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جزیـــره كیـــش بـــا مسـاحتی حـدود 91 كیلومتـــر مربـع در 18 كیلومتـــری كرانـه جنوبـی ایـــران، در محـدوده شـمالی 
خلیج فـــارس واقـــع اســت. شـــكل ظاهـــری جزیـــره بـــه صورت یك بیضی اســـت كه قطـــر بـــزرگ آن 15كیلومتر و 
قطـــر كوچـــك آن 8 كیلومتـــر می باشـــد و از نظـر تقســـیمات سیاســـی و اداری كشـــور، در محدوده استان هرمزگان و 
شــــهرستان بنـــدر لنـــگه قــــرار دارد. ویژگی های جغرافیایـی كیـش از جملـه قرارگیـری آن در منطقـه جغرافیایـی 
اســـتراتژیك خلیـــج فـــارس، آب و هـــوای مطلـوب در 8 مـــاه از سـال و دارا بـــودن سـواحل مرجانـــی ایـن جزیـره را 

برخـــوردار از موقعیتی ممتاز از حیث گردشـــگری و تجـــاری نمـــوده اســـت.

مزایای ویژه و منحصر 
به فرد منطقه آزاد 
کیش جهت برگزاری 
همایش و نمایشگاه

 وجود 20 هزار متر مربع سالن نمایشگاهی با استانداردهای بین المللی
 وجود مرکز همایش های بین المللی مستقل از فضای نمایشگاه در فضایی به وسعت 13000 

متر مربع با دارا بودن بیش از 6 سالن برگزاری همایش و نشست تخصصی و 5 اتاق مذاکره با 
امکانات کامل صوتی و تصویری

 وجود امكانات  حمل و نقل مناسب درون شهری
 وجود مراکز اقامتی متعدد با استانداردهای اقامتی باال

 دارا بودن خط هوایی مستقل و خطوط كشتیرانی با امكان حمل خـودرو
 ورود اتباع خارجی بـدون اخذ روادید

 كنتـرل نسبی آالینده های محیط زیست
 دسترسی كیش به آب راه های آزاد جهانی

 موقعیت استراتژیك و نـزدیكی به مناطق نفت خیز عسلویه
 برخورداری از منبع انرژی)سوخت گاز( مستقل از سرزمین اصلی

 سطح باالی امنیت و آرامش اجتماعی و پایین بودن سطح ناهنجاری های اجتماعی
 دسترسی و نزدیکی به بنادر و شهرهای بین المللی منطقه همچون دبی، شارجه، منامه و دوحه

 جذابیت های بی شمار گردشگری
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در چنــد ســال گذشــته شــرایط اقتصــادی ایــران بــه گونــه ای رقــم خــورده 
کــه در مقاطــع اخیــر بیشــتر از هــر زمــان دیگــری ضــرورت افزایــش دانــش 

ــران و مســئولین اقتصــادی و همچنیــن حفــظ ارتباطــات بیــن  تخصصــی مدی
المللــی احســاس می گــردد. در ســال های اخیــر توجــه بــه مســائل اقتصــادی، رونــق 

تولیــد، حمایــت از تولیــد کننــدگان داخلــی و حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور همــواره 
مــورد تاکیــد مســئولین عالــی رتبــه نظــام بــوده اســت. از همیــن رو برگــزاری رویــداد کیــش 

ــاده  ــا طراحــی و پی ــه ب ــرار داده ک ــازار ســرمایه کشــور ق ــار ب اینوکــس فرصــت مغتنمــی در اختی
ــب  ــانی مناس ــالع رس ــق اط ــش از طری ــی بخ ــش آگاه ــب و افزای ــای متناس ــا و نهاده ــازی ابزاره س

موجبــات هدایــت جریــان نقدینگــی بــه مســیر صحیــح و در نتیجــه تقویــت بنگاههــای تولیــدی و ایجــاد 
ــای  ــا و پروژه ه ــه طرح ه ــی ب ــرگردان مال ــع س ــذب مناب ــر ج ــوی دیگ ــد .از س ــام ورزن ــادی اهتم ــق اقتص رون
ســرمایه گــذاری کشــور نــه تنهــا باعــث ایجــاد اشــتغال و افزایــش بهــره وری در اقتصــاد کشــورمان می گــردد، 
بلکــه از طریــق هماهنگــی مناســب بیــن ارکان بازارهــای پولــی و ســرمایه ای کشــور موجبــات بــرون رفــت از 

عمــده چالش هــای موجــود را فراهــم خواهــد .

ــازار  ــگاه های ب ــا و نمایش ــزاری همایش ه ــال ها برگ ــه س ــا تجرب ــداد KishINVEX ب ــدگان روی ــزار کنن برگ
ســرمایه و شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف ایــن رویداد هــا توانســته اند بــا کنــار هــم قــرار دادن بخش هــای 
ــازار ســرمایه و متولیــان پروژه هــای ســرمایه پذیــر  پیشــرو اقتصــاد ایــران و حضــور نهاد هــای مالــی، ارکان ب
ــگری،  ــازی، گردش ــران و شهرس ــرژی، عم ــرمایه، ان ــازار س ــای ب ــی در حوزه ه ــی و خصوص ــای دولت در بخش ه
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی، صنعــت و معــدن، حمــل و نقــل و لجســتیک و صنایــع و فناوری هــای نویــن 
در کنــار مســئولین، دســت اندرکاران اقتصــادی کشــور و ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی فرصــت ویــژه ای 
را بــرای بهــره بــرداری و توســعه ســرمایه گــذاری و در نهایــت رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور فراهــم آورنــد 
ــور،  ــه کش ــول و بیم ــرمایه، پ ــازار س ــتاوردهای ب ــا و دس ــی، توانمندی ه ــای مال ــای نهاده ــی قابلیت ه .معرف
ــرمایه  ــول و س ــازار پ ــت ب ــرای رقاب ــا ب ــش ظرفیت ه ــی، افزای ــاد مل ــرمایه در اقتص ــکیل س ــه تش ــک ب کم
کشــور بــا بازارهــای مشــابه منطقــه و معرفــی فرصت هــای ســرمایه گــذاری در طرح هــای کالن ملــی، جلــب 
مشــارکت بخــش خصوصــی و ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی، ارائــه جدیدتریــن روش هــای تامیــن 
مالــی بــرای طرح هــای ســرمایه گــذاری و تبــادل اطالعــات فنــی و تجــاری بیــن ســرمایه گــذاران و 
ــد.  ــزاری kishINVEX می باش ــداف برگ ــن اه ــم تری ــذاری از مه ــرمایه گ ــای س ــان طرح ه مجری

در طــی ســال های برگــزاری، ارتقــاء کیفیــت و اســتانداردهای برگــزاری ایــن رویــداد در کنــار 
 KishINVEX داخلــی و بیــن المللــی همــواره مــورد توجــه برگــزار کننــدگان Branding
بــوده اســت. حاصــل عملکــرد ســال های اخیــر ایــن رویــداد حضــور بیــش از 1600 
شــرکت داخلــی و خارجــی و مشــارکت بیــش از 40000 نفــر از کارشناســان و 
مســئولین اقتصــادی کشــور، برگــزاری بیــش از 130 نشســت تخصصــی و 
همایــش بیــن المللــی، برگــزاری بیــش از 750 مالقات تجــاری و عقد 
بیــش از 200 قــرارداد و تفاهمنامــه همــکاری بیــن شــرکت های 
داخلــی و خارجــی و تبدیــل رویــداد KishINVEX بــه یکــی 
ــن رویداد هــای اقتصــادی کشــور می باشــد. از بزرگتری
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رویـــداد ®KishINVEX در طـــول ســـال های برگـزاری بـا برخـــورداری از حمایت و مشارکت گسترده وزارتخانه 
ــدگان بیــن  هــا، دســتگاه ها و فعــاالن اقتصــادی بخش هــای دولتــی و خصوصــی و همچنیــن مشــارکت کنن
ــا،  ــت ه ــل از قابلی ــری کام ــه تصوی ــت ارائ ــی جه ــه محل ــور ب ــادی کش ــگان اقتص ــور نخب ــا حض ــی و ب الملل
ظرفیت هــا و شــرایط کالن اقتصــاد کشــور، تقــارن و تبــادل اطالعــات فعــاالن اقتصــادی داخلــی و بیــن المللــی 

تبدیــل گردیــده اســت.

