری ها و امکانـات در اختیار را 
عامـل مهمی در ایجاد زمینه های درآمد سـازی های دانسـت و اسـتفاده 
بهینـه ازفرصت هـای اقتصـادی را راهـکار نهایـی درآمدسـازی پایـدار و 

سرشـار برای شـهرداری ها دانسـت .
 

یهاوتامینمالی شهردار

 ج یکر یومشارکتهایمردمیشهردار سازمانسرمایهگذار  یدلیرانپارس شرکتسرمایهگذار

در این نشسـت به نقش بازار سـرمایه در توسـعه اقتصاد دانش بنیان و 
فرهنگ مشـارکت در تامین سـرمایه بـه روش crowdfunding )تامین 

مالی جمعی( پرداخته شـد. 
دکتـر علیرضـا دلیـری در ایـن نشسـت بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه عصـر 
سـرمایه گذاری سـنتی به پایان رسـیده اسـت  و باید پایـه فعالیت های 
سـرمایه گذاری و تولیدی بر بسـتر علم و فناوری باشـد افزود بازار سرمایه 

می توانـد پایـه اساسـی پیشـرفت اقتصاد نوین باشـد. 
وی همچنین نقش اقتصاد دانش بنیان را در بازار سـرمایه حائز اهمیت 

دانست.
بـه گفته ایشـان در حال حاضر 32 شـرکت دانش بنیـان در بورس وجود 
دارد  و در بدترین شـرایط بازار سـرمایه شـاخص این شرکت ها رو به رشد 
بـوده اسـت در نتیجه فضـای آینده فعالیـت اقتصادی و سـرمایه گذاری  

را بایـد بر بسـتر فناوری اطالعـات و حوزه فناوری های مالی شـکل داد. 
سـخنران این نشسـت در ادامه افـزود ، بحـث crowdfunding  که در 
حـال حاضر در کشـورمان نیزموضوعیت دارد،  بحث بسـیار جـذاب روز 

دنیا اسـت.
 در crowdfunding منابـع  و پول هـای خـرد سـرگردان جمـع آوری و 
بـه بخش هایـی کـه نیـاز بـه سـرمایه گذاری  دارنـد تزریـق می شـود و 
درکشـورما نیـز چندیـن شـرکت مجـوز crowdfunding  را دریافـت و 
مشـغول فعالیت هسـتند. در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  
فعالیت هایـی در زمینـه راه انـدازی صندوق هـای جسـورانه، رونمایـی از 
صنـدوق جدیـد تامیـن مالـی ، ورود شـرکت های دانـش بنیان بـه بازار 
سـرمایه و راه اندازی تابلو اختصاصی در فرابورس،سرمایه گذاری در بستر 
دانش بنیان و crowdfunding در حال انجام اسـت و معاونت علمی و 
فناوری ریاسـت جمهوری  در صدد آن اسـت که اصل سـرمایه و قسمتی 
از سـود نیز ضمانت شـود. ارزش گذاری و اعتباری سـنجی شـرکت ها از 

دیگـر موضوعـات مورد بحث در این نشسـت تخصصـی بود.

توسعه سرمایهدر نقشبازار
اقتصاددانشبنیانوفرهنگ

وش تامینسرمایهبهر مشارکتدر
CrowdFunding

سالن ابوریحانسالن ابوریحان
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مریـم فرجـی رییـس اداره تشـویق و حمایـت از سـرمایه گذاری های 
خارجی سـازمان سـرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایـران در این 
نشسـت با اشـاره به گـزارش تهیه شـده توسـط UNCTAD با موضوع 
جـذب سـرمایه گذاری در مناطـق آزاد و ویژه اقتصادی، بـه ضرورت توجه 
مراکز خدمات سـرمایه گذاری در سطح کشـور از مباحث کالن به مباحث 

تخصصـی و ایجـاد رویه های جدیـد پرداخت.
وی ضمـن اشـاره به شـتاب در تشـکیل مناطق ویژه اقتصـادی جهان در 
سـال گذشـته میالدی، به فاصله زیاد بین جذب سـرمایه گذاری خارجی 
در مناطـق آزاد ویـژه اقتصـادی دنیا با کشـورمان و ضـرورت بازنگری در 
قوانیـن مرتبـط در این زمینه پرداخت. در این نشسـت عوامل موفقیت 
مناطـق ویـژه در جهان بر اسـاس گـزارش آنکتاد شـامل تمرکـز راهبری، 
چارچـوب مقرراتـی و حکمرانی و ارزش پیشـنهادی برای سـرمایه گذاران 
و نیـز چالش هـای جدید پیش روی این مناطق شـامل الزامات توسـعه 
پایـدار، انقـالب صنعتـی جدیـد و اقتصـاد دیجیتـال و تغییـر الگـوی 

تولیدات جهانی تشـریح شـد.
وی در ادامـه بـه تشـریح مشـوق های سـرمایه گذاری در مناطـق آزاد و 
ویـژه اقتصـادی و ضرورت ارائـه کلیه خدمات مورد نیاز سـرمایه گذاران از 
طریـق یک کانال واحد پرداخت. در خاتمه ایشـان به دسـته بنـدی ارائه 
شـده توسـط آنکتـاد در زمینه توسـعه مناطـق ویژه اشـاره کرد و از سـه 
مدل سـرمایه گذاری خارجی با مشـارکت شـرکت های داخلی، مشـارکت 

دولـت با دولـت خارجی و مـدل PPP نـام برد.
در قسـمت دوم این نشسـت آقای دکتر سـیدآقا زاده مدیرکل دفتر آسیا 
و اقیانوسـیه سـازمان توسـعه تجـارت ایـران بـه بحـث سـرمایه گذاری 
خارجـی صـادرات محور اشـاره کرد و الزمـه موفقیت مناطـق آزاد و ویژه 
اقتصـادی را تمرکـز بـر صادرات به کشـورهای دیگـر به ویژه کشـورهای 

همسـایه دانست.
 وی بـا اشـاره به برنامـه چیـن در برنامـه One Belt One Road اضافه 
کـرد، از طریـق جـذب 10 درصـد از واردات کشـورهای همسـایه می توان 
بـه درآمـد 100 تا 150 میلیارد دالری در سـال دسـت پیدا کرد کـه الزمه آن 
توسـعه اقتصـادی مناطق ویـژه اقتصادی بـا تمرکز بر تولیـدات صادرات 

محور می باشـد.

زمینه ارائهگزارشUNCTADدر
یمستقیم وندجذبسرمایهگذار ر

ابعادمنطقهایوجهانی خارجیدر
وتوسعهقوانینملیوبینالمللی

مناطقویژه یدر سرمایهگذار
زاد اقتصادیومناطقآ

 سازمان منطقه آزاد کیش   سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران  

در این نشسـت کـه با حضور دکتر ناصرآخوندی معـاون وقت اقتصادی 
و سـرمایه گذاری سـازمان منطقـه آزاد کیـش، دکتـر معراج نـادری مدیر 
سـرمایه گذاری و دکتر نظری مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری و توسعه 
کیـش برگـزار گردیـد، بـه معرفـی فرصت هـای سـرمایه گذاری در جزیره 

کیـش و هندورابی پرداخته شـد.
معرفی طرح جامع توسـعه جزیره کیش در 2 محور گردشـگری و تجارت 
و بازرگانـی ، اشـاره بـه مزایـای منطقـه آزاد کیـش جهت سـرمایه گذاری 
شـامل معافیت های مالیاتی، ثبت شـرکت بـا مالکیـت 100 در صد برای 
شـرکتهای خارجـی ، عـدم نیاز بـه ویزا بـرای سـرمایه گذاران، دسترسـی 
بـه آبهـای آزاد، دارا بـودن خـط مسـتقل هوایـی و کشـتیرانی، وجـود 
زیرسـاختهای اقامتـی و حمـل و نقـل مناسـب و .. از مواردی بـود که در 

ابتدای نشسـت بـرای سـرمایه گذاران مطـرح گردید.
همچنیـن ارائـه طـرح جامـع ویـژه جزیـره هندورابـی، ارائـه 13 بسـته 
سـرمایه گذاری در حـوزه گردشـگری و زیـر سـاخت و معرفـی جزیـره 
هندورابـی بـه عنوان جزیره طبیعـت محور از دیگر مباحث مطرح شـده 

در نشسـت سـازمان منطقـه آزاد کیـش می باشـد. 
دکتـر ناصـر آخوندی در این نشسـت بـه راه اندازی بـورس بین الملل در 
جزیـره کیـش بـا مشـارکت هلدینگ هـای مالی صـادرات محـور و پایه 
معامـالت ارز محـور اشـاره کـرد. همچنیـن به گفته ایشـان وجـود 127 
پـروژه سـرمایه گذاری در حال اقدام و صدور بیـش از 1050 مجوز فعالیت 
اقتصادی در جزیره کیش در 6 ماهه نخسـت سـال 1398 نشـان از اقبال 

عمومی شـرکتهای تجـاری برای فعالیـت در جزیره کیش می باشـد.
وی بـا توضیـح فرآینـد شناسـایی فرصت هـای سـرمایه گذاری، از کتاب 
طـرح   41 بـا  کیـش  جزیـره  در  سـرمایه گذاری  فرصت هـای  معرفـی 
سـرمایه گذاری بـه ارزش 40 هـزار میلیـادرد ریـال منطبق با طـرح جامع 

جزیـره زیبـای کیـش بـرای سـرمایه گذاران متقاضـی رونمایـی کرد. 

معرفیفرصتهای
زادکیش یمنطقهآ سرمایهگذار

سالن ابن سیناسالن ابن سینا
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ی فرصتهایسرمایهگذار
شرکتهای بورسباتکیهبر در

تابعههلدینگخلیجفارس

 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  

شـرکت  مدیرعامـل  نـژاد  عشـقی  دکتـر  نشسـت  ایـن  سـخنرانان 
سـرمایه گذاری مدبـران اقتصـاد، دکتـر جهانگیـری مشـاور معاونـت 
اقتصادی وزارت امورخارجه و سـفیر سـابق ایران در هلند ، دکتر هاشـمی 
نـژاد مدیرعامل گروه مالی سـاتا، دکتـر نوروزی  و دکتر گودرزی از شـرکت 

بـورس اوراق بهـادار تهـران و دکتـر علـوی بودنـد .
در ابتـدای این نشسـت دکتر هاشـمی نـژاد مدیرعامل گروه مالی سـاتا 
به بررسـی شـرایط اقتصادی کشـور طی 10 سـال گذشـته و تورم و رکود 
تورمـی ایجـاد شـده در اقتصاد کشـور پرداخت و بـه راهکارهایی جهت 
مقابلـه  بـا ایـن شـرایط اشـاره کـرد و تحریم هـا و عـدم سیاسـتگذاری 
صحیـح اقتصـادی را عامل بی ثباتی  بازارها در اقتصاد کشـور دانسـت .
دکتر گودرزی دیگر سـخنران این نشسـت به بحث تامیـن مالی ازطریق 
ابزارهای بازار سـرمایه پرداخت . وی به حضور بیش از 500 هزار سـهامدار 
جدیـد در بازار بـورس و اهمیت تامین مالی از طریق بازار سـرمایه جهت 
تامیـن نقدینگـی و منابـع مالـی شـرکت ها به ویـژه شـرکت های بزرگ 
و اسـتفاده از ابزارهـای ایجـاد شـده در بورس هـا بـه ویـژه صندوق های 

پروژه اشـاره کرد .
در ادامـه دکتـر نوروزی معاون ناشـران شـرکت بورس اوراق بهـادار تهران 
بـه شـرایط و فرایندهـای تامیـن مالـی از طریـق عرضه سـهام در بورس 

اوراق بهـادار پرداخت .
دکتـر علـوی بـه عنـوان آخریـن سـخنران ایـن نشسـت بـه بررسـی 
ریسـک های پیـش روی بـازار سـرمایه بـا تمرکـز بر رتبـه بنـدی و اعتبار 
سـنجی پرداخت . وی به اهمیت ارزیابی ریسـک در سرمایه گذاری جهت 
سـرمایه گذاران حقیـق و حقوقـی پرداخت و موسسـات و شـرکت های 
رتبـه بندی اعتبـاری را به عنوان حلقه مفقوده این زنجیره دانسـت .دکتر 
علـوی رتبه بنـدی پروژه ها در مجموعه هلدینگ خلیج فارس در راسـتای 
جذب بیشـتر سـرمایه گذاران حقیقی و حقوقی را حائز اهمیت دانست. 
وی در خاتمـه بـه وجـود نقدینگی بسـیار زیاد و اهمیـت زنجیره تامین 
مالـی بـه ویـژه رتبه بنـدی و اعتبـار سـنجی شـرکت ها و پروژه ها جهت 
اطمینـان خاطـر به سـرمایه گذاران  و جذب هر چه بیشـتر این نقدینگی 

بـه ویـژه در صنعت پتروشـیمی تاکید کرد.

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران  

نشسـت تخصصـی با محـور نحـوه سـرمایه گذاری در اسـتارت آپ های 
بیمـه ای به عنـوان کانالی بـرای جذب سـرمایه گذاری در صنعـت بیمه با 

حضـور مدیران بیمـه مرکزی برگزار شـد.
در ایـن نشسـت رضایـی، مدیـر نظـارت بـر شـبکه خدمـات بیمـه ای 
بیمـه مرکـزی بـا اشـاره بـه توسـعه حضـور اسـتارت  آپ ها در صنعـت 
بیمـه و اسـتقبال از آنهـا اظهـار کـرد: زمانی کمپیـن ۶۵۰۰ نفـری مقابله 
بـا اسـتارت آپ ها وجـود داشـت امـا اکنـون بـا حمایـت بیمـه مرکـزی 
و پرداخـت هزینه هـای خـاص خـود بـه جایـی رسـیدیم کـه در حـال 
تـالش برای توسـعه اسـتارت آپ ها هسـتیم ایـن در حالی اسـت که در 
حـال حاضـر حـدود 1۶3 اسـتارت آپ در صنعـت بیمـه و در حوزه هـای 
مختلـف از کارگـزاران بیمه، افـراد حقیقی و شـرکت های بیمه ای فعالیت 
می کننـد. وی در ادامـه بـا بیان اینکه در راسـتای توسـعه اسـتارت آپ ها 
در صنعت بیمـه، در اولیـن اقـدام تفاهم نامـه ای بیـن بیمـه مرکـزی و 
معاونـت علمی، فناوری رئیس جمهـور منعقـد شـد، گفـت: در ادامـه 

سـاماندهی فعالیـت اسـتارت آپ ها مـورد توجـه قـرار گرفت.
ایـن مقـام مسـوول بیمـه مرکـزی در مـورد نحـوه سـرمایه گذاری در 
اسـتارت آپ ها نیز گفت: باید دو مسـیر فنی - بیمه و همچنین راه اندازی 
سـایت و مباحـث  آی تی محـور آن نیز مورد توجه قـرار بگیرد. همچنین 
رضایـی با اشـاره به سـرمایه الزم بـرای سـرمایه گذاری در اسـتارت آپ ها 
گفـت: در دنیـا از یـک میلیـون دالر تـا 1۰۵ میلیـون دالر در ایـن زمینـه 
متفـاوت  سـرمایه گذاری  در ایران رقـم  ولـی  می شـود  سـرمایه گذاری 
اسـت؛ به طوری که برای شـروع کار با حدود۵۰۰ میلیون ناموت می شـود 
ولـی اگر قرار باشـد اسـتارت آپ راه انـدازی و برای آن تبلیغات و توسـعه 

انجـام شـود حداقـل ۵ میلیارد ناموت الزم اسـت. 
وی در مـورد فعالیـت اسـتارت آپ ها در حـوزه بیمـه نیز گفـت: واقعیت 
ایـن اسـت کـه گسـتردگی کار آنها بسـیار بیـش از این اسـت کـه دیده 
می شـود؛ به طـوری کـه یکـی از کارکردهـای آنهـا این اسـت کـه فروش 
سـنتی را بـا سـرعت بیشـتری در فضـای مجازی انجـام می دهنـد. از 
سـوی دیگر مقایسـه نـرخ امـکان انتخاب به مشـتری می دهـد. برخی 
اسـتارت آپ ها هـم دیتاها را دریافت کـرده و بر اسـاس آن تحلیل آماری 
در اختیـار شـرکت بیمه انجام می دهنـد، و برخی نیز مشـاور بیمه گذار و 

برخـی هم تلفیقی هسـتند. 

ی نحوهسرمایهگذار
استارتآپهایبیمهای در

بهعنوانکانالیبرایجذب
صنعتبیمه یدر سرمایهگذار

سالن رازیسالن رازی
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نشستتخصصیتوسعهتجارتو
قطر یباکشور سرمایهگذار

 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشترک ایران و قطر   

بررسـی راه های توسـعه تجارت و سـرمایه گذاری در قطر محور نشسـتی 
بود که در دومین روز نمایشـگاه اینوکس 2۰1۹ برگزار شـد. در این نشست 
رئیـس کمیسـیون پژوهش و سـرمایه گذاری و عضو هیـات مدیره اتاق 
مشـترک ایـران و قطـر به تشـریح وضعیت تجـاری و اقتصادی کشـور 

پرداخت. قطر 
بر اسـاس اظهارات سـید محمد آیت اللهی موسـوی، رئیس کمیسـیون 
پژوهـش و سـرمایه گذاری و عضـو هیـات  مدیـره اتـاق مشـترک ایران 
و قطـر، ایـن کشـور بـه دلیل جمعیـت کمـی کـه دارد نمی تواند مقصد 
نهایـی بـرای صادرات محصوالت باشـد بلکه بایـد به این بـازار به عنوان 

مقصدی بـرای صـادرات مجدد منظور شـود.
ایـن عضـو هیـات مدیـره اتاق مشـترک ایران و قطـر با نگاهی بـه روند 
حضـور ایرانیـان در قطر پـس از تحریم هایی   که علیه این کشـور اعمال 
شـد، گفـت: متاسـفانه در آن روزهـا بـدون برنامه ریزی و رعایـت اصول 
اصلـی تجـارت بین المللـی وارد بـازار قطـر شـدیم و در نهایـت بـا ضـرر 
خـارج شـدیم. ایـن درحالی اسـت که رقیب مـا یعنی ترکیه توانسـت با 

اسـتراتژی دقیـق ورود کنـد و همچنان در آنجا فعال باشـد.
بـه اعتقاد موسـوی آنچـه در مورد بـازار قطر اهمیت دارد سـرمایه گذاری 
مشـترک و حضور در قالب هلدینگ  هاسـت، در واقع ترکیه هم به دلیل 
توجـه بـه همین موضوع توانسـته تا بـه امـروز در این بـازار موفق عمل 

کند.
در ادامـه عبـداهلل سـهرابی، مسـئول کارگـروه عمـان و قطـر در وزارت 
امورخارجـه و سـفیر سـابق ایـران در قطر با نگاهـی به تاریخچـه روابط 
اجتماعـی بیـن ایران و قطـر و به تدریج بـروز انواع رویدادهای سیاسـی 
و اقتصـادی، تشـریح کـرد: به رغـم همـه مسـائلی کـه در منطقـه اتفاق 
می افتـاد، همـواره مناسـبات ایـران و قطر ادامـه پیدا کـرده هرچند این 

مناسـبات دچار نوسـاناتی شـده است.
بـر اسـاس اظهـارات او فرصت برای کار با قطر بسـیار زیاد اسـت هرچند 
بـرای حضـور در ایـن بـازار بایـد بـه این کشـور سـفر کـرد و از نزدیک با 
فرصت هـای تجاری این کشـور آشـنا شـد. در مورد برگـزاری جام جهانی 
هـم اگـر بتوانیم تـا 1۰میلیـارد دالر صادرات مصالح سـاختمانی داشـته 

باشـیم، اقدام خوبـی صورت گرفته اسـت.