در ســـال تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا و بــا هــدف جهــش تولیــد داخلــی بــه اذعــان کارشناناســان 
یکــی از موثرتریــن راهکارهــا از طریــق تقویــت و اصــالح از نظام هــای بانکــی، بیمــه ای و مالیاتــی، افزایــش 
ــذاری  ــن ســرمایه گ ــت قوانی ــد و اصــالح و تقوی ــای تولی ــدازی واحده ــذاری در راه ان ــوق های ســرمایه گ مش
بود، در این مسیر رویـــداد kishINVEX®2021  بـــا مشـــارکت و حمایـــت دبیرخانـه شـــورای عالـی مناطـق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویـــژه اقتصـــادی، سـازمان منطقـه آزاد کیـش، شـرکت سـرمایه گذاری و توسـعه کیـش، 
ســـازمان بـــورس و اوراق بهــادار، اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی ایــران، وزارت امور خارجــه، وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 
فراکســیون اقتصــاد دیجیتــال مجلــس شــورای اســالمی، فراکســیون ســرمایه گــذاری مجلس شــورای اســالمی، 
ــی  ــگاه های اصل ــل CCI، دانش ــن المل ــی بی ــاق بازرگان ــور، ات ــتانی کل کش ــازی، دادس ــی س ــازمان خصوص س
ــع  ــرکت صنای ــران، ســازمان تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح، شـ ــادار ته ــورس اوراق به کشــور، شــرکت ب
پتروشـــیمی خلیـــج فـارس و بســـیاری از نهادهـا و سـازمان های دولتـی و خصوصـی از تاریـخ 8 لغایـت 11 آذر 
مـــاه 1400 در جزیـــره کیـــش برگـــزار گردید.تعریــف و ارائــه فرصت هــای ســرمایه گــذاری و کارآفرینــی توســط 
بخش هــای اقتصــادی، دســتگاه ها و ســازمان های مختلــف و اســتفاده از ظرفیت هــای بــازار ســرمایه 
 KishINVEX®2021 ــداد ــدگان روی ــن مشــارکت کنن ــت بی ــالت مثب ــرای ایجــاد تعامـ فرصــت مناســبی را ب

فراهــم نمــود.

همچنیــن برگــزاری همایش هــای جانبــی و نشســت های تخصصی، برگـــزاری جلســـات همتایابـــی تجـــاری با 
محورهــای مختلــف معرفــی فرصت هــای ســرمایه گــذاری در کشــور و نیــز معرفــی قابلیت هــا و ظرفیت هــای 
بــازار پــول و ســرمایه بــا هــدف همگرایــی و هــم افزایی دســت اندرکاران اقتصـــادی در تقویـــت تـــوان کشـــور 
و کاهـــش وابســـتگی ها بـــا موضـــوع جهش تولیـــد و نقش بـــازار ســـرمایه در افزایـش تولیـد ملـــی از دیگر 

ویژگی هــای برجســته ایــن رویــداد بــود.
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بازارهای مالی ایران و جهان

الگوهای نوین تامین مالی از طریق بازار پول و بازار سرمایه

توسعه سرمایه گذاری مولد

معرفی فرصت های سرمایه گذاری و خصوصی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی

بانکداری بین المللی

 Offshore Banking

دیپلماسی اقتصادی

 CIS توسعه تجارت با کشورهای منطقه و حوزه

اقتصاد دیجیتال

توسعه کسب و کارهای هوشمند و کارآفرینی نوآورانه

تاسیس بورس بین الملل

بررسی طرح ها و برنامه های مربوط به ایجاد تاالر ارزی و ارائه سهام ارزی از 
طریق بورس بین الملل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تحول صنعت بیمه

پیوند بیمه با عصر دیجیتال

اقتصاد مسکن

نظام های نوین تامین مالی مسکن

آینده پژوهی

پیش بینی متغیرهای اقتصادی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی در ایران
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محورهای رویداد
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  حضور مقامات و مدیران ارشد اقتصادی

حضـــور بیـــش از 100 نفـــر از مقامـــات و مدیـــران ارشـــد اقتصـــادی از اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
ــه شــورایعالی مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی و ویــژه اقتصــادی، ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، وزارت  ایــران، دبیرخان
امــور خارجــه، وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، فراکســیون اقتصــاد دیجیتــال مجلــس شــورای اســالمی، فراکســیون ســرمایه گــذاری مجلــس شــورای 
ــی  ــل ICC، دانشــگاه های اصل ــن المل ــی بی ــاق بازرگان اســالمی، ســازمان خصوصــی ســازی، دادســتانی کل کشــور، ات

کشــور، شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران، ســازمان تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح و ...

 برگزاری همایش اصلی الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی

 برگــزاری بیــش از 20 نشســت تخصصــی بــا حضــور بیــش از 80 ســخنران کلیــدی بلنــد پایــه و 
نخبــگان اقتصــادی

 برگزاری کارگاه های آموزشی
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گی های عمده ویژ
و شاخص نمایشگاه
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 پوشش رسانه ای

حضــــور بیــــش از 100 نفــــر خبرنــــگار از خبرگزاری هــا و روزنامه های کثیراالنتشــــار نظیــــر  اقتصــاد کارا، بورس 24، 
نیــکان رســانه بــازار ســرمایه، بــورس پــرس، دولــت خانــه، اتــاق آنالیــن، ســایت ســازمان منطقــه آزاد کیــش، پیــام 
ــردم  ــوز، م ــورس نی ــی، ب ــنت اکونوم ــان، افیش ــو، خبرب ــر، فراس ــن خب ــر، آخری ــزاری مه ــاد، خبرگ ــان اقتص ــران، جه ای
کیــش، پیــام پــژواک، صبــح کیــش، آوای کیــش، روزنامــه ابتکار، اندیشــه کیــش، شــهربورس، کیشــوند نیــوز، پــول 
نیــوز، ماهنامــه بانــک، تیــوا بــورس، فیــدار آریــا، رســا کیــش، فانــوس، عصــر اقتصــاد، اقتصــاد کیــش، اقتصــاد ملــی، 
همشــهری ، جــام جــم، دنیــای اقتصــاد، بشــارت کیــش، فکــر اقتصــادی، اخبــار کیــش، کیهــان، ایلنــا، حمایت، ســرمایه 
و ثــروت، صــدای پــول، مهربانــو، ایرنــا، خبرگــزاری فــارس، توییتــر بــورس، ایســنا، همفکــران، صــدا و ســیما ، فــارس، 
اقتصــاد آنالیــن، باشــگاه خبرنــگاران جــوان، میــزان، بتــا ســهم، تســنیم، خبرآنالیــن، مهــر، ســنا، اخبــار پولــی و مالــی، 

شــما نیــوز، مــوج و ....

ــش در  ــه آزاد کی ــذاری منطق ــرمایه گ ــام اداری و س ــفافیت نظ ــامانه ش ــمی از س ــی رس  رونمای
ــس 2021 ــش اینوک ــداد کی روی

ســامانه شــفافیت در منطقــه آزاد کیــش بــا حضــور دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی و ویــژه اقتصــادی 
کشــور و در مراســم افتتاحیــه کیــش اینوکــس 2021 رونمایــی و راه انــدازی شــد. یکــی از دغدغه هــای فعــاالن اقتصــادی 
ــد همــه ی  ــذاران می توانن ــن ســامانه، ســرمایه گ ــدازی ای ــا راه ان ــه ب ــود ک ــودن شــفافیت ب ــه  آزاد کیــش، نب در منطق
ــارده خدمــت  ــدازی ایــن ســامانه، چه ــا راه ان ــد. ب قوانیــن و مقــررات و فرصت هــای ســرمایه گــذاری را مالحظــه کنن
بــه ســاکنان و فعــاالن اقتصــادی ارائــه می شــود کــه هــم اکنــون هفــت خدمــت آن بارگــذاری شــده و هفــت مــورد 
دیگــر نیــز بــه زودی بارگــذاری خواهــد شــد. بــا راه انــدازی ایــن ســامانه، نهاد هــای نظارتــی می تواننــد بــر فعالیت هــا 
نظــارت کننــد کــه بــه مــرور زمــان ایــن خدمــات افزایــش خواهــد یافــت و فعــاالن اقتصــادی نیــز می تواننــد نظــرات 
خــود را در ایــن زمینــه بــه دبیرخانــه ارائــه کننــد. اکنــون اطالعــات مربــوط بــه مدیــران، گــزارش عملکرد هــا، مجوزهــا، 
امــالک و مســتغالت، واردات و صــادرات، بودجــه، ثبــت شــرکت ها، بســته های ســرمایه گــذاری و طــرح و برنامه هــا 

در ســامانه بارگــذاری شــده و بــه مــرور زمــان ایــن خدمــات افزایــش خواهــد یافــت.