 موسسه حقوقی و داوری الهه  

مالحظاتحقوقیکاربردی
یفراملی وندمشارکتهایتجار ر در

شرکتها-مدیریت ارتقایاعتبار
هزینههاواختالفات

مؤسسـه HCLA   هلنـد نشسـتی تخصصـی بـا عنـوان "مالحظـات 
حقوقـی کاربـردی در روند مشـارکت های تجـاری فرامّلی، ارتقـای اعتبار 
شـرکت ها، مدیریـت هزینه هـا و اختالفات" را با حضور شـرکت کنندگانی 
از بخش هـای مختلـف اقتصـادی، بـه عنـوان بخشـی از رویـداد کیش 
اینوکـس برگـزار نمود. در این نشسـت، موضوعات تخصصـی با رویکرد 
کاربـردی و بـه منظـور آگاهـی بخشـی و تبـادل اطالعـات و در سـایه 
مالحظـات حقوقـی در تجارت های فرامرزی توسـط 3 نفر از کارشناسـان 
ارشـد این مؤسسـه ارائه شـد.  عناوین اصلـی موضوعات به شـرح ذیل 

بود:
در بخـش اول نشسـت، مباحثـی با محوریـت روش هـای جایگزین در 
رونـد حّل اختالفات حقوقـی )ADR( در قراردادهای فرامّلی مطرح شـد. 
نکتـه اصلـی در ایـن بخـش تأکید بـر پذیـرش اجتناب ناپذیـری وجود 
اختـالف در اجـرا و یـا تفسـیر قراردادهـا در روند مبـادالت تجـاری بود. 
سـپس تشـریح گردید که چگونه با بکار گیری برنامه ها و سیاست هایی 
مبتنـی بـر اصول حقوقـی و منافـع تجـاری می تـوان این اختالفـات را 

به طـور مؤثر مدیریـت نمود. 
در بخـش دوم نشسـت، محـور بحـث، قوانیـن و مقـررات بین المللـی 
مرتبط با پولشـویی و نظام تحریم های بین-المللی بود. در این قسـمت 
از نشسـت، کارشـناس HCLA  بـه شـرح جزئیـات مرتبـط بـا معرفی و 
نقـش کارکـردی هریـک از ایـن سیسـتم ها، قوانیـن و یـا مکانیزم های 
حقوقـی مرتبـط بـا تکیـه بـر قواعـد مرتبـط بـا نظـام تحریم هـا و نیز 
مکانیزم هـای ناظـر بـر پولشـویی پرداخته و بـه شـرکت ها اطالعاتی در 
راسـتای نظام هـای موجـود در ایـن عرصـه ارائه شـد که بر مبنـای آن با 
آگاهـی بیشـتر بـه مـراودات تجاری اقـدام نماینـد تا از تبعـات حقوقی 

احتمالی ثانویه کاسـته شـود. 
در بخش سـوم نشسـت، بحث های مرتبط با حقـوق قراردادها و نقش 
الزامـات قـراردادی در پیشـگیری از بـروز اختالفات حقوقی و نیز بررسـی 
  HCLA روش های جایگزین حل اختالفات توسـط کارشـناس بین المللی
کـه از اروپـا بصـورت مسـتقیم  و از طریـق ویدیو کنفرانس در نشسـت 

حاضر بودند، بررسـی گردید.

سالن خوارزمیسالن خوارزمی
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صنعتمالی بالکچیندر
؟ ورتیااختیار ضر

 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، انجمن بالکچین ایران  

دکتـر محمـد صمدی معاون فنی شـرکت ققنوس، دکتـر علیرضا صادقی 
مدیـر سـرمایه گذاری شـرکت سـرمایه گذاری و فنـاوری تکوسـت ، دکتـر 
محمـد تهرانـی عضو هیات علمی دانشـگاه خاتـم و دکتر سـهیل نیکزاد 
عضو هیات علمی انجمن بالکچین ایران سـخنرانان این نشسـت بودند

در ابتـدای ایـن نشسـت دکتـر صمدی بـه تاثیر توسـعه تکنولـوژی در 
 )Dematerialize( زندگی روزمره اشـاره کرد و بـه دو پدیده ماده زدایـی
و مـردم سـاالری )Democratize( در نتیجـه  توسـعه فناوری بالکچین 
در آینده زندگی جوامع بشـری پرداخت .  وی اعتمادسـازی را نتیجه این 
فنـاوری دانسـت و به تشـریح جزئیات انقـالب مهاجـرت از WWW  به 

WWL حاصـل از این رونـد پرداخت .
دکتـر نیکـزاد بـه کاهش نقـش متمرکز سـازمان های پیشـین در فرایند 
جدید اشـاره کرد. به گفته وی با تغییرقوانین تاسـیس موسسـات مالی 
و اعتبـاری در ایـاالت متحده و افزودن اشـخاص دارنده ارزهای دیجیتال 
بـه عنـوان موسسـه مالـی، عمـالً گام هـای نخسـت کاهـش حاکمیت 

دولت هـا در اسـتفاده از ابزار مالی برداشـته شـده اسـت .
دکتر تهرانی دیگر سـخنرانان این نشسـت به فرایند خلق پـول در دوران 
مبادلـه کاال بـه کاال پرداخـت و به نقش بانک های مرکزی کشـورها و نیز 
نقـش دولت هـا در تولیـد پـول بـدون اعتبار در راسـتای سیاسـت های 

کالن کشـورها و اسـتفاده از این ابزار قدرت اشـاره کرد.
دکتـر صادقـی به عنوان یکـی از فعاالن بازار سـرمایه دربـاره تاثیر فناوری 
بالکچیـن بـر بازار سـرمایه، به اهمیت شـفافیت اطالعات در این بـازار و 
نقـش این فناوری در شـفافیت بیشـتر و تسـهیل در فعالیت هـای بازار 
سـرمایه پرداخت و سـاختار جدید بازار سـرمایه ناشـی از تاثیـر دفتر کل 
توزیع شـده را برای حاضرین در نشسـت تشـریح کرد . وی ایجاد اعتماد 
به واسـطه شـفافیت ایجاد شـده را نتیجه  انقالب بالکچین دانسـت .

در ادامـه دکتـر تهرانـی بـه روند تکامـل بانکـداری در جهـان پرداخت و 
نسـل آینـده بانکداری را حذف شـعب فیزیکی و اصوال عـدم نیاز به پول 
توسـط افراد پیش بینی کرد. وی تقسـیم بندی بازار پول و بازار سـرمایه 
را در فضـای بالکچیـن بـدون معنای پیشـین دانسـت و در جمع بندی، 
یکسـان شـدن بازارهـای پـول  و سـرمایه و عـدم نیـاز بـه بانـک و رفع 
نیازهـای پولـی و سـرمایه ای از طریـق یک بـازار غیر متمرکز را دسـتاورد 

انقالب بالکچین دانسـت. 

 انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت برطرح ها 

رسیمدلمناسبتامینمالی بر
یکشور پنـل مدل مناسـب تامیـن مالی صنعت گردشـگری  کشـور با حضـور رضا صنعتگردشگر

پدیـدار عضـو هیئت نماینـدگان اتاق بازرگانـی صنایع و معادن و کشـاورزی 
تهـران و  رئیـس هیئـت مدیره انجمن شـرکتهای مشـاور سـرمایه گذاری و 
نظـارت بـر طرحها، مهـدی داوری فر عضـو هیئت مدیره انجمن شـرکتهای 
مشـاور سـرمایه گذاری و نظارت بر طرحها و شـهاب خدابخشیان خوانساری 

پژوهشـگر مالـی و ابزارهای مالی برگـزار گردید.
 بـه گفتـه سـخنرانان این نشسـت صنعـت گردشـگری امـروزه بـه عنوان 
یکـی از مهمتریـن منابـع درآمـد ارزی کشـورها شـناخته می شـود و بر این 
اسـاس بـه منظور بهره بـرداری بیشـتر از این صنعت، بسـیاری از کشـورها 
سـرمایه گذاری های قابـل توجهـی در ایـن حـوزه انجـام داده اند چـرا که در 
کنـار جاذبه هـای طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی هر کشـور رشـد این 
صنعـت نیازمند سـرمایه گذاری فراوان در سـاخت و تجهیز زیرسـاخت های 
مـورد نیـاز از جملـه اماکـن اقامتـی و رفاهی و سیسـتم حمل نقـل هوایی، 

زمینـی و دریایی اسـت. 
بنگاه هـا در یـک نـگاه کلـی بـرای تجهیـز و بودجـه بنـدی سـرمایه بـا دو 
انتخـاب متفـاوت روبه رو هسـتند کـه هریک به گونـه ای سـاختار مالی آنها 
را دسـتخوش تغییر می کنند: انتخاب اول بدهی اسـت که از طریق انتشـار 
اوراق بدهـی و اخـذ وام صورت می گیرد و پذیرش تعهـد بازپرداخت اصل و 
بهـره آن الـزام قانونی دارد . انتخاب دوم، انتشـار اوراق مالکانه )اوراق سـهام( 
اسـت کـه به معنـی جذب سـرمایه بـه قیمت سـپردن بخشـی از مالکیت 
شـرکت به سـرمایه گذاران جدید می باشـد. در پانل انجمن بر پایه مطالعات 
صـورت گرفتـه ابتـدا، روش هـای تامیـن مالی صنعـت گردشـگری از جمله 
سیسـتم بانکـی و منابع ارزی کشـور مثل صندوق توسـعه ملـی، فاینانس، 
سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی، اسـتفاده از منابـع بانک جهانـی و بانک 
توسـعه اسـالمی، روشـهای مشـارکت عمومی خصوصـی از قبیل سـاخت، 
بهره بـرداری، اجـاره و انتقال، مالکیت زمانی ، صکـوک )اوراق( منفعت، اوراق 
سـفارش سـاخت( صکوک اسـتصناع )اوراق مرابحه ، اوراق اجاره ، تشـکیل 
شـرکتهای سـهامی عـام و صندوقهـای پـروژه، معرفی اجمالی خواهند شـد 
و سـپس بـه اولویـت بندی ایـن ابزارهـای تامین مالـی و تناسـب آن ها با 
صنعـت گردشـگری که بـا اسـتفاده از برخی مولفه هـای رتبه بندی شـامل: 
تامیـن مالـی ارزان، کاربرد و تناسـب بـا صنعت، جذابیت برای سـرمایه گذار، 
امـکان جذب منابع بیشـتر، متناسـب بـا ذائقه سـرمایه گذار و با اسـتفاده از 

روشـهای علمـی رتـب بندی صـورت گرفته اسـت پرداخته می شـود.

سالن مالصدراسالن مالصدرا
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ی یاکوسیستمنوآور متنوعساز

 انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران  

علی ناظمی معاون سـرمایه گذاری صندوق نوآوری و شـکوفایی ریاسـت 
جمهـوری در نشسـت تخصصی متنوع سـازی اکوسیسـتم نـوآوری در 
حاشـیه ششمین نمایشـگاه بین المللی بورس، بانک ، بیمه و خصوصی 
سـازی KishINVEX2019 تقاضـای بنگاه هـای اقتصادی برای نـوآوری را 
در فعـال کـردن اقتصـاد موثـر دانسـت و گفـت: بنگاه های خـرد در کنار 
دانشـگاه ها منجـر بـه اقتصاد فعال می شـوند و اکوسیسـتم نـوآوری را 

پویـا می کنند.
معـاون سـرمایه گذاری صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در ادامـه افـزود: 
اجزای اکوسیسـتم سـرمایه گذاری از سـه جز تامین مالی، سرمایه و نهاد 

و ابزار تخصصی تشـکیل شـده اسـت.
ناظمـی در مـورد بازیگران سـرمایه گذاری خاطرنشـان کرد: در سـال های 
اخیر بزرگترین مشـکل سـرمایه گذاری را کمبود سـرمایه می دانسـتیم در 

حالیکـه وضعیت وجود سـرمایه در کشـورقابل قبول می باشـد .
وی در پایـان در مـورد شـکل گیری نهادهای تخصصی خاطرنشـان کرد: 
ایـده وجـود دارد امـا سـرمایه گذاری اتفـاق نمی افتـد زیـرا در درجه اول 
تجربـه ما خیلی کم اسـت، همچنین الگوبـرداری از 1۰ کشـور اول دنیا از 
نظـر شـاخص کسـب و کار امکان پذیر نیسـت و به دلیل سـابقه کم در 

ایـن عرصـه باید بازیگـران نهادی ایجاد شـود .

 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشترک ایران و عمان  

نشستتخصصیتوسعهتجارتو
عمان یباکشور سرمایهگذار

بررسـی راه های توسـعه تجارت و سـرمایه گذاری با عمان موضوع نشستی 
بـود کـه بـا حضور نایـب رئیس اتـاق مشـترک ایـران و عمـان و جمعی از 
عالقه منـدان بـه تجارت با این کشـور در حاشـیه نمایشـگاه اینوکـس 2۰1۹ 

برگزار شـد.
امیـن صباغـی زاده، نایـب رئیـس اتـاق مشـترک ایـران و عمـان با اشـاره 
بـه ایـن نکتـه که تـا پایان سـال ۹۷ میـزان صـادرات ایـران به عمـان یک 
میلیـارد و 1۶1 میلیـون دالر بـوده، تصریـح کرد: در سـال96 این رقـم بالغ بر 
۷2۸ میلیـون دالر بـود و بـا پیگیری هـای اتاق مشـترک و ارائه تسـهیالت 
مختلـف از سـوی دولـت عمـان زمینه بـرای کار در این    کشـور بـرای تجار 
ایرانـی آسـان تر شـده اسـت. آرزو جمالی، دبیر اتاق مشـترک ایـران و عمان 
نیزضمـن توضیـح راه های ثبـت انواع شـرکت های تولیـدی و خدماتی در 
سـرزمین اصلـی و مناطـق آزاد عمـان، تصریـح کـرد: طـی تفاهـم صندوق 
ضمانـت صـادرات ایران بـا طرف عمانی،  این کشـور عالوه بر ریسـک های 
اقتصادی، ریسـک های سیاسـی احتمالـی را هم پوشـش می دهد. هرچند 
عمـان از جمله کشـورهایی اسـت کـه از ثبات اقتصـادی و سیاسـی باالیی 
برخـوردار بـوده و کشـوری بدون  ریسـک به شـمار می آید. در این شـرایط 
تجـار و سـرمایه گذاران بـه راحتـی می تواننـد از بیمه نامه هـای صادراتـی 
صندوق ضمانت اسـتفاده کنند. جمالی، عمان را بازار مناسـبی برای صادرات 
مجـدد تولیدات ایرانی دانسـت و افـزود: عمان موافقت نامه تجـارت آزاد را 
با کشـورهای مختلفـی امضا کرده و بـرای همین می تواند با این کشـورها 
بـا تعرفـه صفـر درصد تجارت داشـته باشـد. دبیـر اتاق مشـترک ایـران و 
عمـان از آمادگـی فعاالن اقتصـادی برای سـرمایه گذاری در ایران خبـر داد و 
گفت: در حال حاضر سـرمایه گذاریهای خوبی توسـط فعاالن این کشـور در 

کرمـان، سـیرجان، چابهـار و چند شـهر دیگر صورت گرفته اسـت. 
حمید علی بیکی، مشـاور توسـعه بازار در کشـورهای همسـایه توضیحاتی 
در مـورد بـازار شـرکت های دانش بنیـان در عمـان ارائـه داد. مالکیـت ایـن 
شـرکت ها صددرصـد خارجـی خواهـد بود و بـازار بسـیار بکـری در اختیار 

دارند.
بـر اسـاس اظهـارات او زمینـه همـکاری بـا شـرکت های خارجـی در حـوزه 
تحقیـق و توسـعه نیز وجود دارد کـه تا به امروز حدود 1۰ طرح توانسـته اند 

پذیـرش دریافت کنند.

سالن ابوریحانسالن ابوریحان
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توسعه تامینمالیومشارکتدر
وشیمی وپتر وژههاینفت،گاز پر

 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  

مهنـدس جعفـر ربیعـی مدیرعامـل شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیج 
فـارس در ابتـدای ایـن نشسـت بـه حجـم بـاالی سـرمایه گذاری مورد 
نیـاز پروژه هـای نفت و گاز و پتروشـیمی و عدم امکان اسـتفاده از منابع 
خارجـی بـه دلیـل تحریم هـا پرداخـت و بـه اهمیـت تامین مالـی این 
حوزه به منظور تداوم روند توسـعه صنعت نفت و گاز و پتروشـیمی ودر 

نتیجه توسـعه اقتصادی کشـور اشـاره کرد..
دکتـر حجـت الـه میرزایـی معـاون اقتصـادی وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی بـا اشـاره بـه محدودیت های دولـت در تامیـن مالی صنعت 
مالـی  تامیـن  پتروشـیمی و همچنیـن دشـواری های  و  گاز  و  نفـت 
بین المللی،بـه منابـع بانکی و بازار سـرمایه به عنوان تنهـا منابع قابل اتکا 

در ایـن زمینـه اشـاره کرد.
دکتـر میرزایی سـپس به مشـکالت منابـع داخلی بنگاه هـا در این زمینه 
پرداخـت و در نهایـت بـازار سـرمایه را مهمتریـن منبع تامیـن مالی این 

حـوزه، علیرغـم انعطاف کمتر ایـن بازار معرفـی کرد . 
دکتر علی حسـینی مدیرعامـل بورس انرژی در این نشسـت تخصصی، 
بـازار سـرمایه را دارای ظرفیـت مناسـبی جهت تامین مالی شـرکت ها و 

پروژه هـای این حوزه دانسـت. 
دکتـر عبـاد زاده در ایـن نشسـت در زمینه تامیـن مالـی ارزی پروژه های 
نفـت و گاز و پترشـیمی، بـه مشـکالت پیچیـده ایـن حـوزه پرداخت و 
بـه ضـرورت ایجـاد فرایندهای جدیـد و ترکیبی شـامل منابـع داخلی و 
خارجی و تشـکیل ستادهایی جهت شناسـایی و سرمایه گذاران احتمالی 

و ترغیـب جهت مشـارکت در ایـن پروژه هـا پرداخت. 
دکتـر وطن پـور مدیرعامل تامین مالی سـپهر  با اشـاره به انتشـار اوراق 
بدهـی در بـازار سـرمایه بـه سـهم بـزرگ دولت در ایـن زمینـه پرداخت 
و بـه انتشـار بیـش از 22 هـزار میلیـارد ناموت اوراق حـوزه نفـت و گاز و 

پتروشـیمی اشـاره کرد .
دکتر محسـنی معاون سـازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مشکالت 
مطرح شـده در سـخنرانی ها خواسـتار تشـکیل کارگروهی با مشـارکت 
هلدینـگ خلیج فارس و شـرکت های تامین سـرمایه و ارائـه راهکارها و 
پیشـنهادات کارشناسـی به سـازمان بورس و اوراق بهادار جهت رفع این 

شد. مشکالت 

 دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری  

ضرورت توسعه اکوسیستم سرمایه گذاری در ایران و استفاده از تجربیات 
موفق در حوزه سرمایه گذاری از مباحث مطرح شده در ابتدای نشست 
تخصصی رقابت پذیری بود که توسط دکتر رضا پدیدار رییس کمیسیون 
انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران و رییس هیئت 
مدیره انجمن شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری و نظارت بر طرحها مورد بررسی 
قرار گرفت. وی با اشاره به ناموفق بودن بخشی از سرمایه گذاری های صورت 
گرفته در کشور به ضرورت تاسیس یک کنسرسیوم با حضور فعاالن اقتصادی 
و بازیگران حوزه سرمایه گذاری با هدف ایجاد هم افزایی و توسعه اکوسیستم 

سرمایه گذاری در کشور پرداخت.
در ادامه دکتر فروزان فر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
و کشاورزی تهران با تعریف مفهوم رقابت پذیری و بررسی نتایج آن در بهره 
وری و توسعه اقتصادی، ایجاد رقابت پذیری در صنایع را امری ضروری جهت 

کسب موفقیت در سرمایه گذاری دانست. 
در ادامه بررسی نظریه های مختلف در حوزه رقابت پذیری، بررسی و ارائه مدل 
مفهومی اندازه گیری رقابت پذیری در سازمان ها از طریق بررسی صورت های 
مالی آنها، اشاره به پایه گذاری مرکز توسعه رقابت پذیری کسب و کار ایران با 
هدف کمک به افزایش سطح رقابت پذیری سازمان ها و بنگاههای اقتصادی 
ایرانی و توسعه موضوع رقابت پذیری در کشور از مباحثی بود که توسط دکتر 
شکر خدایی دبیر جشنواره ملی بهره وری و رییس کمیسیون توسعه پایدار 

اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره شد.
را  اینوکس  کیش  رویداد  در  اقتصادی  فعاالن  حضور  ایشان  همچنین 
فرصت بسیار مناسبی برای طراحی و برگزاری مسابقات با محوریت توسعه 

سرمایه گذاری در ایران تحت عنوان KishINVEX Award دانست.
در انتهای این نشست به منظور بررسی شاخص های ارزیابی رقابت پذیری در 
حوزه صنعت بیمه آقای دکتر اسدنژاد مدیرکل بازاریابی و مطالعات بازار بیمه 
ایران و مهندس مومنی مدیر تحقیقات و برنامه ریزی بیمه پارسیان به ارائه 

توضیحاتی درباره شرایط رقابت پذیری شرکتهای بیمه در ایران پرداختند.