 برگــزاری همایــش الگــوی مطلــوب حکمرانــی اقتصــادی؛ موازنــه سیاســت، اقتصــاد و ســرمایه 
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــط ات ــذاری توس ــرمایه گ ــاد و س ــت، اقتص ــه سیاس ــذاری؛ موازن گ

ــس 2021 ــش اینوک ــداد کی ــران در در روی ــاورزی ای کش

همایــش الگــوی مطلــوب حکمرانــی اقتصــادی بــا موضــوع موازنــه سیاســت، اقتصــاد و ســرمایه گــذاری در حاشــیه 
ــی  ــاق بازرگان ــت ات ــا محوری ــش و ب ــره کی ــارس جزی ــج ف ــش اینوکــس 2021 در ســالن همایش هــای خلی ــداد کی روی
ایــران برگــزار شــد. ســخنرانان در ایــن همایــش کــه بــا اســتقبال مخاطبــان همــراه بــود، هــر یــک از منظــری بــه طــرح 
مشــکالت و آســیب ها پرداختنــد و پیشــنهاداتی بــرای بــرون رفــت از شــرایط ســخت کنونــی عنــوان کردنــد. موضــوع 
لــزوم اصالحــات ســاختاری در اقتصــاد در کنــار امیــد بــه گشــایش های اقتصــادی ناشــی از رفــع تحریــم هــا، موضــوع 
مشــترک و مــورد تاکیــد ســخنرانان بــود. بــه گفتــه ســخنرانان صاحــب نظــر در ایــن همایــش، الزم اســت دولــت در 
حــوزه بخــش خصوصــی، سیاســت های روشــنی داشــته باشــد. در بســته ای کــه وزارت اقتصــاد تهیــه کــرده، تاکیــد 
شــده کــه احتیــاج اســت دولــت بیشــتر تــالش خــود را بــر توســعه بخــش خصوصــی حقیقــی در اقتصــاد متمرکــز کنــد. 
تــا زمانــی کــه فضــای کســب و کار مطلــوب نشــده و واگــذاری بــه بخــش خصوصــی واقعــی و احتــرام گذاشــتن بــه 
ــه ســخنرانان  ــه گفت ــرد، چشــم انداز رشــد اقتصــادی در دســترس نیســت. ب واگذاری هــای انجــام شــده صــورت نگی
ــود وضــع اقتصــاد و معیشــت مــردم از رشــد اقتصــادی می گــذرد کــه توســط بخــش خصوصــی محقــق   مســیر بهب

می شود و وزارت اقتصاد در برنامه خود باید به توسعه تولید و رفع موانع آن همت کند.

 رونمایی رسمی از طرح پتروصاد بانک صادرات ایران در رویداد کیش اینوکس 2021

ــازی و  ــه و خصوصی س ــک، بیم ــورس، بان ــی ب ــگاه بین الملل ــتمین نمایش ــزاری هش ــن روز از برگ ــا دومی ــان ب همزم
ــاد«  ــرح »پتروص ــور )KishINVEX®2021( از ط ــرمایه گذاری کش ــای س ــی فرصت ه ــگاه معرف ــیزدهمین نمایش س
بانــک صــادرات ایــران بــا هــدف افزایــش ســقف تامیــن ســرمایه و تســهیل در اجــرای پروژه هــای پیشــران صنعــت 
ــرکت های  ــت  ش ــری ظرفی ــر و به کارگی ــال های اخی ــات س ــا و تجربی ــتفاده از قابلیت ه ــا اس ــیمی ب ــت، گاز و پتروش نف
ــی  ــرای کاهــش هزینه هــا، تســهیل عملیــات و تامیــن مال ــو ب ــزاری، رونمایــی رســمی شــد. ایــن بانــک، طرحــی ن اب
پروژه هــای دارای اولویــت بــا اســتفاده از قابلیت هــا و ظرفیت هــای بانــک و شــرکت های  گــروه مالــی ســپهر صــادرات، 
تامیــن ســرمایه ســپهر، بیمــه ســرمد، صرافــی ســپهر، پرداخــت الکترونیــک ســپهر و کارگــزاری بانــک صــادرات ایــران در 
ایــن رویــداد مهــم رونمایــی کــرد. بــا توجــه بــه  محدودیتهــای ارزی و افزایــش هزینه هــای اجــرای طرح هــای بــزرگ 
صنعتــی بویــژه حــوزه انــرژی، قاعدتــا نیــاز اســت، نظــام بانکــی و بــازار ســرمایه، کمــک بیشــتری را بــه ایــن صنایــع 
پیشــران و ارزآور داشــته باشــند. بانــک صــادرات ایــران بــا ارائــه طــرح جدیــد »پتروصــاد« در تــالش اســت  25 تــا 30 

درصــد از ایــن میــزان را عملیاتــی کنــد.
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 رونمایــی رســمی از ســامانه IBtrader شــرکت تامیــن ســرمایه تمــدن در رویــداد کیــش اینوکــس 
2021

از ســامانه آی بــی تریــدر بــه عنــوان ابــزاری بــرای ارائــه خدمــات یکپارچــه در حــوزه خدمــات مالــی، بــازار ســرمایه 
ــن  ــدن از جدیدتری ــرمایه تم ــن س ــرکت تامی ــس 2021 ش ــش اینوک ــگاه کی ــیه نمایش ــد. در حاش ــی ش ــه رونمای و بیم
ــازار  ــت ب ــش جذابی ــرای افزای ــن راه ب ــاه تری ــرکت کوت ــن ش ــؤلین ای ــه مس ــه گفت ــرد. ب ــی ک ــود رونمای ــول خ محص
ــوان  ــا اســتفاده از فیــن تک هــا می ت ــی اســتفاده از قابلیت هــای حــوزه فیــن تــک اســت. ب ســرمایه در شــرایط فعل
ــی  ــرد تعامل ــاهد رویک ــب ش ــن ترتی ــا بدی ــش داد ت ــوازی افزای ــای م ــه بازاره ــبت ب ــرمایه را نس ــازار س ــت ب جذابی
ــه  ــد ب ــادار بای ــورس و اوراق به ــز ســازمان ب ــا نی ــن تک ه ــا فی ــود. در رابطــه ب ــازار ب ــن ب ــه ای ســهامداران نســبت ب
ســرعت نســبت بــه تصویــب مقــررات ایجــاد ابزارهــای جدیــد اقــدام کنــد تــا کســب و کارهــای جدیــد شــکل گرفتــه و 

ــا امکانــات جدیــد نیــز تســهیل شــود. ــا اســتفاده از ایــن برنامــه ب ــازار پدیــدار شــود ت جذابیــت در ب

 معرفی سوپرمارکت مالی بانک صادرات ایران در رویداد کیش اینوکس 2021

بانــک صــادرات ایــران بــه عنــوان یکــی از بانک هــای برتــر و پیشــرو کشــور، نقشــه راهــی تنظیــم کــرده کــه تبدیــل 
ــی یکــی از اهــداف تعییــن شــده ایــن بانــک در ایــن نقشــه راه  ــه ســوپرمارکت خدمــات فرابانکــی و فرامال شــدن ب
ــی ایجــاد ارزش  ــه توانای ــوان ب ــی می ت ــرای ایــن ســوپرمارکت های مال ــز تعییــن شــده ب اســت. از ویژگی هــای متمای
افــزوده، ارائــه خدمــات جدیــد، معرفــی محصــوالت مالــی پیشــرفته و ســاختار پاســخگویی مالــی یکپارچــه اشــاره کــرد. 
توســعه خدمــات و تبدیــل شــعب بــه ســوپرمارکت مالــی یکــی از اهــداف راهبــردی بانــک صــادرات ایــران اســت کــه 
ســال گذشــته مطــرح و بــا جدیــت در حــال پیگیــری اســت و هــدف از اجــرای آن پیــروی از الگوهــای نویــن بانکــداری، 
ــوع بانکــی، بیمــه  ــه خدمــات متن ــی و بانکــی مشــتریان و افزایــش دسترســی ب تســهیل در انجــام فعالیت هــای مال
ای، صرافــی و ...  تعییــن شــده اســت. بانــک صــادرات ایــران بــا در اختیــار داشــتن حــدود 3 هــزار شــعبه در اقصــی 
ــا راه انــدازی ایــن واحدهــا در پــی آن  نقــاط کشــور و برخــورداری از شــبکه گســترده شــعب در عرصــه بیــن الملــل ب
اســت تــا بیشــترین خدمــات بانکــی و مالــی را بــه متقاضیــان بخصــوص در اســتان ها و مناطــق مختلــف ارائــه کنــد 
و در ایــن راســتا در رویــداد کیــش اینوکــس امســال در غرفــه بانــک در نمایشــگاه و نیــز در پنــل تخصصــی بــه تشــریح 

ایــن طــرح رو بــه توســعه پرداخــت.

 معرفی سوپرمارکت مالی بانک تجارت در رویداد کیش اینوکس 2021

حضــور فعــال بانــک تجــارت در هشــتمین نمایشــگاه بــورس، بانــک، بیمــه و خصوصــی ســازی کیــش بانــک تجــارت 
ــا برپایــی غرفــه ســیزدهمین نمایشــگاه معرفــی فرصت هــای ســرمایه گــذاری کشــور و هشــتمین نمایشــگاه بیــن  ب
المللــی بــورس، بانــک، بیمــه و خصوصــی ســازی )کیــش اینوکــس 2021(، آخریــن خدمات و ســرویس های ســوپرمارکت 
ــک و شــرکت های عضــو  ــن بان ــک تجــارت، ای ــط عمومــی بان ــزارش رواب ــه گ ــه نمایــش گذاشــت. ب ــی خــود را ب مال
هلدینــگ مالــی تجــارت بــا حضــور در نمایشــگاه، از عصــر دوشــنبه هشــتم آذر مــاه تــا پنجشــنبه هفتــه جــاری بــه 
مــدت 4 روز بــه معرفــی خدمــات خــود پرداختنــد. شــرکت های بیمــه تجــارت نــو، کارگــزاری تجــارت، صرافــی تجــارت، 
ــن  ــارت در ای ــک تج ــف بان ــای مختل ــان بخش ه ــران و کارشناس ــن مدی ــذاری کاردان و همچنی ــرمایه گ ــدوق س صن

نمایشــگاه پاســخگوی بازدیــد کننــدگان بودنــد.

 معرفی برنامه شباهنگ بانک گردشگری در رویداد کیش اینوکس 2021

بانــک گردشــگری در راســتای بانکــداری نویــن و اســتفاده از فیــن تــک هــا، از اپلیکیشــن شــباهنگ بــا ورود بــه موضوع 
Platform as a Service رونمایــی کــرد. شــباهنگ بــه عنــوان شــعبه آنالیــن بانــک گردشــگری، کلیــه خدمــات را بــه 
صــورت آنالیــن در اختیــار مشــتریان قــرار می دهــد. بانــک گردشــگری ســعی کــرده اســت تــا یــک بســتر قــوی را در 
کنــار شــباهنگ بصــورت API بــاز در اختیــار کلیــه افــراد، شــخص ثالــث، موسســات مالــی، اســتارتاپ ها و شــرکت های 
ویــژه بــا رعایــت ضوابطــی قــرار دهــد. ایــن پلتفــرم بانکــداری ســرمایه گــذاری موفــق در زمینــه بانکــداری نویــن و 
فیــن تک هــا اســت. ایــن بانــک در هشــتمین نمایشــگاه بــورس، بانــک، بیمــه و خصوصــی ســازی )اینوکــس 2021 
(، از 8 تــا 11 آذرمــاه جــاری از ایــن طریــق بــرای عالقمنــدان بــه صــورت آنالیــن حســاب بانکــی افتتــاح کــرد. ایــن 
ــد  ــوع ســپرده هایــی کــه می توانن ــا چالــش هایــی نظیرعــدم تعریــف شــعبه مجــازی، تعریــف ن ــازه، ب اپلیکیشــن ت
افتتــاح شــود، عــدم تعــارض بــا قوانیــن مبــارزه بــا پولشــویی و از همــه مهمتــر احــراز هویــت بــا کارت ملــی روبروســت 

کــه بایــد بــرای ایــن مــوارد راه حــل هایــی منطبــق بــا قوانیــن کشــور یافــت تــا مشــکلی بــروز نکنــد.
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 انعقــاد تفاهــم نامــه گــروه پتروشــیمی خلیــج فــارس بــا بانک هــای تجــارت، صــادرات ایــران، 
ملــت و اقتصــاد نویــن در رویــداد کیــش اینوکــس 2021

گــروه پتروشــیمی خلیــج فــارس در دومیــن روز از ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللــی بــورس، بانــک، بیمــه و 
ــت،  ــارت، مل ــای تج ــا بانک ه ــارد ناموت ب ــزار میلی ــه ارزش 105 ه ــکاری ب ــه هم ــج تفاهم نام ــازی، پن خصوصی س
صــادرات و دو تامیــن ســرمایه کاردان و ملــت بــا هــدف تأمیــن منابــع چهــار طــرح جدیــد پتروشــیمی و سرعت بخشــی 
بــه پیشــرفت ایــن پروژه هــا امضــا کــرد. شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس همچــون ســال های گذشــته بــا 
ــرمایه  ــول و س ــازار پ ــی از ب ــن مال ــای نوی ــی از الگوه ــن مال ــوان تأمی ــا و ت ــر فرصت ه ــدی از حداکث ــرد بهره من رویک
بــرای پیشــبرد پروژه هــای پتروشــیمی در حــال اجــرای خــود، در ایــن نمایشــگاه فعالیــت خیــره  کننــده داشــته و طــی 
ــه امضــای تفاهم نامه هــای همــکاری دو  ــارس موفــق ب ــج ف ــروه خلی ــا بانک هــای حاضــر، گ ــرات و تبادل نظــر ب مذاک
جانبــه به مــدت 2ســال بــه ارزش 105 هــزار میلیــارد ناموت شــامل 85 هــزار میلیــارد ناموت بابــت تســهیالت، تعهدهــا 
و گشــایش اعتبــارات اســنادی داخلــی ریالــی، 400 میلیــون دالر تســهیالت ارزی و انتشــار 10 هــزار میلیــارد ناموت اوراق 
ــارت  ــت، تج ــادرات، مل ــل )ص ــای عام ــاری از بانک ه ــای اعتب ــون مصوبه ه ــد. اکن ــرمایه ش ــازار س ــق ب ــت از طری وکال
ــدی از  ــا بهره من ــا ب ــده ت ــت ش ــون دالر دریاف ــارد ناموت و 60 میلی ــزار و 740 میلی ــه ارزش 18 ه ــن( ب و اقتصادنوی
ــه ســال 1402،  ــا نیم ــی یادشــده ت ــن مال ــع تأمی ظرفیت هــای موجــود در تفاهم نامه هــای امضــا شــده و جــذب مناب
هــر چــه بیــش از پیــش گام هــای موثــر در پیشــرفت صنعــت پتروشــیمی کشــور بــردارد و ســهم خــود را در عرصــه 
بین المللــی و افزایــش تولیــد، فــروش داخلــی و صــادرات محصــوالت متنــوع فرآورده هــای شــیمیایی و پتروشــیمیایی 
افزایــش دهــد. ایــن تفاهم نامــه بــا هــدف تأمیــن منابــع ارزی و ریالــی فــاز نخســت مگاپــروژه »المــاس ماهشــهر«، 
»هرمــز« عســلویه، »پــی دی  اچ/ پ پ« بیدبلنــد خلیج فــارس و اتیلــن اکســاید »اندیمشــک« امضــا و مقــرر شــده اســت 
ایــن تســهیالت در بــازه زمانــی سه ســاله مرحلــه بــه مرحلــه بــرای تامیــن منابــع ایــن چهــار طــرح بازگشــایی و تزریــق 

شــود.

انعقــاد تفاهــم نامــه ســه جانبــه میــان تامیــن ســرمایه خلیــج فــارس، بانــک ملــت و تامیــن ســرمایه 
بانــک ملــت در رویداد کیــش اینوکــس 2021

 مذاکــرات نهایــی بــرای انعقــاد تفاهــم نامــه گــروه ســرمایه گــذاری مســکن بــا ســازمان منطقــه 
آزاد و هلدینــگ خلیــج فــارس در رویــداد کیــش اینوکــس 2021
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نمایشگاه 
از نگاه  آمار
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فهرست 
مشارکت کنندگان

Company nameنام شرکتردیف

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران  1
 Mazandaran Chamber of Commerce, Industries, Mines

and Agriculture

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران               2
 Mazandaran Industry, Mining and Commerce

Organization

Mazandaran Regional Electric Co.برق منطقه ای مازندران و گلستان                   3

Mazandaran jihad keshavarzi organizationسازمان جهاد کشاورزی مازندران 4

5
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان مازندران 
 Directorate General of Cultural Heritage, Handicrafts

  and Tourism of Mazandaran

Mazandaran Foreign Investment Centerمرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران                         6

Mazandaran Regional Water Co.سهامی آب منطقه ای مازندران7

8
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری  

)سهامی عام(
 )Civil Pension investmet CO. )P.J.S

Saba Foolad Khalij Fars Co.صبا فوالد خلیج فارس9

Ahwaz Pipe Millsشرکت لوله سازی اهواز10

Jam Petrochimical Co.پتروشیمی جم11

Iran YASA Tire and Rubberایران یاسا تایر و رابر 12

Masjed Soleiman Petrochemical Co.پتروشیمی مسجد سلیمان13

Saba Energy Holdingهلدینگ صبا انرژی14

Khouzestan Oxinsteel Co.فوالد اکسین خوزستان15

Tejarat Bankبانک تجارت16

Tejarat Bank Brokerage Co.کارگزاری بانک تجارت17

Kardan Investment Bankتامین سرمایه کاردان18

Tejarat Exchange Co.صرافی تجارت19

Tejaratno Insurance Co.بیمه تجارت نو20

Bank Refah Kargaranبانک رفاه کارگران 21

Refah Farazan Hadaf Isurance Co.کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف22