ی قابتپذیر پنلتخصصیر

سالن  خلیج فارسسالن  خلیج فارس
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نشستتخصصی
یبا توسعهتجارتوسرمایهگذار

کشورهایپاکستانوعراق

 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشترک ایران و  پاکستان  /  

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشترک ایران و عراق  

در آخریـن روز برگـزاری رویـداد اینوکـس 2۰1۹ اتاق هـای مشـترک ایـران و 
پاکسـتان و ایـران و  عـراق طـی نشسـتی تخصصـی زمینه های توسـعه 
تجـارت و سـرمایه گذاری با کشـورهای عراق و پاکسـتان را بررسـی کردند.
امان اهلل شـهنوازی، نایب رئیس اتاق مشـترک ایران و پاکسـتان با اشـاره 
بـه سـابقه دیرینه دو کشـور در روابط اقتصادی، حجم صادرات بـه این بازار 
در سـال ۹۷ را 2 میلیـارد دالر اعـالم کـرد کـه ۶۰۰ میلیـون دالر آن به شـکل 

پیلـه وری انجام می شـود.
بر اسـاس اظهارات وی بهترین روش برای کار با فعاالن اقتصادی پاکسـتان 
در شـرایط تحریمـی به شـکل تهاتر اسـت. از سـوی دیگـر 32۰ قلـم کاال از 
طـرف ایـران و 33۰ قلم کاال از طرف پاکسـتان شـامل تعرفه ترجیحی با 2۰ 

تا 2۵ درصد تخفیف هسـتند.
نایب رئیس اتاق مشـترک ایران و پاکسـتان میزان کل واردات به پاکستان 
را ۶۸ میلیـارد دالر اعـالم کـرد کـه سـهم ایـران از ایـن رقم تنها یـک درصد 
اسـت. از طرفـی حجـم کل صـادرات ایـن کشـور بالـغ بـر ۴۰ میلیـارد دالر 
بـرآورد می شـود. در ادامـه سـید حمید حسـینی، دبیـر کل اتاق مشـترک 
ایـران و عـراق بـه تشـریح وضعیـت بـازار عـراق و روش هـای حضـور در 
آنجاپرداخـت. او مهـم تریـن روش بهینـه برای حضور مسـتمر و پایـدار در 
عـراق را سـرمایه گذاری مشـترک دانسـت. بـر اسـاس اظهـارات او یـا باید 
در قالـب شـرکت های عراقـی فعالیـت کنیم و یـا شـرکت های خارجی غیر 
ایرانی.ایـن فعـال اقتصـادی با بیـان این مطلب کـه در حـال حاضر عمده 
بازسـازی ها در مناطق غربی عراق که سـنی نشـین هستند، معطوف است 
گفـت: حضـور ایرانیان در این منطقه همواره محدود بوده اسـت. از سـوی 
دیگـر بـرای فعالیـت در ایـن منطقه بایـد توجه جـدی به 3 گروه عشـایر، 

احـزاب سیاسـی و نهادهای مذهبی داشـته باشـیم.
حسـینی در ادامـه بـه ویژگی هـای اصلی بـازار عراق اشـاره و تصریـح کرد: 
این کشـور عالوه بر نیاز به بازسـازی زیرسـاخت ها به نیروی انسـانی خبره 
نیـز محتاج اسـت. در دوران جنگ این نیروها به دلیل نبود امنیت، کشـور 
را تـرک کردنـد و امـروز عراق به شـدت به نیروی انسـانی نیـاز دارد. در حال 

حاضـر دو و نیم میلیـون عراقی در ایران سـکونت دارند.
بـر اسـاس اظهارات این فعال اقتصـادی کاالهای صادراتی به عـراق از تنوع 

باالیی برخوردار اسـت.

 انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران  

زاددر نقشوجایگاهمناطقآ
ی یونوآور اکوسیستمفناور

نشسـت تخصصـی "نقش و جایـگاه مناطـق آزاد در اکوسیسـتم فناوری 
و نـوآوری" توسـط انجمـن مدیریـت فنـاوری و نـوآوری ایـران در مرکـز 

همایش هـای بین المللـی کیـش، سـالن ابـن سـینا، برگـزار شـد.
در ایـن نشسـت دکتـر علـی معینی مدیـر پژوهـش و نوآوری موسسـه 
آموزشـی علـوم و فنـون کیـش، مهنـدس احمـد ورد مدیرعامـل صندوق 
غیردولتـی پژوهـش و فنـاوری اسـتان اصفهان، دکتر سـید سـپهر قاضی 
نـوری نائینی اسـتاد دانشـگاه تربیت مـدرس و خانم دکتر شـاهوردی به 

نمایندگـی از صندوق نـوآوری و شـکوفایی حضور داشـتند.
دکتـر قاضـی نـوری دیدگاه هـا و رویکردهـای مختلـف موجـود در زمینه 
اسـتقرار مراکز نوآوری در مناطق آزاد را بیان نموده و مهمترین خطر پیش 
روی این مراکز را تعیین مدیریت اکوسیسـتم و نحوه اجرای آن دانسـت. 
مهنـدس ورد بـه عنـوان نماینده صنـدوق غیردولتـی پژوهـش و فناوری 
اصفهان، بر لزوم اسـتفاده از زیرسـاخت های مناطق آزاد و نهادهای مشوق 
در جهـت توسـعه کارآفرینـی مناطـق آزاد، همچنین رفع مشـکالتی نظیر 
تبدیل شـهر خـالق به شـهر کارگری به عنـوان یکی از معضالت پیشـروی 
این اکوسیسـتم بیان نمودند. دکتر شـاهوردی به عنـوان نماینده صندوق 
نـوآوری و شـکوفایی اهـم اقدامات و تسـهیالت صندوق برای شـرکتهای 

مسـتقر در مناطـق آزاد را بیان نمودند.
دکتـر معینـی معاونـت پژوهـش مرکـز نـوآوری کیـش ابتدا به تشـریح 
اقدامـات انجـام شـده در مرکـز نـوآوری کیـش و امتیازهـای  اسـتقرار 
شـرکت های دانـش بنیـان در مرکـز و اهـم اقدامـات پیـش روی مرکـز در 
راسـتای پیشـبرد برنامه هـای کالن سـازمان منطقه آزاد کیـش پرداختند. 
آزاد کیـش شـامل دولـت  برنامه هـای کالن سـازمان منطقـه  ایشـان 
الکترونیـک، پروژه شـهر دانشـی و مرکز نـوآوری کیش را تبییـن نمودند. 
از آنجـا کـه مرکـز نـوآوری کیـش در مراحـل ابتـدای راه اندازی و توسـعه 
می باشـد. ایشـان تأکیـد ویـژه ای بـر لـزوم تدویـن سـاختارهای نوین و 
حـذف سـاختارهای سـنتی در مدیریـت مراکز نـوآوری داشـتند. در ادامه 
نماینـدگان شـرکت های دانـش بنیـان حاضـر در نشسـت، پرسـش ها، 
پیشـنهادات و درخواسـت های خود از مرکز نوآوری کیش را بیان نمودند. 

سالن ابن سیناسالن ابن سینا
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 بیمه کوثر 

در نشسـت معرفـی روشـهای نویـن سـرمایه گذاری شـرکتهای بیمه در 
بـازار سـرمایه کـه با حضور مدیران شـرکت بیمـه کوثر و سـازمان تامین 
اجتماعی نیروهای مسـلح ساتا برگزار شـد به مقایسه شرکتهای بیمه ای 
و فعالیت هـای آنهـا در حوزه هـای بیمه گـری و سـرمایه گذاری پرداخته 
شـد. در ایـن نشسـت آقـای دکتـر خانـدوزی مدیـر سـرمایه گذاری و 
اقتصـادی شـرکت بیمه کوثر ابتدا بـه معرفی نوع درآمد شـرکتهای بیمه 
ای پرداخـت و بـا مقایسـه فـروش شـرکت های بیمـه ای و رشـد سـود 
خالـص آنهـا طی سـالهای گذشـته، به ایـن نکته اشـاره کرد کـه با توجه 
بـه اینکـه در طول ایـن مدت عمده درآمد شـرکتها بیمـه از طریق فروش 
خدمات بیمه ای بوده اسـت ولی از سـال 96 شـرکت بیمه کوثر توانسـته 
اسـت با تغییر اسـتراتژی خـود از طریق سـرمایه گذاری در بازار سـرمایه، 

سود بیشـتری را نصیب شـرکت کند.
همچنین ایشـان به نگهـداری از درآمدهـای حاصل از سـرمایه گذاری در 
بـازار سـرمایه در یـک حسـاب مجـزا و جدا از حسـاب درآمدهـای بیمه 
ای بـه عنـوان یکـی از اصلـی تریـن عوامـل باالبـردن بازدهی بیشـتر از 
طریـق سـرمایه گذاری در بـازار سـرمایه اشـاره کـرد. با توجه به بـاال رفتن 
سـود شـرکت از طریـق خریـد سـهام و سـرمایه گذاری در بـازار سـرمایه 
عـالوه بر بهبـود وضعیت شـرکت ، امکان سـرمایه گذاری مجـدد، بهبود 
سـود عملیاتـی و افزایـش ذخائر خسـارت از جمله دسـتاوردهای تغییر 
اسـتراتژی بیمـه کوثـر از تمرکـز به کسـب درآمـد از طریـق فعالیت های 
عملیاتـی و بیمـه گری بـه سـرمایه گذاری دارایی های این شـرکت در بازار 

سـرمایه بوده اسـت.
در ادامـه آقـای دکتـر موحـدی معـاون مالی سـازمان تامیـن اجتماعی 
نیروهـای مسـلح ) سـاتا( ضمن اشـاره به اینکه این سـازمان بـه عنوان 
سـهمادار اصلـی بیمه کوثر اشـاره کرد که بیـش از 50 درصد از مشـتریان 
ایـن شـرکت از سـازمان ها و شـرکت های همگـروه و 50 درصـد دیگـر 

سـازمان هـا، شـرکتها و افـراد خـارج از این گروه می باشـند.
و در انتهای نشسـت آقای دکتر خاندوزی با مقایسـه جدول سودخالص 
شـرکت های بیمـه ای، بـا توجه بـه صورت هـای مالی حسابرسـی اعالم 
کـرد کـه شـرکت بیمـه کوثـر بـا توجـه بـه پیشـرفت در اداوار گذشـته 
توانسـته اسـت رتبه اول را دربین شـرکتهای بیمه ای از نظر رشـد سـود 

خالص کسـب کند.

ی وشهاینوینسرمایهگذار ر
بازارهایمالی شرکتهایبیمهدر

بازارهایسرمایه انقالببالکچیندر
ویکردتوسعهای بار

 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 

در نشسـت تخصصـی انقـالب بالکچیـن در بازارهای سـرمایه بـا رویکرد 
توسـعه ای کـه در KishINVEX2019 برگـزار شـد، بـه تشـریح مزیت های 
بکارگیـری بالکچیـن در بازار هـای مالـی بـا تمرکـز بر شـرکت های سـپرده 

گـذاری مرکـزی پرداخته شـد.
بـه گفته علیرضا ماهیار یکی از سـخنرانان این نشسـت بالکچین ظرفیت 
و سـاختار متفاوتـی بر بسـتر اینترنت و بـا ماهیت دیجیتـال و معامالت 
الگوریتمـی بـه وجـود آورده و امکان ارتباط و تراکنشـی امـن، غیر متمرکز، 
بی واسـطه، قابـل رمزگـذاری یکبار مصـرف، مشـارکت و تأمین کننده منافع 
اطمینـان  بخش را برای همه ذی نفعان فراهم آورده اسـت. ماهیار در ادامه 
بـه ویژگی هـای بهـره گیـری بالکچیـن برای شـرکت های سـپرده گـذاری 
مرکـزی نظیـر متمرکز کـردن ثبت دارایی هـا و ارایـه راه حـل یکپارچه برای 
تسـویه و پایاپای اشاره کرد. وی بحت real time بودن را یکی از مهمترین 
مزیت هـای بالکچیـن معرفی کـرد و افزود: بحث تسـویه در بازارهای مالی 
و بـورس اهمیـت دو چندانـی می یابـد چراکـه کـه زمـان تسـویه در بازار 
سـرمایه ایـران در حـال حاضـر T+2 وT+3  اسـت و ایـن در حالی اسـت 
کـه  در یـک شـبکه بالکچیـن می تواند بصـورت آنـی انجام شـود. ماهیار 
بـا تاکیـد بـر ایـن مطلب کـه پتانسـیل بسـیار باالیـی در فنـاوری زنجیره 
بلوکـی بـرای بورس هـا در قالـب کاهش هزینه هـا، پیچیدگـی و افزایش 
سـرعت معامـالت و فرایند تسـویه با اسـتفاده از روشـی امن وجـود دارد، 
گفت: مسـیر سـازگاری و پذیرش این سیسـتم نیاز به حل مشکالتی نظیر 
مقیـاس پذیـری، استانداردسـازی، قوانیـن و مقـررات و مصوبـات قانونی 
اسـت امـا به طور حتـم بکارگیری این فنـاوری کارایی و شـفافیت بازارهای 

مالـی را ارتقـاء خواهد داد.
اسـماعیل عراقـی کارشـناس امنیـت اطالعـات در ادامـه ایـن نشسـت 
تخصصـی امنیـت و حفـظ اطالعات در بالکچیـن را از دغدغـه ههای مهم 

بکارگیـری ایـن سیسـتم مطـرح کرد.
در ادامـه ایـن نشسـت تخصصـی، دکتر حمیدرضـا احمدیان مدیـرکل دفتر 
نـوآوری و حمایـت از سـرمایه گذاری وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات 
اظهـار داشـت: فنـاوری زنجیره بلوکی خدمـات مبتنی بر تراکنـش را دگرگون 
 Smart( خواهـد کـرد و در زمینه هـای پول دیجیتـال، قراردادهای هوشـمند
 Record( ثبت و نگهداری سوابق ، )Securities( اوراق بهادار ، )Contracts
Keeping( ، اینترنـت اشـیا )Internet of things( بکار گرفته خواهد شـد.

سالن خوارزمیسالن خوارزمی
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 سـرمایه گذاری در حـوزه دامپـروری فراسـرزمینی، احـداث گلخانـه و 
پـرورش آبزیـان پیشـنهادهایی بود کـه نایب رئیس اتاق مشـترک ایران 
و گرجسـتان بـرای حضـور فعـاالن اقتصادی در گرجسـتان مطـرح کرد. 
همچنیـن دبیـر اتاق مشـترک ایـران و اوکراین نیـز بهترین گزینـه برای 

حضـور در بـازار اوکراین را کشـت فراسـرزمینی دانسـت.
در ابتـدا مریم سـلطانی، نایب رئیس اتاق مشـترک ایران و گرجسـتان با 
اشـاره به سـه ظرفیت عمده برای سـرمایه گذاری ایرانیان در گرجسـتان، 
تاکیـد کـرد: درحال حاضـر بـا توجـه بـه نزدیکـی ایـن دو کشـور بـه 
یکدیگـر و وجود مراتع گسـترده در گرجسـتان، یکـی از فرصت های بکر 

سـرمایه گذاری، دامپروری فراسـرزمینی اسـت.
بـه بـاور این فعـال اقتصادی احـداث گلخانـه به دلیل نبـود تکنولوژی و 
دانـش آن در گرجسـتان و پـرورش آبزیـان به دلیل دسترسـی سـهل به 
آب های کوهسـتانی بی شـمار دو موقعیت مناسـب دیگری هسـتند که 
ایرانیـان می تواننـد روی آنهـا سـرمایه گذاری کننـد. وی در ادامـه به آمار 
و حجـم تجـارت بین ایران و گرجسـتان اشـاره کـرد. براسـاس اظهارات 
او در سـال ۹۷ میـزان صـادرات ایـران به گرجسـتان بالغ بـر 1۶۷ میلیون 
دالر و میـزان واردات از ایـن کشـور برابـر بـا ۷۰ میلیون دالر بوده اسـت. 
نایب رئیـس اتـاق مشـترک ایـران و گرجسـتان این کشـور را ششـمین 
کشـور امن دنیا برای گردشـگری برشمرد و تشـریح کرد: پرداخت مالیات 
در گرجسـتان اهمیـت بسـیار باالیـی داشـته و بی توجهـی بـه آن جرم 
کیفری محسـوب می شـود. مالیـات بـر ارزش افـزوده برای کلیـه کاالها 
و خدمـات 1۸ درصـد، مالیـات بـر حقـوق 2۰ درصـد، مالیات بـرای اجاره 
واحدهـای مسـکونی 2۰ درصـد و واحدهای تجـاری ۵ درصد، مالیات بر 
درآمـد 2۰ درصـد و مالیـات گمرکی هم از صفر تا ۴۰ درصد متغیر اسـت.
در بخـش بعـدی ایـن نشسـت علی اصغـر بهبـود، دبیـر اتـاق ایـران و 
اوکرایـن کـه درعین حـال نایب رئیـس اتاق مشـترک ایران و گرجسـتان 
نیـز هسـت اولیـن پیشـنهاد بـرای سـرمایه گذاری و تجـارت با کشـور 
اوکرایـن را سـفر بـه آنجا و آشـنایی بـا سـالیق، نیازها و شـرایط اقلیمی 
منطقـه دانسـت. وی حجم تجارت بین دو کشـور در سـال 13۹۷ را بالغ 
بـر ۴۸۶ میلیـون دالر برآورد کرد کـه از این بین صادرات ایـران به اوکراین 

۵3 میلیـون دالر و واردات از ایـن کشـور ۴33 میلیـون دالر اسـت. .