23
 سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه 

)سهامی خاص(
Tose’e Sarmayeh Refah Investment Co. ltd

Refah K. Bank Exchangeصرافی بانک رفاه کارگران24

Refah K. Bank Brokerage کارگزاری بانک رفاه کارگران25

Shiraz Municipalityشهرداری شیراز26

27
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 

شهرداری شیراز
 Shiraz Municipality Investment and Public Participation

Organization
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Eghtesad Kara Mediaهفته نامه اقتصاد کارا28

29
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی )بورس 

 )24
 Iranian Tahlil

Bank Maskan Financial Group Co. )BMFG(گروه مالی بانک مسکن30

Maskan Bank Brokerageکارگزاری بانک مسکن31

Maskan Bank Exchange CO.خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن 32

Maskan Investment Bankتامین سرمایه بانک مسکن 33

Vasepari Abad Maskanواسپاری آباد مسکن34
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مراسم افتتاحیه

 محمدرضا نوایی لواسانی

مدیرعامل و رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

ــق  ــاز خل ــه س ــا را زمین ــهیل فراینده ــش، تس ــه آزاد کی ــازمان منطق ــل س مدیرعام
ایده هــای نــو و ســرمایه گذاری هــای نویــن در ایــن منطقــه عنــوان کــرد. محمدرضــا  
ــا  ــی از ســعید محمــد مشــاور رئیــس جمهــور کــه ب نوایــی لواســانی، ضمــن قدردان
ــا  ــت: ب ــد، گف ــور یافتن ــم حض ــداد مه ــن روی ــگاه در ای ــت نمایش ــت اهمی ــه جه ب
ــتند  ــت هس ــروعیت و صالحی ــه دارای مش ــرادی ک ــب اف ــازوکارهای مناس ــاد س ایج
ــد.  ــا کنن ــه آزاد کیــش نقــش مهمــی ایف ــو در منطق ــق ایده هــای ن ــد در خل می توانن
تســهیل فرایندهــا و شــفاف ســازی ضمــن جلوگیــری از اســراف و فســاد ســبب رونــق 
ــه  ــرادی ک ــادی از اف ــداد زی ــون تع ــه وی، اکن ــه گفت ــود. ب ــره می ش ــادی جزی اقتص
تمایــل بــه ســرمایه گــذاری در منطقــه آزاد کیــش دارنــد نمــی تواننــد تــا آخــر مســیر اهــداف خــود را پیــش بینــی 
ــه اصــالح فرایندهــا اقــدام  ــه اقتصــادی و ارزی می شــوند؛ از ایــن رو بایــد نســبت ب ــد و دچــار مشــکالتی از جمل کنن
ــا  ــد ســرمایه گــذاری تســهیل شــود و ســرمایه گــذاران ب ــه ای فراهــم کنیــم کــه فراین ــه گون کنیــم. بایــد شــرایط را ب
یــک بروکراســی ســاده، وقــت و انــرژی خــود را بــرای ارتقــاء کیفیــت و افزایــش ســرعت فعالیت هــای خــود بــه کار 
گیرنــد. نوایــی لواســانی در خصــوص ایــن کــه برخــی اوقــات بــرای دریافــت مجوزهــای کســب و کارهــا و بکارگیــری 
یــک تکنولــوژی جدیــد در منطقــه آزاد، شــرایط و رونــد ســختی نســبت بــه ســرزمین اصلــی ســپری می شــود، افــزود: 
ایجــاد کســب و کار در ســرزمین اصلــی بــه مراتــب راحــت تــر از منطقــه آزاد اســت کــه بــا اهــداف مناطــق آزاد منافــات 
ــی از  ــته، یک ــای وابس ــش و مجموعه ه ــه آزاد کی ــازمان منطق ــم در س ــچ و خ ــر پی ــی پ ــه وی، بوروکراس ــه گفت دارد. ب
علــل اصلــی ایجــاد مشــکل در مســیر فعالیــت ســرمایه گــذاران و کارآفرینــان کیــش اســت. سرپرســت ســازمان منطقــه 
آزاد کیــش بــا اشــاره بــه تاکیــد مشــاور رئیــس جمهــور در رابطــه بــا شــش محــور اصلــی »شــهر هوشــمند، ارتقــاء 
ــای  ــا و فناوری ه ــذب تکنولوژی ه ــا، ج ــت ه ــایی ظرفی ــی، شناس ــی و اجتماع ــث فرهنگ ــق آزاد، مباح ــگاه مناط جای
نویــن، شــفاف ســازی« تعییــن شــده بــه عنــوان ماموریــت اصلــی ســازمان، اظهــار داشــت: بــه زودی دعــوت نامــه ای 
ــم و  ــال می کنی ــد، ارس ــور دارن ــال حض ــس امس ــش اینوک ــداد کی ــه در روی ــادی ک ــاالن اقتص ــا و فع ــرای مجموعه ه ب
نظــر آنــان دربــاره فرصت هــای ســرمایه گــذاری در ایــن حوزه هــا را اخــذ می کنیــم تــا بــا همفکــری جمعــی بتوانیــم 
ــادی در  ــد و تاثیرگــذار، فرصت هــای زی ــرد: نمایشــگاه های هدفمن ــم. وی خاطــر نشــان ک ــر ســرعت توســعه بیفزائی ب
اقتصــاد  ایجــاد می کنــد و بایــد برگزارکننــدگان، اهتمــام ویــژه بــه اهــداف نمایشــگاه داشــته باشــند کــه خوشــبختانه 

در چنیــن رویــدادی محقــق شــده اســت.

 علیرضا ناصرپور

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

معــاون نظــارت بــر نهادهــای مالــی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، از بررســی مجــدد 
ایجــاد بــورس بیــن الملــل کیــش از ســوی شــورایعالی مناطــق آزاد بــا هــدف جــذب 
ــن  ــی ای ــه همزمان ــا اشــاره ب ــور، ب ــر داد. علیرضــا ناصرپ ــذار خارجــی خب ســرمایه گ
ــن  ــازار ســرمایه طــی ای ــازار ســرمایه گفــت: ب ــون ب ــب قان ــداد و ســالروز تصوی روی
ــاظ  ــر از لح ــال حاض ــته و در ح ــر گذاش ــت س ــیبی را پش ــراز و نش ــدت مســیر پرف م
ــس از  ــزود: پ ــوب رســیده اســت. وی اف ــه جایگاهــی مطل ــی ب ــای مال ــوع نهاده تن
گذشــت ایــن مــدت از زمــان تصویــب و اجــرای قانــون اوراق بهــادار، شــاهد تنــوع 
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وســیعی در ابزارهــای مالــی هســتیم و در ایــن بــازه زمانــی موضــوع ســرمایه گــذاری غیرمســتقیم بــه طــور خــاص 
طــی یــک دهــه گذشــته مــورد توجــه قــرار گرفتــه، بــه طــوری کــه تاکنــون 300 صنــدوق ســرمایه گــذاری و 54 شــرکت 
ســبد گردانــی در ایــن بــازار مشــغول فعالیــت هســتند. وی در ادامــه گفــت: ســازمان بــورس و اوراق بهــادار عــالوه بــر 
موضــوع توســعه کمــی نهادهــا و ابزارهــای مالــی، توســعه کیفــی آن هــا را نیــز در دســتور کار قــرار داده و بــر همیــن 
اســاس نخســتین شــرکت پذیــره نویســی در بــازار ســرمایه فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. معــاون نظــارت بــر نهادهــای 
مالــی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا اشــاره بــه سیاســت اصولــی ســازمان در خصــوص توســعه نهادهــا و ابزارهــای 
ــره  ــات مدی ــار داشــت: موضــوع مهمــی کــه طــی یــک مــاه گذشــته در هی ــازار اظه ــات در ب ــه ثب ــا توجــه ب ــی ب مال
جدیــد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار مــورد بررســی قــرار گرفتــف مســائل شــرکت های ســهامی پــروژه ای بــود کــه 
اصالحاتــی در رونــد کاری آنهــا ایجــاد و اولیــن شــرکت ســهامی عــام پــروژه، فعالیتــش آغــاز شــد. ناصرپــور همچنیــن 
ــه تپســی  ــرد و گفــت: شــرکت های اســتارتاپی از جمل ــد ک ــی تاکی ــه اســتارتاپ ها در بازار هــای مال ــزوم توجــه ب ــر ل ب
مراحــل پذیــرش خــود را از فرابــورس دریافــت کــرده و ســایر شــرکت ها نیــز در حــال پیگیــری ایــن فرآینــد هســتند. وی 
عنــوان کــرد: در حــوزه بــورس بیــن الملــل، درخواســتی را از ســوی شــورایعالی مناطــق آزاد دریافــت و در هیــات مدیــره 
جدیــد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بررســی کردیــم و بــا توجــه بــه ابعــاد پیچیــده در مســیر راه انــدازی بــورس بیــن 
الملــل، پــس از بررســی ها و مالحظــات الزم، ایــن اقــدام مهــم بــرای جــذب ســرمایه گــذار خارجــی اجرایــی می شــود. 
معــاون نظــارت بــر نهادهــای مالــی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا اشــاره بــه قانــون بودجــه 1401 یکــی از نــکات 
ــازار ســرمایه برشــمرد و گفــت: در ســال های گذشــته پیگیری هــای الزم از ســوی  ــر ب مهــم ایــن قانــون را اثــرات آن ب
ســازمان بــورس انجــام شــده تــا موجــب حفــظ حداکثــری منافــع ســهامداران ایــن حــوزه شــود. بــه گفتــه معــاون 
ســازمان بــورس، حــوزه قیمــت گــذاری کاال نیــز یــک چالــش قدیمــی اســت کــه بــا ورود کاالهــای متعــدد بــه بــورس 
تــا حــد زیــادی در ســال های گذشــته مرتفــع شــده و انتظــار مــی رود کــه ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد. بــا توجــه 
بــه اینکــه عمــده شــرکت های تولیــد کننــده کاالهــا در کشــور، ســهامداران عمومــی دارنــد و بخــش قابــل توجهــی از 
ایــن ســهامداران نیــز در ســبد ســهامداران ســهام عدالــت هســتند، امیــد اســت مشــکالت ایــن حــوزه مرتفــع شــود. 
در عیــن حــال، ســازمان بــورس همچنــان برنامــه توســعه کمــی و کیفــی نهادهــا را در اولویــت قــرار داده اســت و طــی 
ــی نیــز ادامــه  ــد در خصــوص ســایر نهادهــای مال هفتــه گذشــته مجــوز کارگــزاری جدیــدی صــادر شــده و ایــن رون

خواهــد داشــت.

 علیرضا دلیری

مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، دســتیابی بــه فناوری هــای جدیــد 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــری ب ــگاه کشــور دانســت. علیرضــا دلی ــاء جای را عامــل مهمــی در ارتق
ــه در  ــه ریش ــی ک ــاد تفکرهای ــی و ایج ــای اینچنین ــه رویداده ــک ب ــگاه تکنولوژی ن
ــرمایه  ــت س ــی را در تقوی ــگاه های ــن نمایش ــی چنی ــن دارد، برپای ــای نوی فناوری ه
گــذاری و تصمیمــات جامــع موثــر برشــمرد. وی افــزود: دنیــا بــه ســرعت بــه ســمت 
نویــن شــدن پیــش مــی رود. حوزه هــای خدمــات، تولیــد، نقــل و انتقــاالت مالــی و 
زندگــی روزمــره بــه ســمت دیجیتالــی شــدن و ســهولت حرکــت می کننــد و مــا نیــز 
بایــد بــرای دســتیابی بــه اهــداف مدنظــر، خــود را بــا ایــن تغییــرات هماهنــگ کنیــم. 
ــی  ــع زدای ــی و مان ــدات داخل ــری در خصــوص اهمیــت حمایــت از تولی ــات مقــام معظــم رهب ــه بیان ــا اشــاره ب وی ب
ــش داشــته باشــد و ســهم  ــا اقتصــاد، ریشــه در دان ــم ت ــه کار بگیری ــالش خــود را ب ــت ت ــد نهای ــد گفــت: بای از تولی
ــور را  ــد کش ــاخت های تولی ــزرگ در زیرس ــی ب ــم تحول ــم، می توانی ــه اراده کنی ــر هم ــد. اگ ــش یاب ــل افزای ــد داخ تولی

تجربــه کنیــم. مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور ضمــن ابــراز خرســندی از پیشــی گرفتــن دســتگاه های 
اجرایــی، نهادهــای مالــی و تولیدکننــدگان بــرای رســیدن بــه فناوری هــای جدیــد، گفــت: اســاتید، جوانــان و تحصیــل 
ــال  ــی چندس ــان، ط ــش بنی ــرکت های دان ــاد ش ــا ایج ــتند و ب ــوردار هس ــی برخ ــش باالی ــر و دان ــا از تفک ــردگان م ک
ــت:  ــار داش ــه اظه ــته اند. وی در ادام ــه برداش ــای فناوران ــن نیازه ــازی و تامی ــی س ــی در بوم ــای بزرگ ــته گام ه گذش
بســته های حمایتــی کــه از ســوی دولــت بــرای شــرکت های دانــش بنیــان در نظــر گرفتــه شــده بــود موجــب شــد تــا 
امــروز شــاهد فعالیــت حــدود 6 هــزار شــرکت دانــش بنیــان و هــزاران شــرکت نوپــا یــا اســتارتاپ در کشــور باشــیم، 
بــه طــوری کــه بخــش بزرگــی از صنعــت بــر اســاس شــرکت های دانــش بنیــان فعــال اســت و ایــن موضــوع، اتفــاق 
ــرمایه،  ــازار س ــه ب ــور س ــت حض ــه اهمی ــری ب ــا دلی ــود. علیرض ــوب می ش ــی محس ــدات داخل ــش تولی ــی در بخ خوب
پــول و بیمــه در حــوزه فنــاوری اشــاره کــرد و گفــت: ایــن بازارهــا خدمــات عمومــی و تســهیل گرانــه بــه مــردم ارائــه 
می دهنــد و عملکــرد ســال های گذشــته آنهــا، نشــان دهنــده اســتقبال عمومــی بــاال بــرای اســتفاده از خدمــات تحــول 
آفریــن بــوده اســت. مدیــران ایــن حــوزه نیــز بــا تفکــری نویــن اتفاقــات خوبــی بــرای مــردم رقــم زدنــد. وی حضــور 
فیــن تــک هــا، صندوق هــای ســرمایه گــذاری جســورانه و پــی وی آر در بــازار ســرمایه را اتفاقــات بــزرگ و مهــم ایــن 
حــوزه عنــوان کــرد و گفــت: در چنــد ســال گذشــته بیــش از 12 صنــدوق مجــوز گرفتنــد کــه 71 صنــدوق تاکنــون پذیــره 
نویســی شــده اند. راه انــدازی پلتفرم هــای تامیــن مالــی جمعــی، بســتر تســهیل گرانــه ای بــرای جمــع آوری گروه هــای 

ُخــرد در جامعــه اســت.

 ستار هاشمی

معاون فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

معــاون فنــاوری وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، بــا بیــان اینکــه ســرمایه گذاری 
و نــوآوری مکمــل یکدیگــر هســتند گفــت: نــوآوری بــا ایجــاد تحــوالت دیجیتــال و 
هوشمندســازی، اثــرات بســزایی بــر رشــد اقتصــادی دارد. بنابرایــن ســرمایه گــذاری 
ــوالت  ــیر تح ــریح س ــا تش ــمی ب ــتار هاش ــد. س ــدا می کن ــا پی ــوآوری معن ــار ن در کن
ــناختی،  ــای ش ــای انقالب ه ــه ویژگی ه ــته، ب ــای گذش ــا و هزاره ه ــری در دهه ه بش
ــرد و گفــت: طــی 300 ســال  ــی اشــاره ک ــی و پســا صنعت کشــاورزی، انقــالب صنعت
ــی  ــورهای غرب ــاده و کش ــاق افت ــادی اتف ــری اقتص ــی، نابراب ــاس جهان ــر، در مقی اخی
عمــال بــه ســرعت حجــم اقتصــاد خــود را بــزرگ کردنــد و آنهــا کــه از ایــن ظرفیــت 
اســتفاده نکردنــد، دچــار عقــب افتادگــی شــدند و شــکاف های عمیقــی در رشــد اقتصــاد بــه وجــود آمــد. وی تحــول 
دیجیتــال را یــک واقعیــت و ضــرورت عنــوان کــرد کــه بایــد بــه صــورت جــدی بــه آن پرداختــه شــود. ایــن صاحبنظــر، 
عوامــل تاثیــر گــذار بــر رشــد اقتصــادی را بهــره وری از ســرمایه، نیــروی کار و عوامــل تولیــد و امــکان تامیــن منابــع 
جدیــد برشــمرد و بــر لــزوم توجــه بــه اســتفاده از ظرفیــت فنــاوری در راســتای تقویــت اقتصــاد مقاومتــی تاکیــد کــرد. 
توجــه بــه فنــاوری هــا، ضمــن کاهــش قیمــت بــه بهبــود کیفیــت بــه عنــوان ظرفیــت بهــره وری کمــک می کنــد و 
موجــب کنــار گذاشــتن ســاز و کارهــای ســنتی و تغییــر ســاختار ها و فرایند هــای متناســب بــا فنــاوری جدیــد خواهــد 
شــد. وی دربــاره ســهم تحــول دیجیتــال در اقتصــاد گفــت: حجــم اقتصــاد کشــور در ســال 2016 از کل اقتصــاد دنیــا 
15 درصــد بــوده و پیــش بینی هــا حاکــی از رشــد ایــن رقــم تــا 25 درصــد در ســال 2025 اســت کــه موفقیتــی بــزرگ 
در ایــن حــوزه بــه شــمار می آیــد. ســتار هاشــمی، مهمتریــن مولفه هــای شــکل گیــری اقتصــاد دیجیتــال را اســتفاده 
ــت اشــیا، گســترش هــوش مصنوعــی  ــرای ایجــاد اینترن از قابلیت هــای نســل پنجــم تلفــن همــراه، بســتر ســازی ب
ــود کیفیــت زندگــی، توســعه  ــرد. هوشــمند ســازی، دســتاوردهایی چــون بهب ــام ب و اســتفاده از ظرفیــت بالکچیــن ن
پایــدار و حفــظ محیــط زیســت، رشــد اقتصــادی، ارتقــاء امنیــت و آرامــش بــا حفــظ حریــم خصوصــی افــراد را بــه 
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همــراه دارد. وی بــا تشــریح مبحــث متــاورس )موضوعــات فراجهانــی( گفــت: بــه مــوازات زندگــی واقعــی، زندگــی و 
زیســت مجــازی در حــال شــکل گیــری اســت کــه شــاید بــرای مــا قابــل پذیــرش نباشــد، مصــداق آن زمانــی بــود کــه 
بــرای پذیــرش رمــز ارز بــا مشــکل مواجــه بودیــم و اکنــون رمزارزهــا، نقــش بســزایی در اقتصــاد ایفــا می کنــد. در حــال 
حاضــر نیــز فضایــی بــا واقعیــت مجــازی ایجــاد شــده کــه وارد آن می شــویم، شــخصیت هایــی بــرای خــود تعریــف 
می کنیــم و موضوعــات زندگــی واقعــی ماننــد ســاخت و فــروش ســاختمان میلیــون دالری و بســیاری اتفاقــات دیگــر 
ــوان خــود را در مباحــث و  ــان گفــت: بایــد تمــام تــالش و ت ــم. وی در پای ــه می کنی را در ایــن زیســت مجــازی تجرب
موضوعــات نویــن ســرمایه گــذاری بگذاریــم و از قافلــه مباحــث نویــن عقــب نمانیــم. امــروزه هویــت چندگانــه بشــر، 