نشستتخصصیتوسعهتجارت
یبامنطقهاقتصادی وسرمایهگذار

اوراسیا،گرجستانواوکراین

 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشترک ایران و گرجستان/ 

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشترک ایران و اکراین و 

موسسه آرمین افق 

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

یکـی دیگـر از سلسـله نشسـت های بیمـه مرکـزی جمهـوری اسـالمی 
ایـران در رویـداد KIshINVEX2019 نشسـت تخصصی چگونگی جذب 

سـرمایه های خـرد از طریـق بیمه هـای زندگـی بود.
رحیـم مصـدق معـاون طرح و توسـعه بیمه مرکـزی جمهوری اسـالمی 
ایـران در ایـن نشسـت بـه ضـرورت تـالش همـه ددسـت اندرکاران و 
فعـاالن صنعـت بیمـه جهت دسـتیابی به سـهم 50 درصـدی بیمه های 
زندگـی در پرتفـوی بیمه هـا در راسـتای پیـش بینی های برنامه ششـم 

توسـعه کشـور شد.
بـه گفتـه وی تفکیـک سـرمایه گذاری های ذخایـر زیرسـاختی از سـایر 
سـرمایه گذاری های شـرکت های بیمه ای، یکـی دیگر از اقدامـات در نظر 
گرفته شـده جهت تسـهیل در سـرمایه گذاری شـرکت های بیمه اسـت.
بـه گفتـه معـاون طـرح و برنامـه بیمـه مرکـزی جمهـوری اسـالمی 
ایـران تعییـن سـقف بـرای سـپرده گـذاری منابع سـپرده گذاری شـده 
شـرکت های بیمـه در بانک هـا و موسسـات اعتبـاری، از اقدامـات جدید 
بیمـه مرکـزی جهت افزایـش نقش صنعت بیمـه در توسـعه اقتصادی 
کشـور و تنوع بخشـی به سـرمایه گذاری به منظور کاهش ریسـک های 

موجـود می باشـد.
وی ورود شـرکت های دانـش بنیـان و اسـتارت آپـی را بـرای فـروش 
بیمه هـای زندگـی، اقـدام دیگر بیمه مرکـزی در زمینه توسـعه بیمه های 

دانسـت. زندگی 

جذبسرمایههایخرد
ازطریقبیمههایزندگی

سالن مالصدراسالن مالصدرا
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 شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا 

دکتر فاطمه سـادات هاشـمی فشـارکی مدیرعامل و عضو هیـات مدیره 
شـرکت سرمایه گذاری توسـعه توکا در این نشسـت به اهمیت شناخت 
و تعییـن بهـای تمام شـده و ثبـت کنتـرل دارایی هـا در ارائـه وضعیت 

مالـی  شـرکت ها پرداخت .
وی بـا ذکـر تاریخچه ارزشـیابی دارایی ها در حسـابداری بین المللی و نیز 
در ایـران ، دالیـل ایـن امـر را تمایـل بـه افزایـش تـوان اخد تسـهیالت، 
انتشـار اوراق بدهـی ، کاهـش وجـه نقـد عملیاتـی ، بهبود چشـم انداز 
رشـد نقدینگـی ، انعـکاس نرخ بـازده واقعی برای سـرمایه بـه کار گرفته 
شـده، نشـان دادن ارزش بـازار دارایی ها در زمان انجـام معامالت فروش 
یـا اجـاره و نگهـداری ذخایـر کافی بـه منظور جایگزینـی آتـی دارایی ها 

ثابت دانسـت .
خانـم دکتـر فشـارکی در ادامـه این نشسـت بـه اهـداف قانون گـذار در 
زمینـه تصویب قوانین تجدیـد ارزیابی دارایی ها پرداخـت و اهم مزایای 
آن را ارائـه اطالعـات مفیـد به سـرمایه گذاران و مدیران شـرکتها، تجدید 
سـاختار مناسـب ، افزایـش تـوان دریافـت وام از بانک هـا و موسسـات 
مالی ، افزایش نرخ رشـد شـرکت و تامین منافع سـهامداران آتی شرکتها 

دانست. 

زیابیداراییهایشرکتها، تجدیدار
ورتیاجتنابناپذیر ضر

راستایشفافیت در

معرفیکریدور
یاطالعاتوارتباطات فناور

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

در ابتـدای ایـن نشسـت آقـای دکتـر احمدیان مدیـرکل دفتر نـوآوری و 
حمایـت از سـرمایه گذاری وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات دربـاره 
اهمیت هوشـمند سـازی و سـرعت پیشـرفت تکنولوژی در جهان اشاره 
کرد و ضرورت تبیین اهداف راهبردی توسـعه تکنولوژی در کشـورمان و 

هماهنگـی با سـرعت رشـد جهانی را حیاتی دانسـت 
در ادامه دکتر سـتار هاشـمی معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت ارتباطات 
و فنـاوری اطالعـات بـه موضـوع کریـدور فنـاوری اطالعـات و ارتباطات 

. پرداخت 
وی الزامات اسـناد باالدسـتی، اهداف و ماموریت هـا ، مولفه های اجرایی 
کریـدور و اقدامات اجرایـی در زمینه کریدور فنـاوری اطالعات و ارتباطات 
را به اختصار جهت مشـارکت کنندگان در نشسـت تبیین کرد و توسـعه 
ایـن کریـدور به عنوان یکـی از 114 پـروژه ملی  سـطح 2 برنامه های ملی 
اقتصـاد مقاومتـی ، تبدیـل ایران بـه قطـب فنـاوری و معتبرترین مرکز 
توسـعه فنـاوری ICT  وکسـب و کارهـای مرتبـط در منطقـه بـا حضور 
شـرکت های بزرگ و پیشـرو داخلـی و بین المللی را از اهـداف اصلی این 
پـروژه دانسـت .ایشـان در بخـش دیگـری از این نشسـت به تشـریح 
منطقـه ویژه اقتصادی پیام ، پژوهشـگاه ارتباطات و فنـاوری اطالعات و 
پـارک امام سـجاد به عنوان مولفه های اجرایی توسـعه کریـدور پرداخت 

.
وی به شـرکت های مسـتقر در پارک سـجاد و برنامه های آتـی این پارک 

در راسـتای توسـعه زنجیره تامین حوزه Ict اشاره کرد. 
دکتر هاشـمی حضور شـرکت های حوزه ICT در کشـورهای افغانستان ، 
عـراق، قطـرو عمـان و برنامه های این شـرکت ها جهت توسـعه صادرات 
محصـوالت ICT و نیـز به توافقات بـه عمل آمده با سـازمان منطقه آزاد 
کیـش مبنی بر تشـکیل واحد شـتاب دهنـده صادراتـی در کیش جهت 
بازارهـای هـدف حوزه حاشـیه خلیج فـارس را از اقدامات موثـر در زمینه 

توسـعه صادرات محصوالت نرم افزاری دانسـت.

KishINVEX 2019

سالن رازیسالن رازی
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عالقمنــدان می تواننــد جهــت دریافــت 
فیلــم کامــل همایش هــا و نشســت های 
  KishINVEX 2019 رویــداد  تخصصــی 
بــا دبیرخانــه رویــداد ، شــرکت بهــاران 
ــد. ــل نماین ــاس حاص ــش تم ــر کی تدبی

0 )15 خــط( 2 1 - 8 8 1 7 9 7 9 0 تلفکــس: 
Press Coverage

نمایشگاه
در آینه مطبوعات



 25۰ بنگاه اقتصادی در کیش اینوکس 2۰19 

افق درآمدی صنعت بیمه اعالم شد؛ ۶٠ هزار میلیارد ناموت امسال، ٨٠ هزار میلیارد سال آینده و ١٠٠ هزار 
میلیارد ناموت سال ١4٠٠ 

 1398/۰7/8

 1398/۰8/29

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان منطقـه آزاد، ناصر آخوندی، معاون اقتصادی سـازمان منطقه آزاد کیش گفت: یازدهمین نمایشـگاه بین المللی 
بورس، بانک، بیمه و خصوصی سـازی و ششـمین نمایشـگاه معرفی فرصت های سـرمایه گذاری کشـور به همراه نشسـت های تخصصی در قالب 
رویـداد کیـش اینوکـس 2۰1۹ از 2۷ تـا 3۰ آبان در مرکز نمایشـگاه های بین المللی کیـش و مرکز بین المللی همایش های کیش به مـدت ۴ روز برگزار 

می شود.
عضـو هیات مدیـره سـازمان منطقه آزاد کیش افـزود: در فاصله کمتر از 2 مـاه مانده تا برگزاری ایـن رویداد تاثیرگذار، حضور بیـش از 2۵۰ مجموعه، 
سـازمان، بنـگاه و شـرکت در کیـش اینوکـس امسـال قطعی شـده اسـت.وی با اشـاره بـه برنامه ریـزی و تالش دسـتگاه های حاکمیتـی در زمینه 
رونـق تولیـد، گفـت: برگـزاری 2۵ همایش و نشسـت تخصصی بـا محورهای مختلف معرفـی فرصت های سـرمایه گذاری در کشـور و نیز معرفی 
قابلیت هـا و ظرفیت هـای عظیـم در بازار پول و سـرمایه با هدف همگرایـی و هم افزایی دسـت اندرکاران اقتصادی در تقویت توان کشـور و کاهش 

وابسـتگی ها طراحی شـده است.
آخونـدی در ادامـه اظهـار کرد: رویداد امسـال، با دو محور اصلی داخلی و خارجی و با حضور مسـووالن، مقامات، مدیران، کارشناسـان و سـخنرانان 
برجسـته اقتصـادی کشـور برگـزار می شـود. در محور داخلی، موضـوع رونق تولید و نقـش بازار سـرمایه در افزایش تولید ملـی و در محور خارجی، 

گسـترش ارتباطات تجاری و اقتصادی با کشـورهای همسـایه، همجوار و هدف به عنوان رویکردهای اصلی دنبال می شـوند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جزیـره کیش به عنوان یـک منطقـه آزاد اقتصـادی دارای مزیت های فراوانی بـرای گرد هم آمـدن و برگزاری نمایشـگاه ها و 
نشسـت های تخصصـی اسـت، گفـت: معرفی قابلیت هـای نهادهای مالـی، توانمندی ها و دسـتاوردهای بازار سـرمایه، پول و بیمه کشـور، کمک 
بـه تشـکیل سـرمایه دراقتصاد ملـی، افزایش ظرفیت هـا برای رقابت بازار پول و سـرمایه کشـور با بازارهای مشـابه منطقـه و معرفی فرصت های 

سـرمایه گذاری در طرح هـای کالن ملـی از مهم تریـن اهـداف میزبانی و حمایت سـازمان منطقـه آزاد کیش از برگـزاری این رویداد بزرگ اسـت.

بورس2۴ : غالمرضا سلیمانی در حاشیه کیش اینوکس 2۰1۹ در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سواالت آنان در حوزه صنعت بیمه پاسخ داد.
سـلیمانی دربـاره درآمـد صنعت بیمه گفت: در سـال جـاری هدف گذاری مـا در حدود ۶۰ هزار میلیارد ناموت اسـت و پرتفوی بیمه ای ما در شـش 

ماهه نخسـت سـال جاری نسـبت به مشابه سـال قبل رشـد ۴3،۵ درصدی داشته.
وی ادامـه داد: انتظـار داریـم در سـال آتـی درآمـد صنعـت بیمه بـه ۸۰ هزار میلیـارد ناموت برسـد و سـال 1۴۰۰ درآمـد 1۰۰ هزار میلیـارد تومانی در 
دسـترس اسـت. سـلیمانی دربـاره اوراق بهـادار بیمـه گفـت: در جهان پس از پذیرفتن پوشـش ریسـک ها اقدام بـه اتکایی نمودن بخشـی از این 
ریسـک می کنـد. حـال بیمه هـا می تواننـد با انتشـار اوراق بهادار بیمه ای بخشـی از ریسـک ها به اشـخاص و یا شـرکت ها منتقل کنـد و مابقی را 

اتکایـی کنـد. ایـن موضوع نیـاز به قانـون دارد و در تالشـیم این موضـوع در الیحه بودجه سـال ۹۹ لحاظ شـود.
سـلیمانی در پاسـخ به سـوال خبرنگاران مبنی بر پرداخت خسـارت های ناشـی از اعتراض های اخیر گفت: شـعب بانک ها بیمه بودند و خسـارت 

اخـذ خواهند کرد.
خبرنگاران پرسـیدند که بر اسـاس قانون بیمه خسـارات متاثر از آشـوب از شـمولیت پرداخت خسـارت خارج اند گفت: شـعب بانک ها این ریسک 

را هم بیمه کرده بودند اما خودرو هایی که آسـیب دیدند اگر این ریسـک را بیمه نکرده بوده باشـند مشـمول پرداخت خسـارت نخواهند شـد.
سـلیمانی در خصوص تغییرات پر حاشـیه یکی از مدیران شـرکت های بیمه ای گفت: ما اقدامات در راسـتای اعتبار سـنجی مدیران را انجام دادیم 
و نظارت هـای الزم در خصـوص انتصابـات هیـت مدیـره و مدیـر عامـل انجام می شـود، درباره آن مـورد خاص هـم فرآیندها بر اسـاس روندهای 

معمـول موجـود در خصوص انتخاب هیئـت مدیره و مدیر عامل انجام شـد.

 تامین مالی روی ریل »قانون« 

 توسعه بیمه های خرد مسیر رشد ضریب نفوذ بیمه 

 کیش میزبان نمایندگان 15 کشور 

 1398/۰8/29

 1398/۰9/4

 1398/۰8/29

 دنیـای اقتصـاد : درحالـی ششـمین نمایشـگاه بین المللـی بـورس، بانک، بیمـه و خصوصی سـازی و یازدهمین نمایشـگاه معرفـی فرصت های 
سـرمایه گذاری کشـور در جزیـره کیـش آغـاز به کار کرد کـه در مهم ترین محورهای مراسـم افتتاحیه این رویـداد به اهمیت تامین مالی از بسـتر بازار 
سـرمایه اشـاره شـد. ایـن درحالی اسـت کـه اقتصاد ایران سال هاسـت بـا حفظ رویه سـنتی خود، بانک محـور بوده و کمتـر از پتانسـیل های بازار 
سـرمایه بهـره می جویـد. در این مراسـم اما بـه تامین مالی »قانون پایـه« تاکید ویژه ای شـد. وضعیتی که می تواند موجب شـود بازار سـرمایه نیز 
همچـون بانـک در تامیـن مالـی بنگاه هـای اقتصادی نقش داشـته تـا این دو بـه بال های اصلـی اقتصاد بدل شـوند. الزمـه این مهم امـا تدارک 
ابزارهـای مالی متنوع در بازار سـرمایه اسـت. به طوری که از بسـتر چهار بورس فعال شـامل بورس تهـران، فرابورس ایران، بـورس کاال و بورس انرژی، 
سـازوکار انتشـار اوراق متنـوع طراحـی و اجرایی شـود. در آخرین اظهـارات نایب رئیس هیات مدیره سـازمان بورس نیز به تامین مالـی از طریق دو 
نوع اوراق جدید با عنوان صکوک ترکیبی و صکوک چندبخشـی اشـاره شـد. ابزارهایی که به گفته مقامات مسـوول به زودی از بسـتر بازار سـرمایه 
اجرایی خواهد شـد. در این مراسـم همچنین به نقش صنعت بیمه در توسـعه بازار سـرمایه و در عین حال راه اندازی بورس بین الملل اشـاره شـد. 

 گروه بنگا ه ها : مدیرعامل بیمه آسـماری در حاشـیه نمایشـگاه کیش اینوکس در تشـریح راهکار افزایش ضریب نفوذ بیمه ای در کشـور گفت: باید 
براسـاس ضوابط مشـتریان و شناسـایی نیازهای بیمه ای افراد بیمه نامه های جدیدی طراحی شـود. علیرضا یزدان دوسـت در گفت وگو با اصحاب 
رسـانه بـر فـروش بیمه هـای خـرد تاکیـد کرد و افـزود: فـروش بیمه نامه های خـرد در جامعـه موجب جمـع آوری منابع خرد شـده و ریسـک های 
متنوعـی را بیمه گـر می پذیـرد، معمـوال بیمه های عمر، آتش سـوزی و حـوادث انفرادی بـرای جامعه هـدف بیمه نامه های خرد طراحـی و به صورت 
بسـته های بیمـه ای عرضـه می شـوند. وی افـزود: اما برای نیازبخشـی جامعه هدف و تهیـه پکیج های بیمه ای بـا حق بیمه خرد و کـم مبلغ،روش 
دیگـری اسـت کـه در شـرکت های بیمـه مورد توجه اسـت، ایـن روش امـکان فـروش را افزایـش داده و به صددرصـد می رسـاند. مدیرعامل بیمه 
آسـماری بـا بیـان اینکـه هم اکنـون با توجه بـه روش مذکـور طرح های بیمـه ای به صورت پکیج خـاص با حق بیمه نـه چندان باال امکان پوشـش 
تمـام منـازل کشـور را دارد، افـزود: ایـن پکیج هـا با سـرمایه مناسـب و حق بیمه انـدک امکان دارد که گسـتردگی بیمـه را در کشـور افزایش دهد. 
یزدان دوسـت دربـاره افزایـش ضریـب نفـوذ بیمه گفت: هنوز به هـدف اصلی نرسـیده ایم و ضریب نفوذ جایـگاه اصلی خود را پیدا نکرده اسـت.
همچنین در برنامه ریزی انجام شـده عقب هسـتیم ولی بیمه مرکزی و شـرکت های بیمه در تالش برای رسـیدن به اهداف تعیین شـده هسـتند. 

 گروه بنگاه های اقتصادی- لیال اکبرپور : یازدهمین نمایشـگاه معرفی فرصت های سـرمایه گذاری کشـور و ششـمین نمایشـگاه بین المللی بورس، 
بانـک، بیمـه و خصوصی سـازی بـا عنوان »کیـش اینوکس ایـران« با حضـور هیات های دیپلماتیـک بیش از 1۵ کشـور جهان در کیش گشـایش 
یافـت، بـه گفتـه مظفـری مدیرعامل سـازمان منطقه آزاد کیـش برگزاری اینوکس اسـتفاده مطلـوب از ظرفیت های اقتصادی کشـور به ویـژه بازار 
سـرمایه بـه عنـوان تامیـن مالی گروه هـای اقتصادی اسـت و راه اندازی »بـورس بین الملل« کـه مقدمات تصویـب آن در دولت فراهم شـده نیز تا 
پایـان امسـال مبنایـی برای تقویت همکاری های مثبت و تعامـالت با بنگاه های بزرگ داخلی و شـرکت های بزرگ خارجـی در جزیره کیش خواهد 

بـود. اجـرای همزمان بیـش از 12۰ پروژه بـه ارزش 3۰ هزار میلیـارد ناموت در جزیره کیـش خواهد بود. 
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کیش، میزبان رویدادهای بزرگ

Kish Invex2٠١9 تسهیالت ویژه برای شرکت های دانش بنیان در

یکشنبه،1۰ آذر 1398 

سه شنبه،3۰ مهر 1398 

توسـعه صادرات غیرنفتی و راهیابی به بازارهای جهانی از طریق مبادالت تجاری بین المللی برای کسـب درآمدهای ارزی بیشـتر، از اهداف توسـعه 
اقتصادی کشوراست.

كارایـی مبـادالت تجـاری نیز نیازمنـد فراهم آوردن مجموعه ای از انواع زیرسـاختها، خدمات تجاری، رویه ها و قوانینی اسـت كه حوزه های مختلفی 
اعـم از حمـل ونقـل و لجسـتیك، گمـرك،  نهادهای مالی و بیمه،  بازار بورس و مانند آن را شـامل می شـود. ضمن اینکه توسـعه مبـادالت تجاری و 

افزایـش ظرفیت هـای بازرگانی از طریق ارتقاء سـطح کمـی و کیفی خدمات بانكی و افزایش حجم بازارهای سـرمایه امکان پذیراسـت.   
 امـروزه برگـزاری نمایشـگاه های بین المللـی یکی از ابزارهای مهـم بازاریابی و رونق مبادالت تجاری محسـوب می شـود. در جهان نیـز ارتقای ارزش 
نمایشـگاه ها از اهداف اصلی کشـورهای در حال توسـعه و حتی توسـعه یافته اسـت. بدیهی اسـت در کشـورما نیز در شـرایط تحریم اقتصادی ، 
نمایشـگاه ها  بیـش از هـر ابـزار دیگری می توانند به بازاریابی، رشـد و رونق کسـب و کارها،  توسـعه صـادرات، جذب سـرمایه گذاری های خارجی و 
انتقـال فناوریهـای پیشـرفته به بخش های مختلـف کمک کنند.ازاین روتالش برای توسـعه و ارتقاء نمایشـگاه های بین المللـی در عرصه اقتصاد و 
گردشـگری یکی ازمحورهای مهم فعالیت سـازمان منطقه آزاد کیش اسـت که با مشـارکت بسـیارخوب بخش خصوصی نیزهمراه بوده اسـت. به 
گونه ای که جزیره کیش در هرسـال میزبان برگزاری نمایشـگاه های متعدد ملی و بین المللی اسـت و نمایشـگاه بورس ، بانک، بیمه و فرصت های 

سـرمایه گذاری موسـوم به کیش اینوکس یکی ازموثرترین و مهم ترین آنهاسـت.
بـر ایـن باوریـم کـه مناطـق آزاد کشـور می تواننـد و  باید در سـاماندهی و طراحی مناسـبات جدید اقتصادی و مالی جهانی نقشـی بسـزا داشـته 
باشـند و برگـزاری رویدادهای بزرگ نمایشـگاهی و همایشـی قادر اسـت در ایجاد فضای تبـادل افکار و اسـتفاده از ظرفیت های فـراوان ایران برای 

سـرمایه گذاران و فعـاالن اقتصـادی داخلی و خارجی،  نقشـی اساسـی ایفا کند.
 راه انـدازی بـورس بین الملـل و طراحـی مکانیزم هایـی بـرای همـکاری بـا بازارهـای بـزرگ مالـی جهـان ازجملـه مواردی اسـت که بـا تالش های 
کارشناسـی و پژوهشـی گسـترده میسرشـده و بـرای اسـتمرار و موفقیت کامـل چنین طرح های حمایـت کننـده ای ، رویدادهای بـزرگ اقتصادی 
هماننـد نمایشـگاه بـورس ، بانـک ، بیمه و فرصت های سـرمایه گذاری نقش موثر و پر اهمیتی دارند. در همین راسـتا سـازمان منطقـه آزاد کیش 
آمادگی کامل دارد تا در زمینه جذب سـرمایه گذاری، تسـهیل شـرایط فعالیت سـرمایه گذاران داخلی و خارجی، تبادل نظر و همفکری برای طراحی 

و پیـاده سـازی طرح هـای نوآورانـه و اسـتارت آپ هـا در جزیره کیـش بافعاالن ایـن عرصه و صاحبـان ایده های نو همـکاری کند.
امیـد کـه با مشـارکت فعاالنه بخش خصوصی در برگزاری نمایشـگاههای موفـق، کارا و کارآمد مانند کیش اینوکس، معرفی توانمندیهای کشـور در 
عرصـه خدمـات بازارهـای مالی و زمینه سـازی برای تقویت بنیه اقتصادی ایران ، ایجاد فرصتهای شـغلی جدید ، افزایش درآمدهـای ارزی و جذب 

سـرمایه گذاری های داخلی و خارجی به شایسـتگی محقق شـود.

صندوق نوآوری و شـکوفایی ریاسـت جمهوری برای حضور شـرکت های دانش بنیان در نمایشـگاه بین المللی بورس،بانک، بیمه و خصوصی سـازی 
و یازدهمین نمایشـگاه معرفی فرصت های سـرمایه گذاری کشـور در جزیره کیش، تسـهیالت و برنامه های حمایتی در نظر گرفته است.

 بـه گـزارش اقتصـاد کارا ، شـرکت های دانش بنیان متقاضی حضور در نمایشـگاه Kish Invex 2019 می توانند با اسـتفاده از تسـهیالت ۹۰ درصدی 
تا سـقف 100 میلیون ریال صندوق نوآوری و شـکوفایی ریاسـت جمهوری در قالب پاویون دانش بنیان حضور داشـته باشـند.

همچنیـن قراردادهـای تجاری برای محصوالت دانش بنیان که در حاشـیه این نمایشـگاه منعقد شـوند نیز شـامل تسـهیالت خواهند بـود. بر این 
اسـاس وام لیزینـگ ۷۰ درصـدی بـا بهـره ۹ درصد تا سـقف ۷۰ درصد مبلغ قرارداد توسـط صندوق نوآوری و شـکوفایی بـه متقاضیان محصوالت 

دانش بنیان تعلـق می گیرد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ششـمین نمایشـگاه بین   المللـی بـورس، بانـک، بیمـه و خصوصی سـازی و یازدهمیـن نمایشـگاه معرفـی فرصت های 

سـرمایه گذاری از تاریـخ 2۷ تـا 3۰ آبـان مـاه در جزیـره کیـش برگـزار می شـود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران: این نمایشگاه اعضای سیستم سرمایه گذاری را 
جمع می کند که قابل تقدیر است

تعامل بازارهای مالی در کیش اینوکس 2٠١9

مدیرعامل منطقه آزاد کیش: ارزهای دیجیتال می توانند برای مبادالت اقتصادی به کار گرفته شوند

 1398/8/27

یکشنبه،1۰ آذر 1398 

 1398/8/27

بورس2۴ : آیین گشـایش کیش اینوکس ششـم امروز برگزار شـد. سـالح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشـاورزی ایران در این 
مراسـم گفـت: برگـزاری چنیـن رویـدادی که همه سـاله اعضای سیسـتم سـرمایه گذاری را جمع می کنـد، به دومین دهه وارد شـده اسـت که قابل 
تقدیـر اسـت.  او گفـت: در شـرایطی کـه بـا تحریم ها مواجه هسـتیم برگـزاری این همایش با موضوع توسـعه تجارت با کشـورهای همسـایه با 
نگاه کارآفرینی و نوآوری اسـت.  وی افزود: آمار تجارت در سـال ۹۷ از ۴۴ میلیارد دالر صادرات، 2۴ میلیارد دالر به کشـور های همسـایه بوده اسـت. 

شـاید ایـن یکی از دالیل تـاب آوری در مقابل تحریم اسـت. 

یازدهمین نمایشـگاه معرفی فرصت های سـرمایه گذاری کشـور و ششمین نمایشـگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سـازی از تاریخ 2۷ تا 3۰ آبان 
۹۸ بـا محوریـت هم افزایـی بازارهـای مالی، نقش بازار سـرمایه در تولیـد، معرفی فرصت های سـرمایه گذاری در حوزه های اسـتراتژیک، گسـترش 

ارتباطـات اقتصـادی و تجاری با کشـورهای همسـایه، در جزیره زیبای کیش برگزار می شـود.
غالمحسـین مظفری، مدیر عامل سـازمان منطقه آزاد کیش در نشسـت خبری رویداد کیش اینوکس اظهار داشـت: شـرایط اقتصادی کشور، ویژه 
اسـت و فشـارهای زیادی از ناحیه تحریم های ظالمانه بر کشـور وارد آمده اسـت اما در این بین، فرصت های سـرمایه گذاری بسـیار زیادی در کشـور 

وجـود دارد که می تواند مشـکالت اقتصادی کشـور را حل کند.

بـورس2۴ : غالمحسـین مظفـری مدیرعامـل و رئیس هیات مدیره سـازمان منطقـه آزاد تجاری - صنعتی کیش در آیین گشـایش کیش اینوکس 
ششـم درمـورد راه انـدازی ارزهـای دیجیتـال در مناطق آزاد گفـت: این ارزها می تواننـد در جریان دریافـت و پرداخت و مبـادالت ارزی میان فعاالن 

اقتصادی به کار گرفته شـوند. 
وی در مـورد شـاخص بـورس و رشـد شـاخص گفـت: رشـد قابـل توجه شـاخص بورس در سـال گذشـته نشـان از فرصت هـا و مزیت هـای بازار 
سـرمایه کشـور دارد که بر این اسـاس اسـتفاده از بازار سـرمایه را برای تامین مالی دوچندان می کند. این در حالی اسـت که آثار ضد تورمی قدرت 

نقدشـوندگی بـاال و تامیـن مالی مناسـب برای بخش های تولیدی از ویژگی های مناسـب بازار سـرمایه اسـت. 
وی افـزود: بانکهـا بـا اصـالح سـاختار مناسـب می توانند در کنار تشـدید نظارت بانـک مرکزی زمینـه را برای تاثیرگذاری بیشـتر بر اقتصـاد ایران و 

کمک بخـش خصوصی فراهـم نمایند. 
مظفـری بـا بیـان اینکـه افزایش ۶۰ درصدی شـاخص بانکـداری در بورس نشـانگر ظرفیت بـاالی این صنعـت در کمک بخش خصوصی اسـت، 
خاطرنشـان کرد: صنعت بیمه نیز از رشـد بیش از 1۰ درصدی برخوردار بوده و فرصت های مناسـبی را برای سـرمایه گذاری فراهم کرده اسـت. این 
در شـرایطی اسـت که فرهنگ سـازی مناسـب در حوزه صنعت بیمه و پوشـش ریسـک نیز صورت گرفته اسـت اما هنوز جای کار بسـیاری وجود 

دارد.  
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الزام شرکت های بیمه برای سرمایه گذاری 4۰ درصد درآمد خود در بازار سرمایه

لزوم تقویت تامین مالی پروژه های صنعت نفت در بازار سرمایه
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رئیــس کل بیمــه مرکــزی از برنامه ریــزی بــرای تبدیــل اوراق بیمــه ای بــه اوراق بهــادار بــرای خریــد و فــروش در بــازار ســرمایه خبــر داد 
و گفــت: در آئین نامــه جدیــد ســرمایه گذاری بیمــه تکلیــف شــده تــا شــرکت های بیمــه ۴۰ درصــد درآمــد خــود را در بــازار ســرمایه، 

ــد. ــرمایه گذاری کنن س
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، غالمرضــا ســلیمانی رئیــس کل بیمــه مرکــزی در ششــمین همایــش بــورس، بانــک، 
بیمــه کــه در جزیــره کیــش برگــزار شــد بــا اشــاره بــه اهمیــت برنامــه ششــم توســعه بــه ارتقــاء صنعــت بیمــه اظهــار داشــت: صنعــت 

بیمــه می توانــد ریســک تمــام انســان ها، صنایــع، واحدهــای پولــی و تولیــدی را پوشــش دهــد.
ــه حداقــل برســاند از اهمیــت  ــا ریســک خــود را ب ــد، ت ــه تمــام بخش هــا کمــک می کن ــر ایــن کــه صنعــت بیمــه ب ــا تاکیــد ب وی ب
بیمــه بــرای رشــد ســرمایه گذاری ســخن گفــت و افــزود: شــاخص  توســعه یافتگی کشــورها براســاس میــزان ضریــب نفــوذ بیمــه در 
ــوذ  ــر رشــد ســرمایه گذاری، رشــد نف ــالوه ب ــه شــوند ع ــر ســرمایه گذاری ها در کشــور بیم ــن اگ آن کشــور ســنجیده می شــود. بنابرای

بیمــه را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس از تامین مالی ۸1 هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه در سال ۹۸ خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، حســن امیــری در آئیــن افتتاحیــه ششــمین نمایشــگاه بین المللــی بــورس، بانــک 
و بیمــه و خصوصی ســازی کــه عصــر امــروز در جزیــره کیــش برگــزار شــد، گفــت: ایــن نمایشــگاه فرصــت مناســبی بــرای شناســایی 

ــازار ســرمایه می باشــد. ــا اســتفاده از ب ــی اقتصــاد کشــور ب ــن مال فرصت هــای ســرمایه گذاری و تامی
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره ســازمان بــورس، افــزود: ایــن ســازمان در ایــن خصــوص در ســال های گذشــته در دو زمینــه اساســی 
نقش آفرینــی کــرده و بــا افزایــش شــفافیت و معرفــی روش هــای تامیــن مالــی بــه فعــاالن اقتصــادی نقــش مهمــی در اقتصــاد کشــور 

داشــته اســت.
وی اضافــه کــرد: شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــورس و فرابــورس بایــد از شــفافیت باالیــی برخــوردار باشــند تــا از ایــن طریــق بــه 
افزایــش شــفافیت بــازار ســرمایه کمــک کنیــم. در ایــن زمینــه در 4 ســال گذشــته رشــد خوبــی در زمینــه شــاخص ارائــه بــه موقــع 

اطالعــات داشــته ایم کــه ایــن آمــار از 43 درصــد بــه 91 درصــد رســیده اســت.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس از تامین مالی ۸1 هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه در سال ۹۸ خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، حســن امیــری در آئیــن افتتاحیــه ششــمین نمایشــگاه بین المللــی بــورس، بانــک 
و بیمــه و خصوصی ســازی کــه عصــر امــروز در جزیــره کیــش برگــزار شــد، گفــت: ایــن نمایشــگاه فرصــت مناســبی بــرای شناســایی 

ــازار ســرمایه می باشــد. ــا اســتفاده از ب ــی اقتصــاد کشــور ب ــن مال فرصت هــای ســرمایه گذاری و تامی
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره ســازمان بــورس، افــزود: ایــن ســازمان در ایــن خصــوص در ســال های گذشــته در دو زمینــه اساســی 
نقش آفرینــی کــرده و بــا افزایــش شــفافیت و معرفــی روش هــای تامیــن مالــی بــه فعــاالن اقتصــادی نقــش مهمــی در اقتصــاد کشــور 

داشــته اســت.
وی اضافــه کــرد: شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــورس و فرابــورس بایــد از شــفافیت باالیــی برخــوردار باشــند تــا از ایــن طریــق بــه 
افزایــش شــفافیت بــازار ســرمایه کمــک کنیــم. در ایــن زمینــه در 4 ســال گذشــته رشــد خوبــی در زمینــه شــاخص ارائــه بــه موقــع 

اطالعــات داشــته ایم کــه ایــن آمــار از 43 درصــد بــه 91 درصــد رســیده اســت.

سرمایه گذاری 3۰ درصدی بیمه ها در بورس

بورس بین الملل تا پایان امسال راه اندازی می شود/تولید ارزهای دیجیتال در مناطق آزاد؛ به زودی
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ــورس( ســرمایه گذاری  ــازار ســرمایه )ب ــع بیمه هــا در ب ــا 3۰ درصــد مناب ــن 2۰ ت ــت: در حــال حاضــر بی ــزی گف ــه مرک رئیــس کل بیم
شــده کــه امیدواریــم در ســال 13۹۹ بــه ۴۰ درصــد برســد.

بــه گــزارش ایســنا، غالمرضــا ســلیمانی در ششــمین نمایشــگاه بانــک، بیمــه ، بــورس و خصوصی ســازی بــا اشــاره بــه اهمیــت نقــش 
بیمــه در تامیــن مالــی اقتصــاد گفــت: بیمه هــا نقــش جمــع آوری پول هــای خــرد را برعهــده دارنــد و در کنــار بانــک و بــازار ســرمایه 

می تواننــد محــل مناســبی بــرای تامیــن مالــی باشــند.
وی افــزود: معمــوال در دنیــا شــرکت های بیمــه ای اقــدام بــه تاســیس بانــک می کننــد ولــی در ایــران برعکــس بــوده و بانکهــا بیمــه 

ــد. ــاد می کنن ایج
ســلیمانی بــا اشــاره بــه اهمیــت نفــوذ بیمــه گفــت: در حــال حاضــر ضریــب نفــوذ بیمــه در ایــران بــه 2.۴ درصــد می رســد، در حالــی 
کــه بایــد طبــق برنامــه ششــم توســعه بــه هفــت درصــد برســد؛ ایــن در حالــی اســت کــه هــر چــه ضریــب نفــوذ بیمــه باالتــر باشــد 

نشــان دهنــده رشــد بیشــتر اســت.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع بیمه هــای زندگــی اظهــار کــرد: حــدود 11 میلیــون نفــر در ایــران تحــت پوشــش بیمــه زندگــی هســتند؛ در 
حالــی کــه در کشــورهای توســعه یافتــه ۶۰ درصــد جمعیــت تحــت پوشــش ایــن بیمــه قــرار دارنــد و ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه 

بایــد در ایــن زمینــه بیــش از گذشــته ســرمایه گذاری کــرد.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــه اهمیــت عــدم حضــور دولــت در بیمه هــا اشــاره کــرد و افــزود: در ســالهای گذشــته در ایــن زمینــه اتفــاق 

خوبــی افتــاده اســت؛ بــه طوریکــه اگــر زمانــی 1۰۰ درصــد بیمه هــا دولتــی بودنــد، اکنــون بــه حــدود3۴ درصــد می رســد.