در حــال شــکل گیــری اســت. 

 حسین سالح ورزی

نایب رئیس اول محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ــداد،  ــتگذاری روی ــورای سیاس ــس ش ــران و رئی ــی ای ــاق بازرگان ــس اول ات ــب رئی نای
ــزرگ  ــی ب ــم افزای ــن ه ــده از ای ــای برآم ــس 1202 و ظرفیت ه ــش اینوک ــزاری کی برگ
را، فرصتــی بــرای کمــک بــه رشــد اقتصــادی بــا تامیــن مالــی غیــر تورمــی ســرمایه 
گذاری هــا برشــمرد. حســین ســالح ورزی ضمــن ابــراز خرســندی از برپایــی مســتمر 
ایــن رویــداد بــا کیفیــت هرچــه بهتــر گفــت: امســال برگــزاری ســیزدهمین نمایشــگاه 
ــک،  ــورس، بان ــی ب ــن الملل ــذاری و هشــتمین نمایشــگاه بی فرصت هــای ســرمایه گ
ــراه  ــیزدهم هم ــت س ــای دول ــاز فعالیت ه ــا آغ ــور ب ــازی کش ــی س ــه و خصوص بیم
بــود و خبــر مســرت بخــش آنکــه هفتــه گذشــته نیــز از “نقشــه راه رونــق تولیــد غیــر 
تورمــی” در حــوزه اقتصــادی دولــت رونمایــی شــده اســت. ایــن صاحبنظــر اقتصــادی افــزود: امســال بــه جهــت اینکــه 
نــرخ اســتهالک از ســرمایه گــذاری، پیشــی گرفتــه اســت و بــه عبارتــی نــرخ ســرمایه گــذاری منفــی شــده و در رشــد 
پاییــن اقتصــادی قــرار گرفتــه، یکــی از اهــداف اصلــی  ایــن رویــداد معرفــی فرصت هــای ســرمایه گــذاری اســت و از 
ایــن منظــر می توانــد بــه رشــد اقتصــادی و ســرمایه گــذاری در بخش هــای مهــم، کمــک شــایانی کنــد. ســالح ورزی 
در ادامــه بیــان داشــت: مقــرر شــده بانــک و بــورس و بــه عبارتــی بــازار پــول و ســرمایه نیــز از طریــق معرفــی و جــذب 
ســرمایه گــذار و تشــکیل ســرمایه، تامیــن مالــی غیــر تورمــی کننــد تــا رشــد اقتصــادی و رونــق تولیــد محقــق شــود، 
ــرای بررســی و تحلیــل و ایجــاد بســتر های مناســب  بنابرایــن بایــد بخشــی از پنل هــای تخصصــی ایــن رویــداد را ب
ــا حضــور  ــراز امیــدواری از مصــادف شــدن رویــداد اینوکــس 1202 ب ــا اب در زمینه هــای مــورد نظــر بــکار گیریــم. وی ب
ایــران در دوره جدیــد مذاکــرات ویــن گفــت: امیدواریــم ایــن موضــوع موجــب رفــع تحریم هــا و بازگشــت ایــران بــه 
چرخــه زنجیــره ارزش اقتصــاد بیــن الملــل شــود و بیــش از پیــش شــاهد رشــد اقتصــادی، ســرمایه گــذاری، اشــتغال 

و رفــاه مــردم عزیــز کشــورمان باشــیم.