ــان ســال جــاری  ــا پای ــل در دولــت در حــال انجــام اســت و ت ــورس بین المل مدیرعامــل منطقــه آزاد کیــش اعــالم کــرد: مقدمــات ب
ــود. ــدازی می ش راه ان

ــکار کــرد. در بیــن مســئوالن  ــورس، بانــک، بیمــه و خصوصی ســازی شــروع ب ــی ب ــه گــزارش ایســنا، ششــمین نمایشــگاه بین الملل ب
ــن  ــورس - در ای ــازمان ب ــس س ــدی - رئی ــاپور محم ــزی - و ش ــک مرک ــس کل بان ــی - رئی ــی همت ــی و مال ــوزه پول ــه ح ــد در س ارش

ــزی- در نمایشــگاه حاضــر اســت. ــی غالمرضــا ســلیمانی - رئیــس کل بیمــه مرک ــد ول نمایشــگاه حضــور ندارن
همچنیــن مظفــری، مدیــر عامــل منطقــه آزاد کیــش در ایــن نمایشــگاه بــا اشــاره بــه اهمیــت هــر یــک از ایــن بازارهــای مالــی و پولــی 

تاکیــد کــرد کــه بــا راه انــدازی بــورس بین الملــل فضــای بســیار مناســبی بــرای ســرمایه گذاری ایجــاد خواهــد شــد.
وی بــا دعــوت از ســرمایه گذاران خارجــی بــرای ورود بــه ایــران گفــت: علیرغــم فشــارهای آمریــکا فرصــت ســرمایه گذاری در ایــران را 

از دســت نــداده و نگــران اتفــاق ســخت و زودگــذر نباشــند.
ــل فرصــت  ــه دلی ــرد: کیــش ب ــار ک ــه آزاد کیــش و مزیت هــای موجــود در آن اظه ــه اهمیــت منطق ــا اشــاره ب ــن ب ــری همچنی مظف
ــرای  ــه اج ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــان باالس ــا راندم ــرمایه گذاری ب ــرای س ــبی ب ــت مناس ــه دارد، فرص ــی ک ــی و مزیت های ــاص جغرافیای خ
همزمــان پروژه هــای زیرســاختی از جملــه ترمینــال و اســکله های بــا حجــم بــاال فرصت هــای خاصــی را بــرای ســرمایه گذاران ایجــاد 

می کنــد.
تولید ارزهای دیجیتال در مناطق آزاد؛ به زودی

وی همچنین اعالم کرد که تولید ارزهای دیجیتال به زودی در مناطق آزاد آغاز خواهد شد.
ــه کار  ــاالن اقتصــادی ب ــان فع ــادالت ارزی می ــت و پرداخــت و مب ــان دریاف ــد در جری ــال می توانن ــه مظــری، ارزهــای دیجیت ــه گفت ب

گرفتــه شــوند.
به گزارش ایسنا، ششمین نمایشگاه بین المللی بانک، بیمه و بورس از 2۷ تا 3۰ آبان ماه در جزیره کیش برپاست.
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حسن امیری مطرح کرد: تامین مالی بیش از 2٠٠ هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه/ ١١6 هزار میلیارد 
ناموت اوراق بدهی در حال دادوستد است

غالمحسین مظفری مطرح کرد: سرمایه گذاران خارجی فرصت سرمایه گذاری در ایران را از دست ندهند / 
تولید ارزهای دیجیتال در کیش

حسین سالح ورزی: 54 درصد صادرات ایران در سال گذشته به کشورهای همسایه بوده/سهم 2 درصدی 
کشور در صادرات و واردات با ١6 کشور منطقه
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بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا، حســن امیــری در مراســم افتتاحیــه اینوکــس 2019 از کیــش بــا بیــان اینکــه فعالیــت نهادهــای 
ــی  ــد تمــام اطالعــات مال ــه مخــل کارکــرد بخش خصوصــی باشــند، گفــت: شــرکت ها بای عمومــی، صندوق هــای بازنشســتگی و ... ن

خــود را در دســترس عمــوم قــرار دهنــد کــه در ایــن راســتا نســبت بــه راه انــدازی ســامانه کــودال اقــدام کردیــم.
وی ادامــه داد: 434 شــرکت را در کــودال بررســی کرده ایــم تــا از طریــق ایــن ســامانه افشــای اطالعــات مالــی انجــام شــود  و امســال 

شــاخص ارایــه اطالعــات به موقــع مالــی از 43 درصــد بــه 91 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت.
ــه  ــا توجــه ب ــت: در دو ســال گذشــته ب ــی کشــور گف ــی در ســاختار مال ــون پایه گ ــزوم قان ــه ل ــا اشــاره ب ــورس ب ــاون ســازمان ب مع
اســتقبالی کــه از بــازار ســرمایه شــد بایــد ابزارهــای مختلفــی را بــرای افزایــش جذابیــت ایــن بــازار را تــدارک ببینیــم و در 4 بــورس 

ــد. ــی اســتفاده کنن ــا شــرکت ها از فضــای مال ــم ت ــات متعــددی فراهــم کنی ــورس کشــور امکان ــار ب ــات و در چه کشــور امکان

ــای  ــی فرصت ه ــگاه معرف ــن نمایش ــه یازدهمی ــم افتتاحی ــری در مراس ــین مظف ــا، غالمحس ــادی ایلن ــگار اقتص ــزارش خبرن ــه گ ب
ــی در  ــای فراوان ــه ظرفیت ه ــن اینک ــا ای ــش ب ــه در کی ــک و بیم ــورس، بان ــی ب ــگاه بین الملل ــمین نمایش ــرمایه گذاری و شش س
ــات نســبی رســیده  ــه ثب ــه امــروز اقتصــاد کشــور ب ــران وجــود دارد، گفــت: علی رغــم تحریم هــای ظالمان حوزه هــای اقتصــادی در ای
و بایــد از تمــام ظرفیت هــا بــرای ایجــاد رونــق اســتفاده کنیــم. اســتفاده از بــازار ســرمایه بــه عنــوان پیشــران اقتصــاد در طــول ســال 

ــوده ایــم . ــوده و شــاهد رشــد بــورس در ســال گذشــته ب گذشــته قابــل توجــه ب
ــاال  ــی مناســب و نقــد شــوندگی ب ــن مال ــار ضــد تورمــی، تامی ــازار ســرمایه آث ــن مزیت هــای ســرمایه گذاری در ب ــزود: مهمتری وی اف
ــرای  ــر بیشــتری ب ــورس تاثی ــق ب ــد از طری ــع می توانن ــا اصــالح ســاختاری نســبتا مناســب و ســاماندهی مناب ــه بانک هــا ب اســت ک

ــم. ــورس بوده ای ــداری در ب ــاخص بانک ــدی ش ــش 60 درص ــه افزای ــند. طوری ک ــته باش ــی داش ــه بخش خصوص ــک ب کم

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا، حســین ســالح ورزی در مراســم افتتاحیــه اینوکــس 2019 در کیــش بــا بیــان اینکــه برگــزاری چنیــن 
رویــدادی کــه اعضــاء ســرمایه گذاران کشــور را گــرد هــم مــی آورد بــه دومیــن دهــه عمــر خــود وارد شــده، گفــت: مهمتریــن محــور 

برگــزاری ایــن نمایشــگاه توســعه تجــارت بــا کشــورهای همســایه بــا نــگاه کارآفرینــی و نــوآوری اســت.
وی بــا اشــاره بــه آمــار تجــارت ســال 97 گفــت: آمــار تجــارت ســال گذشــته نشــان می دهــد علی رغــم شــرایط ســخت تحریــم میــزان 
صــادرات ایــران 44 میلیــارد دالر بــوده کــه 24 میلیــارد دالر آن بــه کشــورهای همســایه بــوده یعنــی 54 درصــد صــادرات ایــران بــه 
کشــورهای پیرامونــی انجــام شــد. بنابرایــن دلیــل تــاب آوری اقتصــاد مــا مقابــل تحریــم تــداوم مبــادالت اقتصــادی بــا کشــورهای 

همســایه اســت.

رئیس کل بیمه مرکزی: صنعت بیمه به بازار سرمایه کمک می کند

مدیرعامل منطقه آزاد کیش: منطقه کیش می تواند به روند جذب سرمایه های خارجی کمک کند

ششمین نمایشگاه بین المللی بورس بانک، بیمه در کیش گشایش یافت
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ــل  ــورس بین المل ــم در ب ــه عالقه مندی ــان اینک ــا بی ــش ب ــس 2۰1۹ در کی ــاح اینوک ــن افتت ــنبه در آیی ــر دوش ــلیمانی عص ــا س غالمرض
ــع  ــا و صنای ــی در کاهــش ریســک در بازاره ــد نقــش مهم ــه می توان ــت:  بیم ــات موســس حضــور داشــته باشــیم، گف ــوان هی به عن

ــف داشــته باشــد. مختل
وی بــا اشــاره بــه احــکام برنامــه ششــم دربــاره بیمــه مبنــی بــر گســترش و تعمیــق نظــام تامیــن مالــی و ارتقــای صنعــت بیمــه اظهــار 
داشــت: همــه افــراد و همــه بازارهــا و صنایــع در معــرض خطــر و ریســک هســتند از ایــن رو صنعــت بیمــه می توانــد در کاهــش ایــن 

ریســک ها بســیار موثــر باشــد و به عنــوان یــک اطمینــان بخــش عمــل کنــد.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــا بیــان اینکــه هرچــه صنعــت بیمــه در یــک کشــور ارتقــاء بیشــتری داشــته باشــد شــاهد رشــد اقتصــادی 

باالتــر در آن کشــور هســتیم، گفــت: طبیعــی اســت کــه صنعــت بیمــه در ایــن کشــورها نفــوذ بیشــتری خواهــد داشــت.
ســلیمانی افــزود: صنعــت خدمــات کــه یکــی از ارکان آن بیمــه اســت در میــزان رشــد ســرمایه گذاری بســیار موثــر خواهــد بــود و اگــر 
ــم  ــرمایه گذاری خواهی ــد س ــاهد رش ــت ش ــد و در نهای ــدد رخ می ده ــرمایه گذاری مج ــال آن س ــوند به دنب ــه ش ــرمایه گذاری ها بیم س

. د بو

»غالمحســین مظفــری« عصــر دوشــنبه در آییــن افتتــاح ششــمین نمایشــگاه بین المللــی بــورس، بانــک، بیمــه و یازدهمیــن نمایشــگاه 
ــره کیــش افــزود: کشــورهای جهــان نبایــد نگــران اتفاق هــای ســخت و زودگــذر  معرفــی فرصت هــای ســرمایه گذاری کشــور در جزی

کنونــی باشــند،  بایــد از فرصت هــای ویــژه ســرمایه گذاری در ایــران اســتفاده کننــد.
ــد  ــال، تولی ــارد ری ــغ 3۰۰ هــزار میلی ــه مبل ــروژه ب ــرد: اجــرای همزمــان 13۰ پ ــه آزاد کیــش خاطرنشــان ک مدیرعامــل ســازمان منطق
ــی  ــق و کارآفرین ــه برنامه هــای منطقــه آزاد کیــش اســت کــه موجــب رون ــق از جمل ــده از ایــن طری ــال و پرداخت هــای آین ارز دیجیت

می شــود.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه بیــان داشــت: ایــران ظرفیت هــای زیــادی در حــوزه اقتصــادی دارد و بــا وجــود تحریم هــای ظالمانــه، 

اقتصــاد کشــور بــه ثبــات نســبی رســیده اســت.

این نمایشگاه تا 3۰ آبان ماه به مدت چهار روز در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش دایر است.
ــور و  ــی از 2۵ کش ــارکت کننده بین الملل ــان، ۴۰ مش ــور جه ــش از  1۵ کش ــک بی ــادی و دیپلماتی ــای اقتص ــگاه هیات ه ــن نمایش  در ای

ــد. ــداد حضــور دارن ــن روی ــی در ای 2۶۰ مشــارکت کننده داخل
ــورهای  ــه از کش ــد پای ــدی و بلن ــخنران کلی ــش از 2۰ س ــور بی ــارکت کنندگان، حض ــن مش ــاری بی ــات تج ــش از 3۰۰ مالق ــزاری بی برگ
ــن نمایشــگاه  ــر برنامه هــای ای ــش اینوکــس از  دیگ ــی شــدن اپلیکیشــن کی ــف در پنل هــا و نشســت های تخصصــی و اجرای مختل

اعــالم شــده اســت.
ــدن و  ــت، مع ــش، وزارت صنع ــه آزاد کی ــازمان منطق ــد س ــم همانن ــی و مه ــای حاکمیت ــگاه، نهاده ــی نمایش ــارکت کنندگان اصل مش
تجــارت، وزارت امورخارجــه، ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بانک هــا و بیمه هــا هســتند و مشــارکت پررنــگ بخــش خصوصــی نیــز 

از جملــه اهــداف ایــن رویــداد اســت.
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مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران عنوان کرد؛ نقدشوندگی و شفافیت، جذابیت های بازار سرمایه است/ 
حضور در بورس نسبت به بازارهای رقیب اولویت دارد

مدیرعامل منطقه آزاد کیش : زمان راه اندازی بورس بین الملل مشخص شد / 3 ویژگی بورس برای تامین 
مالی

گسترش نیوز از ابعاد برگزاری کیش اینوکس 2۰19 گزارش می دهد؛ ماجرای رویدادی تجاری با 
حضور 38 هزار متخصص

سه شنبه / 2٨ آبان 1398
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بــه گــزارش اقتصادآنالیــن بــه نقــل از مهــر؛ علــی صحرایــی مدیرعامــل بــورس اوراق بهــادار تهــران امــروز در حاشــیه نشســت خبــری 
در نمایشــگاه بانــک،  بــورس و بیمــه کیــش بــا اشــاره بــه اینکــه  بــورس تهــران در گــزارش اخیــر WFE از نظــر ارزش بــازار در رتبــه اول 
فدراســیون بورس هــای آســیایی قــرار دارد، اظهــار داشــت: ایــن نهــاد همچنیــن عضــو هیــات مدیــره فیــاس قــرار گرفتــه اســت و از 

ــه اول بورس هــای عضــو فدراســیون بورس هــای آســیایی را دارد. ــازار رتب نظــر ارزش ب
وی همچنیــن افــزود: 40 صنعــت جــذاب و مختلــف در بــورس تهــران حضــور دارنــد و تنــوع صنعــت در بــورس تهــران در مقایســه بــا 
کشــورهای عربــی بســیار جالــب اســت و در ایــران 23 درصــد صنایــع بورســی در حــوزه پتروشــیمی و شــیمیایی قــرار دارنــد و تغییراتــی 
در مــورد 30 شــرکت برتــر بورســی روی داده و ارزش بــازار 30 شــرکت برتــر از 70 درصــد بــه 65 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت؛ یعنــی 

جابجایــی وزن و ارزش شــرکت های بــزرگ بورســی روی داده اســت.
ــع متغیرهــای اقتصــاد کالن دانســت و گفــت: نوســان بخــش صنعــت ناشــی از چشــم انداز  ــازار ســرمایه را تاب ــی نوســان ب صحرای
ــردم را  ــوده ای م ــار ت ــی رفت ــی و کار فرهنگ ــا بازارگردان ــه ب ــت ک ــن اس ــرمایه ای ــازار س ــه ب ــت و وظیف ــت اس ــرمایه گذاری در صنع س
مدیریــت کنــد و مــردم بــه جــای اینکــه دنبــال شــایعات فضــای مجــازی باشــند، دنبــال تحلیــل و مشــاوره ســرمایه گذاری باشــند.

مدیرعامــل منطقــه آزاد کیــش از زمــان راه انــدازی بــورس بین الملــل، آغــاز تولیــد ارزهــای دیجیتــال در ایــن منطقــه و ســه ویژگــی 
بــازار ســرمایه بــرای تامیــن مالــی خبــر داد.

ــه از راه  ــک و بیم ــورس، بان ــی ب ــگاه بین الملل ــمین نمایش ــری در شش ــین مظف ــرس، غالمحس ــورس پ ــری ب ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــود.  ــاز می ش ــق آزاد آغ ــه زودی در مناط ــال ب ــای دیجیت ــد ارزه ــت: تولی ــر داد و گف ــال خب ــان س ــا پای ــل ت ــورس بین المل ــدازی ب ان
ــد و  ــی باش ــزرگ خارج ــرکت های ب ــا ش ــی ب ــای داخل ــکاری بنگاه ه ــرای هم ــی ب ــای خوب ــد مبن ــل می توان ــورس بین المل ــدازی ب راه ان

ــه شــود. ــکار گرفت ــان فعــاالن اقتصــادی ب ــادالت ارزی می ــان دریافــت و پرداخــت و مب ــز در جری ــال نی ــد ارزهــای دیجیت تولی

ــورس، بانــک، بیمــه و خصوصی ســازی و ششــمین نمایشــگاه معرفــی فرصتــه ای ســرمایه گذاری  یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی ب
ــان در مرکــز نمایشــگاه های  ــا 3۰ آب ــان ت ــداد کیــش اینوکــس 2۰1۹ از 2۷ آب ــب روی ــه همــراه نشســت های تخصصــی درقال کشــور ب

ــزار خواهــد شــد. ــه مــدت ۴ روز برگ ــی همایش هــای کیــش ب ــز بین الملل ــی کیــش و مرک بین الملل
ــداد اقتصــادی کشــور محســوب می شــود، ضمــن  ــن روی ــی مهم تری ــی و بین الملل ــاد مل ــه از ابع ــداد ک ــن روی ــوز - در ای گســترش نی
ــود را در  ــتاوردهای خ ــای و دس ــن توانمندی ه ــی آخری ــی و خارج ــرکت داخل ــور، 3۶۰ ش ــرمایه گذاری کش ــای س ــی فرصت ه معرف
ــه  ــع ب ــزار مترب ــتره 21 ه ــی در گس ــات مال ــرمایه گذاری و امکان ــازی، س ــی س ــه، خصوص ــک، بیم ــورس، بان ــادی، ب ــای اقتص زمینه ه

ــد: ــزارش می ده ــداد گ ــن روی ــزاری ای ــاد برگ ــوز از ابع ــترش نی ــد. گس ــش می گذارن نمای

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد: شروع به کار بورس بین الملل تا پایان سال/ سرمایه گذاران 
خارجی از فشارهای آمریکا نترسند

نایب رییس اتاق ایران اعالم کرد: نیمی از صادرات سال97 به کشورهای همسایه بوده است/ سهم 
2درصدی ایران از تجارت منطقه ای

حسن امیری در آیین افتتاحیه کیش اینوکس2۰19: شاخص ارائه به موقع اطالعات شرکت ها به بیش از 
9۰درصد رسیده است
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بــه گــزارش خبرنــگار اقتصادآنالیــن، مدیرعامــل منطقــه آزاد کیــش در مراســم افتتاحیــه ششــمین نمایشــگاه بــورس، بانــک، بیمــه و 
ــل  ــان اینکــه علیرغــم تحمی ــا بی ــزار شــد ب ــره کیــش برگ ــی جزی ــز همایش هــای بین الملل خصوصــی ســازی کــه عصــر امــروز در مرک
شــرایط ســخت و تحریم هــای ظالمانــه اقتصــاد کشــور بــه یــک ثبــات نســبی رســیده اســت، در خصــوص محورهــای ایــن نمایشــگاه 
گفــت: بــا توجــه بــه رشــد شــاخص بــازار ســرمایه در ســال گذشــته و ســال جــاری ایــن بــازار بــه عنــوان یــک پیشــران در اقتصــاد 

ایــران اهمیــت زیــادی دارد.
ــه  ــع نســبت ب ــا اصــالح ســاختاری نســبتا مناســب و تشــدید نظارت هــای بانــک مرکــزی و ســاماندهی مناب ــزود: بانک هــا ب وی اف

ــر بیشــتری در پیشــبرد اهــداف اقتصــادی داشــته باشــند. ــد تاثی گذشــته می توانن
مظفــری ادامــه داد: افزایــش ۶۰درصــدی شــاخص صنعــت بانکــداری در بــورس هــم نشــان  دهنــده تــالش و ظرفیــت ایــن صنعــت 

اســت.

ــه و  ــک، بیم ــورس، بان ــگاه ب ــمین نمایش ــه شش ــم افتتاحی ــالح ورزی در مراس ــین س ــن، حس ــاد آنالی ــگار اقتص ــزارش خبرن ــه گ ب
ــی مواجــه  ــا برخــی محدودیت های ــه کشــور ب ــداد گفــت: در شــرایطی ک ــن روی خصوصی ســازی کیــش در خصــوص ویژگی هــای ای
اســت برگــزاری چنیــن همایشــی بــا محوریــت توســعه تجــارت بــا کشــورهای همســایه بــا نــگاه کارافرینــی بســیار مهــم و قابــل توجــه 

اســت.
وی افــزود: آمــار تجــارت مــا در ســال۹۷ نشــان می دهــد کــه حــدود نیمــی از ۴۴میلیــارد دالر صــادرات مــا بــه کشــورهای همســایه 
ــن ارتباطــات  ــز همی ــم نی ــا در شــرایط تحری ــاب آوری اقتصــاد م ــی ت ــل اصل ــه شــاید یکــی از دالی ــوان گفــت ک ــوده اســت و می ت ب

بــوده اســت.

بــه گــزارش اقتصادآنالیــن، حســن امیــری بــا اشــاره بــه تالش هــای ســازمان بــورس بــرای توســعه بــازار ســرمایه بیــان کرد:ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار در دو زمینــه اساســی بــرای توســعه بــازار ســرمایه نقــش آفرینــی کــرده اســت: در ابتــدا، ارتقــای شــفافیت و 

پــس از آن معرفــی ابزارهــای نویــن تأمیــن مالــی.
رئیــس هیــأت مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ادامــه داد: در حــوزه شــفافیت شــاهد بهبــود اطالع رســانی شــرکت ها بوده ایــم. 
شــاخص ارایــه بــه موقــع اطالعــات در ۴ســال گذشــته از ۴3 درصــد بــه بیــش از نــود درصــد رســیده اســت. همچنیــن شــاخص عــدم 
انتشــار اطالعــات از 3۴ درصــد بــه 2 درصــد رســیده اســت. عــالوه بــر آن میانگیــن تعــداد روزهــای تأخیــر نشــر اطالعــات شــرکتها 

کاهــش چشــمگیری داشــته اســت.
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انجام 35٠ مالقات تجاری و اقتصادی در اینوکس کیش 2٠١9

در نشست تامین مالی توسعه پروژه های صنعت نفت در کیش مطرح شد: نیاز انرژی کشور به 
سرمایه گذاری 6٠٠ میلیارد دالری: بازار سرمایه ناتوان از تامین مالی

سالح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی بیان کرد: کیش اینوکس 2۰19، دریچه اقتصاد جهانی

شنبه / ١ آذر 1398

سه شنبه /  3 آذر 1398

شنبه / ١ آذر 1398

مدیرعامــل منطقــه آزاد کیــش از انجــام 3۵۰ مالقــات تجــاری و ســرمایه گذاری در جریــان برگــزاری رویــداد اینوکــس کیــش خبــر داد و 
آن را نشــانه اهمیــت، موفقیــت و نقــش ایــن رویــداد در جــذب ســرمایه های داخلــی و خارجــی، ایجــاد فرصتهــای اقتصــادی و رونــق 

تولیــد در کشــور و جزیــره کیــش ارزیابــی کــرد.
ــن نمایشــگاه فرصت هــای ســرمایه گذاری و  ــری در حاشــیه یازدهمی ــش، غالمحســین مظف ــران از کی ــگار عصــر ای ــزارش خبرن ــه گ ب
ششــمین نمایشــگاه بانــک، بــورس، بیمــه و خصوصــی ســازی بــا عنــوان ) اینوکــس کیــش 2019 ( افــزود: ایــن رویــداد مهــم اقتصــادی 

بــه رغــم تحریمهــای ظالمانــه آمریــکا امســال نســبت بــه ســالهای قبــل از رونــق بیشــتری برخــوردار بــود.
ــداد  ــای روی ــاخصه ها و ویژگیه ــخنرانی را از ش ــه 70 س ــاری و  ارائ ــات تج ــام 350 مالق ــی، انج ــت تخصص ــزاری 35 نشس وی برگ

ــد. ــته باش ــور داش ــاد کش ــرای اقتص ــی ب ــتاوردهای خوب ــداد دس ــن روی ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــوان و اب ــش عن ــس کی اینوک

ــازار ســرمایه در طرح هــای  ــاری کــه از طریــق انتشــار اوراق از ب مدیرعامــل هلدینــگ خلیــج فــارس گفــت: تاکنــون مجمــوع کل اعتب
ــا 12  ــی پروژه هــای پتروشــیمی 10 ت ــاز مال ــه نی ــی رســد درحالیک ــارد ناموت نم ــه 1700 میلی ــی شــده اســت ب ــن مال پتروشــیمی تامی

ــه نیســت. ــل توجی ــن پروژه هــا قاب ــرای ای ــی بازارســرمایه ب ــع مال ــارد دالر اســت و مناب میلی
بــه گــزارش خبرنــگار عصــر ایــران، پنجشــنبه گذشــته 29 آبــان مــاه در پنــل تامیــن مالــی و مشــارکت در توســعه پروژه هــای صنعــت 
نفــت کــه در همایــش فرصت هــای ســرمایه گذاری در جزیــره کیــش) کیــش اینوکــس 2019 ( برگــزار شــد  بــه موضــوع تامیــن مالــی 
پروژه هــای صنعــت نفــت بــه ویــژه بخــش پتروشــیمی پرداختــه شــد بــا ایــن پرســش محــوری کــه آیــا بــرای تامیــن مالــی ایــن 

ــازار ســرمایه ایــران اکتفــا کــرد یــا خیــر؟ پروژه هــا می تــوان بــه ب
 بنــا بــه ایــن گــزارش، در ایــن پنــل تخصصــی، ســاختارهای محــدود بــازار ســرمایه در مقابــل مگاپروژه هــای بخــش پتروشــیمی کــه 

بیشــترین نیــاز را بــه تامیــن مالــی ارزی دارنــد، مــورد بررســی قــرار گرفــت.

ــره کیــش  ــن نمایشــگاه فرصت هــای ســرمایه گذاری در جزی ــک و بیمــه و یازدهمی ــورس، بان آییــن گشــایش ششــمین نمایشــگاه ب
در روز 27 آبــان مــاه برگــزار شــد.

بــه گــزارش ســهام انــرژی، در ایــن مراســم حســین ســالح ورزی، نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران در ســخنانی بــه لــزوم افزایــش 
صــادرات ایــران بــه کشــورهای مختلــف تاکیــد کــرد. ســالح ورزی در ایــن زمینــه بیــان کــرد: یکــی از مهــم تریــن مباحــث اقتصــادی 
ایــران در زمــان تحریم هــا بحــث افزایــش صــادرات و کاهــش واردات اســت. آمــار تجــارت ایــران نشــان می دهــد در یکســال اخیــر 

از مجمــوع ۴۴هــزار میلیــارد ناموت صــادرات صــورت گرفتــه، ۹ هــزار میلیــارد ناموت بــه کشــور های همســایه بــوده اســت.
وی در ادامــه بیــان کــرد: ارقــام صادراتــی ایــران طــی ایــن مــدت نشــان می دهــد کــه یکــی از دالیــل تــاب آوری اقتصــاد ایــران در 

زمــان تحریم هــا حفــظ بازارهــای هــدف توســط صنایــع مختلــف اقتصــادی ایــران بــوده اســت.

معاونت اجرایی سازمان بورس مطرح کرد: تامین مالی 813۰۰  میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه

لزوم تقویت تامین مالی پروژه های صنعت نفت در بازار سرمایه

رئیس کل بیمه مرکزی: ١١ میلیون نفر تحت پوشش بیمه زندگی هستند

دوشنبه / 27 آبان 1398

یکشنبه /  2 آذر 1398

شنبه / ١ آذر 1398

معــاون اجرایــی ســازمان بــورس گفــت: ششــمین نمایشــگاه بانــک بیمــه و بــورس در حالــی افتتــاح می شــود کــه فرصــت مناســب و 
مغتنــم بــرای شناســایی فرصت هــا و روش هــای تامیــن مالــی بــا تاکیــد بــر روش هــای تامیــن مالــی از بــازار ســرمایه اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار بــورس تابنــاک، حســن امیــری گفــت: ســازمان بــورس در دو زمینــه اصلــی در ســنوات گذشــته نقــش آفرینــی 
کــرده و بــا افزایــش شــفافیت و معرفــی روش هــای جدیــد بــه فعــاالن در تامیــن مالــی کشــور نقــش موثــری داشــته اســت.

ــفافیت  ــزان ش ــوده و می ــورس ب ــفافیت در ب ــگام ش ــورس پیش ــازمان ب ــور، س ــاد کش ــفافیت در اقتص ــث ش ــه داد: در بح وی ادام
شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــورس و فرابــورس را همــواره ارتقــا داده ، در ایــن جهــت شــاخص های شــفافیت رشــد قابــل توجهــی 

داشــته اســت.
امیــری افــزود: در چهــار ســال گذشــته، شــاخص ارایــه بــه موقــع اطالعــات ۴3 درصــد بــوده کــه بــه تدریــج افزایــش یافتــه و امــروز 

بــه ۹1 درصــد رســیده اســت.

مدیرعامــل بــورس انــرژی بــا اعــالم اینکــه از مجمــوع ۵۴۰ هــزار میلیــارد ریــال اوراق منتشــر شــده در ســال جــاری، ۶3 هــزار میلیــارد 
ریــال اوراق در حــوزه انــرژی منتشــر شــده از لــزوم ظرفیــت ســازی تامیــن مالــی در بــازار ســرمایه خبــر داد.

ــن  ــنه تامی ــزرگ تش ــای ب ــرکت ها و هلدینگ ه ــر ش ــت: اگ ــار داش ــرژی اظه ــورس ان ــل ب ــینی مدیرعام ــی حس ــا، عل ــزارش ایِبن ــه گ ب
مالــی باشــند بــه نظــر بــازار ســرمایه ایــران ظرفیــت مناســبی در ایــن خصــوص دارد. وی در ادامــه گفــت: لــزوم تامیــن مالــی از بــازار 
ســرمایه ایــن روزهــا بــه دلیــل مــوارد ذیــل اســت: ضــرورت تامیــن مالــی بخــش انــرژی بــا نوســانات قیمــت نفــت و عــدم تکافــوی 
منابــع مالــی داخلــی جهــت پیشــبرد طرح هــای توســعه ای باالدســتی و میــان دســتی صنعــت نفــت و گاز، بدهــی وزارتخانه هــای 
نفــت ونیــرو بــه پیمانــکاران و تولیــد کننــدگان، سیســتم یارانــه ای حاکــم بــر بخــش انــرژی و عــدم توانایــی و پوشــش بهــای تمــام 
شــده انــرژی تولیــد شــده بویــژه در صنعــت بــرق، کارایــی پاییــن انــرژی و ســنتی بــودن زیرســاخت ها در حــوزه نفــت، گاز و بــرق و 
وجــود تلفــات زیــاد در ســاختارهای طراحــی شــده اعــم از تولیــدی انتقــال و توزیــع و لــزوم بــه کارگیــری و اســتفاده از تکنولوژی هــای 

جدیــد، محدودیــت منابــع آب شــیرین و افزایــش میــزان حجــم انتشــار گازهــای گلخانــه ای اســت.

ــر داد و تصریــح کــرد: جــذب نقدینگــی،  رشــد  ــه کار دومیــن بیمــه زندگــی در صنعــت بیمــه خب رئیــس کل بیمــه مرکــزی از آغــاز ب
ــود. ــام می ش ــی انج ــه زندگ ــق بیم ــرد از طری ــرمایه گذاری خ ــش س ــرمایه گذاری و افزای س

بــه گــزارش خبرنــگار عصــر ایــران، غالمرضــا ســلیمانی در ششــمین نمایشــگاه بــورس، بانــک، بیمــه و خصوصــی ســازی کــه در جزیــره 
کیــش برگــزار شــد بــا اشــاره بــه اهمیــت نفــوذ بیمــه زندگــی در صنعــت بیمــه و لــزوم برنامه ریــزی بــه ســمت افزایــش ســهم بیمــه 
ــه جایــی  ــی کــه بایــد ب زندگــی در ایــن صنعــت افــزود: االن در کشــور 11 میلیــون نفــر تحــت پوشــش ایــن بیمــه هســتند، در حال

برســیم کــه 60 درصــد پرتفــوی صنعــت بیمــه بــه بیمــه زندگــی اختصــاص یابــد.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــا اشــاره بــه خریــد بیمه هــای زندگــی در دوره هــای زمانــی مختلــف، بیــان کــرد: مــردم االن فقــط بیمــه را 

در شــخص ثالــث و درمــان می بیننــد، ولــی بایــد محصــوالت بیمــه ای بــه صــورت گســترده در جامعــه شــناخته شــود.
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Huge investment attracted at Kish Invex 2019: Official

15 Nations Attending Kish Invex

HUGE INVESTMENT ATTRACTED AT KISH INVEX 2019: IRANIAN OFFICIAL

Wednesday, 20 November 2019

November 19, 2019 

Wednesday, 20 November 2019

Iranian officials have hailed an investment opportunity event held south of the country as a major success at a time many 
foreign investors are avoiding the country due to the American sanctions.
Gholamhossein Mozaffari, the top government official at Kish Island, said on Wednesday that over 350 business and 
investment meetings had been organized at Kish Invex 2019, a four-day event that had opened in the Persian Gulf resort 
on Monday.
Mozaffari told the official IRNA agency that the event provided a major platform to introduce investment potentials in Iran, 
saying both foreign and domestic investors had shown a considerable interest in launching new ventures in the country.
“This major economic event experienced a boom compared to the previous years despite the oppressive American 
sanctions,” he said.
 This year’s Kish Invex hosted Iran’s 11th Exhibition of Investment Opportunities and the sixth International Exhibition of 
Exchange, Banking, Insurance and Privatization.

Senior officials from banking, insurance and stock market sectors are meeting at the sixth International Exhibition of 
Exchange, Banking, Insurance and Privatization.
Along with the 11th Exhibition of Investment Opportunities, the four-day event ‘Kish Invex 2019 opened Monday at the 
Kish International Exhibition Center in Kish Island off the Persian Gulf. 
Economic and political delegations from 15 countries are attending. The chief of Central Insurance company of Iran 
Gholmreza Solemani, head of Tehran Stock Exchange Ali Sahraee, the TSE deputy for supervision affairs, Hassan Amiri 
and the vice president of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, Hossein Selahvarzi were among 
the keynote speakers. 
Pointing to the impressive improvement in the stock market transparency and information sharing indictors, Amiri 
defended the four-year performance of the TSE supervision wing. 

Iranian officials have hailed an investment opportunity event held south of the country as a major success at a time many 
foreign investors are avoiding the country due to the American sanctions. Gholamhossein Mozaffari, the top government 
official at Kish Island, said on Wednesday that over 350 business and investment meetings had been organized at Kish 
Invex 2019, a four-day event that had opened in the Persian Gulf resort on Monday. -Press TV
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نگاهی به اقدامات ایمیدرو در نیمه نخست سال 98

پژوهش، توسعه و بومی سازی فناوری و ساخت داخل 

برنامه ایجاد صندوق پژوهش و فناوری فوالد 

رشد تولید 
افزایش 100 درصدی حجم کار در سال 98  نسبت به سال 97   

اهداف کالن تشکیل کنسرسیوم های بزرگ در کشور از نیمه دوم سال 97

ینقشــهراهمعــدنوصنایــع راســتایپیــادهســاز ســال98در یمعــادنوصنایــعمعدنــیایــران،در ســازمانتوســعهونوســاز

حــوزهاکتشــاف،شــاملتوســعهجایــگاه عــالوهبــر یدارد.ایــنامــر حــالپیــادهســاز ابعــادمختلــفدر معدنــی،اقداماتــیرادر

ــادن یمع ــاز ــالس ــی،فع وهش ــیوپژ علم ــز ــامراک یب ــکار ــش،هم ــنبخ ــدافای ــاواه ــرایبرنامهه اج ــیومهادر کنسرس

ــیدر ــعمعدن ــدنوصنای ــشمع ــیبخ ــشآفرین ــهنق ــهب ــاتوج ــتب ــداس ومعتق ــدر ــود.ایمی ــاملمیش ــکو...راش کوچ

تقویــتایــنبخــشدر پیــشبــر یاســتکــهسیاســتگذارانبیــشاز ور توســعهواشــتغال،ضــر آنبــر اقتصــادجهانــیواثــر

کشــورمانهمــتگمارنــد.

ــیو ــوادمعدن ــرفم ــه،مص ــیاییوخاورمیان ــورهایآس ــوصکش ــهخص ــاوب ــادیدنی ــداقتص ــیرش ــشبین ــهپی ــهب ــاتوج ب

ــادرات ــعهوص توس ــور ــهمنظ ــیب ــیلباالی ــودوپتانس ــدب ــبیخواه ــدمناس ــیادارایرش آس ــیدر ــعمعدن ــوالتصنای محص

ــیاز ــهبرخ ــتک ــورهااس ــرایکش ــیب ــعکالن ــاددارایمناف اقتص ــوزهاز ــنح ــعهای توس ــر ــویدیگ س ــوددارد.از ــولوج محص

ــت: اس ــر ــواردزی ــاملم ــاش آنه

46درصد نقشه راه معدن و صنایع معدنی برعهده ایمیدرو
یمعــادنوصنایــعمعدنــیایــرانبــاهــدفاتحقــقاهــدافکالنبخــشمعــدنوصنایــعمعدنــی ســازمانتوســعهونوســاز

ــرده ــیک ــعمعدن ــدنوصنای ــهراهمع ــراینقش ــهاج ــدامب ــارت،اق ــدنوتج ــتمع ــتهایوزارتصنع ــاسیاس ــتاب ــمراس وه

اســت: ایــنبخــششــاملمــواردزیــر اســت.مهمتریــناقدامــاتایــنســازمانطــیســال98در

ــه ــهراه(وب ــدنقش ــده)46درص ــیش ــدفطراح ــه145ه ــته(بطوریک ــالگذش ــهدومس نیم ــهراه)از ــدننقش ــیش -عملیات

ــت. ــدهاس ــقش ــدهمحق ــنش ــاخصهایتعیی ــدافوش اه ــداز ــون40درص ــودوتاکن یمیش ــر ــهپیگی ــورتماهان ص

دستاقداماست. -فزایشسرمایهصندوقبیمهفعالیتهایمعدنیبهمیزان350میلیاردتوماندر

ــوزه ح ــورسدر ــقب طری ــیاز ــشخصوص ــذببخ ــبج مناس ــتر ــدنبس ــمش ــدففراه ــاه ــافب ــورانهاکتش ــدوقجس -صن

ــت. یاس ــر ــالپیگی ــافدرح اکتش

بازپرداختتامینمالیطرحهایتوسعه. بهمنظور بابرآورد1.1میلیارددالر وانهمعدنگلگهر یپر زشگذار -ار

ناحیــهســنگان400میلیــارد ســرمایهگــذران)136میلیــاردتومــانتاکنــونهزینــهشــده(در -ایجــادزیرســاختهایمــوردنیــاز

حــالاجــرااســت. قالــبقــراردادمشــارکتراهدر تومــاندر

قبــرایمعــادنکوچــکومتوســطبخــشخصوصــی)افزایــشبودجــهطــرحبیــشاز وژههــایزیربنایــیراهوبــر -اجــرایپر

ســالقبــل( 4برابــر

یبخشمعدنوصنایعمعدن یهمایشجایزهبهرهور یوبرگزار زیابیبهرهور طریقار یبخشاز -ارتقایبهرهور

و بــهایمیــدر 21اســتاندیگــر مربــعدر کیلومتــر ی،34پهنــهبــامســاحت300هــزار ســالجــار وعاکتشــافاتجدیــددر بــاشــر

ــاف ــلاکتش ــاحتقاب ــدمس ــع)65درص مرب ــر کیلومت ــزار و651ه ــدر ــافیایمی ــاحتاکتش ــبکلمس ــنترتی ــد.بدی ش ــذار واگ

ــزار ــاحت105ه ــهمس ــهب ــو12پهن ــنس ــهای ــال97ب ــهدومس نیم ــد.از ــدش ــافخواه ــالاکتش ــانس ــاپای ــهت ــتک ــور(اس کش

ــه گرفت ــرار ــافیق ــایاکتش ــتفعالیته ــتانتح 30اس ــر ــالحاض ح ــد.در ش ــذار وواگ ــدر ــهایمی ــتانب 9اس ــعدر مرب ــر کیلومت

ــرد. میگی ــر ــهرادرب ــه101پهن ــدک ان

منطقــهویــژهخلیــجفــارس:بــاتوجــهبــهپتانســیلمنطقــهویــژهخلیــجفــارس -توســعهتــاســقف10میلیــونتــنفــوالددر

ــهراوارد ــواداولی ــهم ــیک ــاسبینالملل مقی ــوالددر ــعهف ــدفتوس ــاه ب ــر ــالحاض ح ــوالددر ــرهف ــایزنجی ــودواحده ووج

قبیــلفــوالد منطقــهاز واحدهــایتولیــدکننــدهدر نمایــد،کنسرســیومیمتشــکلاز نمــودهومحصــوالتفــوالدیراصــادر

ی هرمــزگان،فــوالدصبــاو...بــاهــدفتوســعهفــوالدتــاســقف10میلیــونتــنتشــکیلگردیــدهاســت.بــرآوردســرمایهگذار

شــرکتهلدینــگمرتبــطتشــکیلخواهــدشــد. اســتوتــاپایــانپاییــز 5میلیــارددالر توســطایــنکنسرســیومبیــشاز

منطقــه گندلــهتــاشــمشومحصــولفــوالدیدر زادچابهــار:طــرحتوســعهاز منطقــهآ -توســعه10میلیــونتــنفــوالددر

واشــتغالزاییدر ودهباالتــر زشافــز تولیــدیوتوســعهمحصــوالتصنعتــیبــاار ودهگاز زشافــز بــاهــدفافزایــشار چابهــار

ــه،گل ــوالدمبارک ف ــکلاز ــیومیمتش ــکیلکنسرس ــقتش طری ــدهواز ــفگردی تعری ــور ــهکش ــانترهب ــهووارداتکنس منطق

ــد. یمیباش ــر ــتپیگی دس ــر(در یگلگه ــر ــو)رهب وچادرمل ــر گه

رگتریــنشــرکتهایصنعتــی–معدنــیکشــور بز -کنسرســیومتامیــنتجهیــزاتوخدمــاتاکتشــافی:ایــنکنسرســیوماز

وآن»شــرکتمدیریــت اســفند98تشــکیلشــدوپیــر اکتشــافتــامعــدندر رگملــیاز وژههــایبــز بــهجهــتاجــرایپر

تخصیص وععملیــاتاکتشــافیبــهشــرکتمذکــور راســت13پهنــهجهــتشــر اکتشــافمنابــعمعدنــیپایــا«ایجــادشــد.مقــر

ــود. دادهش

بــامشــارکتبخــشخصوصــی:تفاهــمنامــهایبــا قکشــور رگتریــنناحیــهمعدنــیشــمالشــر -توســعهزیرســاختهایبز

ــق ــنگانباف س ــیر ــیمس ــطدومریل ــداثخ ــتاح ــالمیجه یاس ــور ــنجمه ووراهآه ــدر ــنگان،ایمی ــهس ناحی ــرمایهگذار 4س

احــداث دســتاقــداماســت.همچنیــنبــهمنظــور مبادلــهگردیــدوقــراردادعملیاتــینمــودنآندر بــهطــول800کیلومتــر

ــم وتفاه بــامشــارکتســرمایهگذارانخصوصــیوادارهراهوایمیــدر ــددومجــادهســنگانتربــتبــهطــول155کیلومتــر بان

دســتاقــداماســت. در نیــز نامــهایمبادلــهگردیــدهکــهعملیــاتاجرایــیطــرحمذکــور

ــا ــپسب ــد،س ش ــذار ــوواگ ــهوچادرمل ــیمبارک ــشخصوص ــهامدارانبخ ــهس ــرحب ــنط ــی:ای ودگرافیت ــر ــرحالکت ــلط -تکمی

یطــرح،بــهگونــهایاقــدامشــدهکــهتــاپایــان ریــق380میلیــاردتومــانطــیســال97تاکنــونورفــعمشــکلتکنولــوژ تز

ــید. ــدرس یخواه ــردار ــرهب ــهبه ــرحب اولط ــاز ــالف س

یبــا جریــانهمــکار ودر اقداماتــیاســتکــهایمیــدر از وهشــی»تقاضــامحــور«یکــیدیگــر توســعهفعالیتهــایپژ

یمیکنــد.دســتاوردهایایــنبرنامــهتاکنــون،بــهشــرحاســت: ســال98پیگیــر علمــییکــیدر دانشــگاههاومراکــز

نیمهدومسال97 راستایتقویتارتباطصنعتودانشگاهاز در -مبادله5تفاهمنامهبادانشگاههایکشور

ــای وژهه وعپر ــر یوش ــاور ــالفن یوانتق ــاز ــیس ــدفبوم ــاه ــگاهیب ــاددانش ــاجه یب ــکار ــههم ــمنام ــهتفاه -مبادل

ی)تولیــددانــشفنــیتولیــدکنســانترهوگندلــهو...بــامشــارکت ســالجــار در وهشــیکشــور علمــیوپژ مشــترکبــامراکــز

ــور( ــگاهیکش جهاددانش

ــان ــاپای ــودت ــیمیش ــشبین ــهپی ــهطوریک ــیب ــعمعدن ــدنوصنای ــشمع ــردیبخ ــیکارب وهش ــایپژ وژهه ــاییپر -شناس

گــردد. آغــاز وهشــیتقاضــامحــور وژهپژ ســال،تعــداد18پــر

ی ینمایشگاههایمتعددبومیساز یبخشمعدنوصنایعمعدنیوبرگزار -کمکبهبومیساز

و کبیــر توســعهاســتارتآپهــایمعدنــیبــامشــارکتدانشــگاههایصنعتــیشــریف،امیــر وععملیــاتاجرایــیمرکــز -شــر

ی ســالجــار تهــراندر

حــال یدر یریاســتجمهــور و،انجمــنتولیدکننــدگانفــوالدومعاونــتفنــاور یایمیــدر وهــشفــوالدبــاهمــکار صنــدوقپژ

تاســیسوتــاپایــانســالایجــادمیشــود.

آنرا یوشــکوفاییمعــادل9برابــر میــزانکلســرمایهصنــدوق100میلیــاردتومــانبــرآوردهشــدهکــهصنــدوقفنــاور

ــن ــطانجم ــوالدیتوس ــرکتهایف ش ــیاز یک ــر ــهمه ــنامهوس ــکاساس ــماین ــد.ه ــهمیکن یارائ ــار ــطاعتب ــهیالتوخ تس

ــت. ــهاس ــهوارائ ــالتهی ح ــوالددر ــنوف آه

ــع ــیوصنای ــزرگمعدن ــایب ــتارزیبنگاهه مدیری ــر ــهب ــاتکی ــدب ــقتولی ــالرون س ــال98در ــدایس ــهابت 6ماه ــددر ــدتولی رش

رشــدتولیــدعملکــردهاند. ایــنمیــانزنجیــرهفــوالدومــسبــهعنــوانپیشــرودر ایمیــدروبــهدســتآمــدهاســت.در معدنــیدر

جدول رشد تولید در نیمه نخست سال 98

درصد رشد تولید 6ماهه اول 97 )تن(تولید 6 ماهه اول 98 )هزار تن(نام محصول

کنسانترهآهن

آهناسفنجی

شمشفوالد

محصولفوالدی

ندمس آ

کاتدمس

2 3 7 3 9

1 3 7 8 5

1 0 3 0 0

6 9 7 5

1 6 3

1 3 2

2 2 7 4 8

1 2 6 4 9

9 8 4 1

6 4 8 9

1 4 6

1 1 4

% 4

% 9

% 5

% 7

% 1 1

% 1 5















نمایش بیش از ۲۵ میلیارد محتوای تبلیغاتی در ماه

تجربـــه مدیریت و اجرای بیـــش از 20 هزار کمپین 
تبلیغاتی موفق

دسترســـی ماهانه به بیـــش از ۱۰۰ میلیون 
کاربر موبایل و دسکتاپ

تـاکنون بیش از 9000 بـرند برای تبلیغات آنالین خود به یکتـانت اعتمـاد کرده انـد.

یکتـانت، بزرگتریـن پلتفـرم تبلیغـات آنـالین ایـران

به کمک پلتفرم تبلیغات آنالین یکتـانت، تبلیغات خود را در بیش از 600 وبسایت و خبرگزاری معتبر فارسی نمایش دهید.
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پیام رسان بله

﹋︀ر﹎︤ار ︋﹢رس اوراق ︋︀دار، ﹋︀﹐ و ا﹡︣ژی

پرداخت الکترونیک سداد

مکران
گنج نهان ایران

 مکران از نظر تاريخی سرزمین ساحلی در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان است که
 در طول خلیج عمان از راس الکوه در غرب جاسک تا الس بال در جنوب غربی ایالت بلوچستان

 پاکستان گسترده است و سواحل مکران دروازه طالیی کشور به سوی درياهای آزاد و
 فرصتهای ارزشمند آن می باشد.

ماموريت شورای توسعه سواحل مکران

 سیاستگذاری و راهبری توسعه پایدار
 سواحل مکران و بالفعل نمودن ظرفیت ها

 و توانمندی های منطقه در راستای
سیاست های کالن منطقه

Mokran, 
The 
Hidden
Treasure of
Iran

www.mokrandevelopment.ir
info@mokrandevelopment.ir

نشانى: تهران، خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخائى
بعد از چهارراه سى تیر، روبرى دانشگاه هنر، پالك 29

  تلفن: 66702313 021 ، 66703829 021
 فکس:  66722506 021

محورهای اصلی توسعه منطقه

 ترانزيت بین المللی کاال در کريدورهای شمال
به جنوب و شرق به غرب

توسعه ی میادین و پایانه های نفت و گاز
ایجاد و توسعه هاب سوم پتروشیمی ایران

گسترش سکونت گاه های مدرن
 مبادله ی منطقه ای و بین المللی دانش و

فناوری
توسعه ی شیالت، کشاورزی و صنایع غذایی
توسعه ی زيرساخت های صنعتی و بازرگانی

 مبادالت فرهنگی و توسعه ی صنایع دستی
و گردشگری

تأمین آب و برق پایدار
ارتقاء بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 افزایش امنیت سرمایه گذاری و توسعه ی

همکاری های بین المللی اقتصادی
توانمند سازی جامعه محلی









با درآمد ثابت  کمند

بـازارگردانی اکسیرسودا

شرکت پردازش اطالعاتشرکت کارگزارى

تأمین مالی

مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

مشاوره تأمین مالی و ادغام و متلک

عرضه و پذیرش اوراق بهادار (سهام و اوراق بدهی)

ارزش گذاری رشکت ها و تهیه طرح توجیهی

رسمایه گذاری

مدیریت صندوق های رسمایه گذاری و سبدگردانی اوراق بهادار

خدمات کارگزاری بورس اوراق بهادار

بازارگردانی اوراق بهادار

مشاوره رسمایه گذاری

دارایی تحت مدیریت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ + ریال رسمایه ثبت شده: ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

WebSite: Charisma.ir

سرمایه: 25 میلیارد ریال
(در حال دریافت مجوز)

سرمایه: 20 میلیارد ریال

سرمایه: 200 میلیارد ریال

سرمایه: 100 میلیارد ریال

سرمایه: 58 میلیارد ریال
(در حال دریافت مجوز نقل و انتقال 

از سازمان بورس)
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Iran's Largest Economic Event
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Iran's Largest Economic Event
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B2B Meetings
KishINVEX® pre-planned B2B Meetings were conducted in a professional atmosphere away 
from hustles and bustles of the capital which provide the background for a better introduc-
tion of business and establishing bilateral relations.
KishINVEX® 2019 provided a unique opportunity for Iranian and non-Iranian companies to 
gain access to the general and specialized information of Iran market. During this interna-
tional event, participants were able to interact in purposefully planed meetings with other 
foreign or domestic parties and exchange ideas, experiences and discuss possible future 
cooperation. Creating this ideal platform in KishINVEX® with the presence of Iran financial 
market decision makers and industries has led to the formation of valuable relations, achiev-
ing maximum efficiency, providing the grounds for comprehensive economic development, 
prosperity inside the country and international relations of Iran industries.

Chart Title

1 2

376

123

 Pre-Planned
Meetings

On the Spot

Total Meetings Conducted

About the Organizer – Baharan Tadbir Kish Co.
Baharan Tadbir Kish Co., along with Padidar Andishe Parsian Publication and Information 
Institution and Nafis Printing Services, is the organizer of biggest international events in Iran 
and worldwide. Baharan Tadbir Kish Co. is the sole organizer of KishINVEX. BTK has more 
than 15 years of experience at Iran’s capital market, oil, gas, and energy sectors and present-
ing investment opportunities.
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‘’Time
Stays Long Enough
For Those Who Use It‘’
w w w . b a h a r a n t a d b i r . c o m

“Davinci”

برگزار کننده نمایشگاه ها و همایش های بین المللی
تلـفکس: ( ۱۵ خط) ۹۰ ۹۷ ۱۷ ۰۲۱-۸۸

INTERNATIONAL EVENT ORGANIZER  

TEL/FAX: (+98 21) 88 17 97 90 (15 LINE)
WWW.BAHARANTADBIR.COM



Sponsors

Islamic Republic of Iran
Ministry of Foreign  A�airs

TEHRAN CHAMBER OF COMMERCE,
INDUSTRIES, MINES AND AGRICULTURE

Iran National 
Innovation Fund

DALIRAN PARS INVESTMENT Co.
New Towns 

Development Co.Asia Insurance

P E I S E Z
PARSIAN ENERGY INTENSIVE
INDUSTRIAL SPECIAL ECONOMIC ZONE

Khouzestan Steel Company

Mokran Shores 
Development Secretariat

Persian Gulf Mining and  Metal
Industries Special  Economic ZoneKashan Special Economic Zone

Persian Gulf Petrochemical 
Industries CompanyKaraj Municipality

Investment & Public
 Participation Organization

Sarmad Insurance Co.
Iran National Organization

of Entrepreneurship

انجمن
مدیریت فناورى

ایران

Iranian Association for
Management of Technology

24

Organization of Investment 
and Cooperative Projects of 

Shiraz Municipality

Hormozgan Province
Investment Services Center Shiraz Special Economic ZoneShiraz Municipality

KishINVEX®; Gateway to Iran’s Economy
KishINVEX® – The International Exhibition on Presenting Iran’s Investment Opportunities 
and The International Exhibition of Exchange, Banking, Insurance & Privatization. KishIN-
VEX® acts as a gateway to Iran’s economy and participants will be provided a platform to 
initiate their presence in this market, get acquainted with untapped opportunities, present 
their business to more than 500 Iranian and International companies & decision makers and 
expand bilateral trade relations with Iran. Services offered by KishINVEX® international de-
partment include:
• Market Briefing; General information about a specified market, including the market size, 
overview, situation and etc.
• Market Analyze; A deeper analysis of the market, including the statistics series, trends, 
forecast and etc.
• News & Information; Keeping you updated about the news and information by focusing on 
your targeted market.
• Market Key Players & Business Matchmaking; Providing information of key rulers in the 
specified market along with a general overview of the companies. Connecting you to key 
rulers and schedule meetings with and accompanying you in the meetings, commercial ne-
gotiations and etc.
• Rules & Regulations; Collecting and preparing all relevant information of rules and regu-
lations of a specified market for a better understanding of the terms and conditions of the 
market which help for better and more efficient negotiations as well as taking proper deci-
sions to prevent loss of resources anytime.

Participated Countries
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About KishINVEX®
KishINVEX® is “the International Exhibition of Exchange, Banking, Insurance and Privatiza-
tion” & “the International Exhibition on Presenting Iran’s Investment Opportunities” along 
with specialized summits and conferences taking place annually on Kish Island.
KishINVEX® as the biggest economic event of the private sector, provides the platform for 
international participants to get acquainted with Iran’s capital market, transfer knowledge 
& technologies and establish bilateral economic relations.
KishINVEX® creates a unique opportunity for Iranian and non-Iranian companies to access 
the general and specialized information of Iran’s market. During this international event, par-
ticipants are able to interact in purposefully planed meetings with other foreign or domestic 
parties and exchange ideas, experiences and discuss possible future cooperation. Creating 
this ideal platform in KishINVEX® with the presence of Iran financial market decision makers 
and industries has led to the formation of valuable relations, achieving maximum efficien-
cy, providing the grounds for comprehensive economic development, prosperity inside the 
country and international relations of Iran industries.

KishINVEX® 2019 at a Glance
KishINVEX® 2019 was the 11th Exhibition on Presenting Iran’s Investment Opportunities and 
the 6th International taking place from 18th – 21st of November 2019 in Kish International Ex-
hibition Center and Kish International Convention Center on Kish Island, IRAN.
KishINVEX® 2019 was held with the support and participation of the Supreme Council of 
Iran’s Free Trade Industrial and Special Economic Zones, Kish Free Zone Organization, Kish 
Investment and Development Company, Securities and Exchange Organization of Iran, Cen-
tral Insurance of Iran, Organization for investment Economic and Technical Assistance of 
Iran (OIETAI), Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Industry, Mine and Trade, Iranian Mines 
& Mining Industries Development & Renovation Organization (IMIDRO), Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and Agriculture (ICCIMA), Vice Presidency for Science and 
Technology, Iran National Innovation Fund, Ministry of Roads and Urban Development, New 
Towns Development Company, Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC) and 
many other private and public decision makers and key players.
As a content-oriented event KishINVEX® 2019 hosted 37 specialized side summits & con-
ferences during the days of the event in Kish International Convention Center to introduce 
the potentials and opportunities in the different pillars of Iran’s economy. KishINVEX® 2019 
revolved around synergy and uniting Iran’s capital market to reach the goal of domestic pro-
duction development and assessing the role of capital market in domestic production de-
velopment. International summits revolved around creating and maintaining economic and 
business relations with adjacent countries.

3334

280 +400 22

21,000
sqm

Specialized Summits Area Covered

NationalitiesB2B
Meetings

Domestic
Participants

International 
Participants

+150

Media Reporters
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Kish Island – the Venue
Kish is a 91.5-square-kilometre (35.3 sq mi) resort island in Bandar Lengeh County, Hor-
mozgān Province off the southern coast of Iran in the Persian Gulf. Owing to its free trade 
zone status, the island is touted as a consumer’s paradise, with numerous malls, shopping 
centres, tourist attractions, and resort hotels. It has an estimated population of slightly 
more than 40,000 residents and about 1 million visitors annually.
Kish Island is one of the most-visited vacation destinations in Southwest Asia. Tourists from 
many countries who wish to enter Kish Free Zone, are exempt from having to obtain a visa.
Kish Free Zone has been turned into a gateway to Iran’s economy. Kish economy has encom-
passed a wide range of economic compositions in the country. Among the most important 
fields of Kish economy, one can find business interactions, tourism, industrial production 
and investments in the services sector. Like other Iranian Free Zones, Kish Island proposes 
incentives for foreign investment, including tax breaks, simplified procedures for exports 
and imports and the possibility of one hundred percent foreign ownership which is not avail-
able on the mainland, is a valuable destination for the presence of investors and economic 
activists.

Unique advantages of Kish Free Zone:
* Numerous tourist attractions
* No need to visa for foreign visitors
* High level of social security and peace and low rate of social disorders
* Green island with the least amount of environmental pollutants
* The possibility of transit goods to central Asia and neighboring countries
* Access to world waterways
* Strategic situation and closeness to Asalooyeh oil zones
* Independent airlines and shipping lines with the ability to carry vehicles
* Appropriate intercity transportation facilities
* Energy resources (gas fuel) independent from the mainland
* An active financial system including stock exchanges, banks, and monetary and
financial entities
* Local residents and cheap workforce compared to the neighboring countries
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Q u a l i t y
Is not Only Our Priority

I t  I s  O u r

V a l u e