 سعید محمد

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور

ــژه  ــر شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاری – صنعتــی و وی مشــاور رئیــس جمهــور و دبی
اقتصــادی، از تدویــن راهبردهــای منطبــق بــر آمایــش و اولویــت بخشــی بــه ســرمایه 
گــذاری در مناطــق آزاد و رســیدن بــه جایــگاه درخــور و برتــر خبــر داد. ســعید محمــد 
در آئیــن گشــایش هشــتمین نمایشــگاه کیــش اینوکــس 2021، هــدف از برگــزاری این 
ــت  ــف دانس ــای مختل ــتاوردهای بخش ه ــن دس ــا آخری ــنایی ب ــم را آش ــداد مه روی
ــال  ــق آزاد دیجیت ــم مناط ــل هفت ــه نس ــیدن ب ــا رس ــه راه م ــه و نقش ــت: برنام و گف
اســت. وی بــا بیــان ایــن کــه امــروزه در نســل اول و دوم »تجــارت محــور و تولیــد 
ــه شــاخص های  ــد هــم ب ــی در تجــارت و تولی ــون حت ــت: اکن محــور« هســتیم، گف
ــژه اقتصــادی  ــت مناطــق آزاد و وی ــا محوری ــود شــرایط،  برنامه هــا ب ــرای بهب ــن رو ب ــم. از ای ــورد نظــر نرســیده ای م
تدویــن شــده اســت. راهبردهــای تــازه، منطبــق بــر آمایــش و اولویــت بخشــی بــه ســرمایه گــذاری در مناطــق آزاد 
ــه و  ــوز مربوط ــت مج ــا دریاف ــرد: ب ــان ک ــر نش ــش، خاط ــور در کی ــک آفش ــدازی بان ــا راه ان ــه ب ــت. وی، در رابط اس
ــت، نظر هــای مثبــت در ایــن خصــوص کســب شــده اســت.  ــا نهادهــای مرتبــط و بخــش اقتصــادی دول مذاکــره ب
ــق آزاد، دارا  ــوم مناط ــل س ــاخص های نس ــادی، از ش ــژه اقتص ــی و وی ــاری – صنعت ــق آزاد تج ــورایعالی مناط ــر ش دبی
بــودن بــورس بیــن الملــل را عنــوان کــرد و افــزود: ایــن موضــوع یــک نیــاز بســیار حیاتــی بــرای کشــور اســت کــه 
مقدمــات الزم آمــاده شــده و بایــد بــورس بیــن الملــل در جزیــره کیــش راه انــدازی شــود. ســعید محمــد، بــر ضــرورت 
ســاماندهی مبحــث رمزارزهــا و عرضــه ارز دیجیتــال در مناطــق آزاد و ویــژه تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت: ایــن موضــوع 
ــه  ــه صــورت جداگان ــی ب ــز ارز مل ــی شــود. او گفــت: رم ــوت عملیات ــه صــورت پایل ــد در کیــش هرچــه ســریعتر ب بای
توســط نهادهــای ذیربــط پیگیــری می شــود و پایلــوت آن را در کیــش اجرایــی می کنیــم. مشــاور رییــس جمهــور، در 
رابطــه بــا تاســیس شــرکت تامیــن ســرمایه در مناطــق  آزاد کــه مجوز هــای الزم اخــذ شــده اســت، گفــت: تخصیــص 
بانــک اختصاصــی ریالــی بــرای مناطــق آزاد بــا رویکــرد توســعه زنجیــره مالــی و روان کــردن گــردش تســهیالت میــان 
مناطــق آزاد، در حــال پیگیــری اســت. وی افــزود: نســل چهــارم بــه عنــوان نســل دانــش محــور نامیــده می شــود و 
ــوآوری، اســتقرار  شــتاب دهنــده هــا،  ــاوری مناطــق آزاد، توســعه مراکــز ن تخصیــص صنــدوق جامــع پژوهــش و فن
ــا  ــه اســت. ب ــرار گرفت ــص بســته های تشــویقی در دســتور کار ق ــاوری واحدهــای مســتقر و تخصی ــاء ســطح فن ارتق
ــم  ــق خواهی ــده می شــود محق ــع نامی ــه نســل جام ــرای نســل پنجــم ک ــارم  شــرایط را ب داشــتن نســل ســوم و چه
کــرد و فعالیت هــای خوبــی را در جهــت نســل ششــم کــه فرامــرزی اســت انجــام خواهیــم داد. ســعید محمــد افــزود: 
ایجــاد مناطــق آزاد مشــترک بــا ســایر کشــورها را نیــز مدنظــر داریــم. امــروز بــا توجــه بــه وجــود دیپلماســی اقتصــادی 
مناســبی در حــال شــکل گرفتــن بــا 15 کشــور همســایه اســت؛ تقاضاهایــی از برخــی کشــورها بــرای ایجــاد مناطــق 
آزاد مشــترک داریــم کــه ایــن مهــم در دســت بررســی اســت. همچنیــن چیــن، در قالــب پیمــان شــانگهای، پیشــنهاد 
تاســیس مناطــق آزاد مشــترک را داده کــه ایــن مهــم نیــز در دســت بررســی اســت. وی، فعالیت هــای بــورس، بانــک و 
بیمــه را عرصــه جنــگ اقتصــادی بــا دشــمن دانســت و گفــت: فعــاالن ایــن حوزه هــا بــا در نظــر گرفتــن منافــع ملــی 
ــاب  ــن هســت ت ــر ای ــالش ب ــد و ت ــی می کنن ــل توطئه هــای اســکتبار نقــش آفرین ــی در مقاب ــال زدن ــا انســجام مث ب
آوری کشــور را افزایــش دهیــم و وضعیــت معیشــتی بهتــری را بــرای مــردم فراهــم کنیــم. در بخش هــای خصوصــی 
ــمت  ــه س ــور را ب ــادی کش ــاخص های اقتص ــا ش ــد ت ــالش کنن ــد ت ــادی بای ــه اقتص ــاالن در عرص ــه فع ــی هم و دولت
منفعــت ملــی هدایــت کننــد. مناطــق آزاد و ویــژه نیــز در ایــن دوره، دارای راهبردهــای مشــخص و برنامه هــای زمــان 
بنــدی کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت هســتند کــه بــه زودی ایــن طــرح بــرای هــر منطقــه، اعــالم رســمی 
ــا اشــاره  خواهــد شــد تــا بــه فعــاالن اقتصــادی جهــت دارا بــودن دیــد درســت و برنامــه ریــزی، کمــک کنــد. وی ب
بــه ایــن کــه در وبســایت دبیرخانــه فرصت هــای ســرمایه گــذاری بیــش از 150 فرصــت ســرمایه گــذاری بــا همیــن 
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ــذاری  ــات ســرمایه گ ــن طرح هــا دارای جزئی ــام ای ــار داشــت: تم ــوان شــده، اظه ــذاری عن طــرح آمایــش ســرمایه گ
مشــخص بــرای راهنمایــی نخســت ســرمایه گــذاران بــرای انتخــاب فرصت هــای ســرمایه گــذاری اســت. بــه گفتــه 
وی، در مناطــق ویــژه اقتصــادی بیــش از 870 شــعب نهادهــای مالــی، از قبیــل بانــک، صرافــی، بیمــه، تــاالر بــورس و 
ــزرگ در ایــن حــوزه محســوب می شــویم. وی خاطــر نشــان کــرد: تکمیــل  ــواده ب تامیــن ســرمایه داریــم و یــک خان
فرایندهــای الکترونیکــی، هوشــمند ســازی، ارز دیجیتــال، قراردادهــای هوشــمند، اوراق بهــادار، ثبــت اســناد بــا رویکــرد 
اصلــی در دبیرخانــه مناطــق آزاد در حــال پیگیــری اســت. بــا بهــره گیــری از ظرفیــت رمــز ارزهــا و ایجــاد پلتفرم هــای 
صرافــی دیجیتــال کــه از مهمتریــن ظرفیت هــای رمزهــای دیجیتــال و فنــاوری در مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی اســت 
حمایــت می کنیــم و ایــن موضــوع در مجموعــه اقتصــادی کشــور بــا جدیــت در حــال پیگیــری اســت. دبیرخانــه همــه 
همــت خــود را  بــکار می گیــرد تــا مناطــق آزاد، بــه الگــو تبدیــل شــود و ایــن الگوســازی بــه ســرزمین اصلــی تعمیــم 
یابــد. وی بــا بیــان ایــن کــه نخســتین جلســه شــورایعالی مناطــق آزاد بــا حضــور 14 نفــر از اعضــای کابینــه تشــکیل 
شــد، گفــت: رئیــس جمهــوری بــا تســلط بــر مبنــای قانونــی، در ایــن جلســه از اجــرای مــاده 65 قانــون احــکام دائــم 
توســعه محکــم دفــاع کردنــد و تاکیــد داشــتند کــه تمــام مســایل مناطــق آزاد بایــد توســط رئیــس منطقــه انجــام 
شــود و اگــر کســی کــه مغایــر ایــن اصــل رفتــار کنــد مصادیــق را بــه شــورایعالی اطــالع رســانی کننــد تــا پیگیــری شــود 

ــا دســتگاه های اجرایــی متخلــف برخــورد خواهــد شــد. و ب
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نشست های تخصصی
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سه شنبه
۴ آبان
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سالن ابن سینا

سالن خلیج فارس

سالن خوارزمیسالن رازی

سالن خوارزمی سالن رازی

سالن مالصدرا

کارگاه آموزشی 10 اشتباه 
رایج در تنظیم قراردادهای 

تجاری

)دادبانان دانا(

تحلیل فرصت های 
سرمایه گذاری در شرایط 

نااطمینانی
)فرصت یابی، فرصت 
سازی، سناریونگاری، 

اولویت بندی(

)سپینود شرق(

مناطق آزاد، پیشران 
توسعه مالی

)دبیرخانه شورایعالی 
مناطق ازاد(

گرایش های نوین سرمایه 
گذاری در مناطق آزاد و ویژه 

جهان

)دبیرخانه شورایعالی 
مناطق ازاد(

معرفی حمایت ها و 
جذابیت های سرمایه 

گذاری در استارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان

)معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری(

بودجه 1401 و روند 
بازارهای مالی تا پایان سال

)کارگزاری بانک تجارت(

اقتصاد دیجیتال و مسیر 
کسب و کارهای آینده

)کمیته اقتصاد دیجیتال 
مجلس شورای اسالمی(

کارگاه آموزشی 7 اشتباه 
رایج مدیران در اداره 

شرکت های تجاری

)دادبانان دانا(

افق پیش روی اقتصاد 
مسکن در ایران

)شرکت سرمایه گذاری 
مسکن(

اوراق سلف موازی 
استاندارد مسکن
روش تامین مالی 
پروژه های صنعت 

ساختمان 

)گروه سرمایه گذاری 
مسکن(

فرصت های سرمایه گذاری 
در حوزه علم، فناوری و 

نوآوری

)صندوق نوآوری و 
شکوفایی(

انضباط اقتصادی بر محور 
داده

)آرنیکاطرح- نوآوران امین(

روش های نوین تامین 
مالی از طریق بازار سرمایه

)تامین سرمایه خلیج 
فارس(

معرفی خدمات 
سوپرمارکت مالی بانک 

صادرات ایران

)بانک صادرات ایران(

سالن ابوریحان

مدیریت حرفه ای دارایی از 
طریق سبدگردانی

)گروه سرمایه گذاری ملی 
ایران(

مرکز همـایــش های بین المللی جزیره کیش ۸ لغایت 11 آذر ماه ۱۴۰۰

KishINVEX® 2021  برنامه همایش ها و نشست های تخصصی رویداد

سیـزدهمیـن نمایشــگاه معرفــی فرصــت های سرمــــایه گـذاری کشـــور 
هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بـانـک، بیمـه و خصوصـی  سـازی

13th Exhibition on Presenting Iran's Investment Opportunities
8th International Exhibition of Exchange, Banking, Insurance & Privatization

چهار شنبه
۱۰ آذر

سه شنبه
۹ آذر

پنج شنبه
۱۱ آذر

همایش الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی

روش های تامین مالی  مگاپروژه ها و طرح های بزرگ صنعتی کشور - 
راهکارها و چالش ها

روش های تامین مالی پروژه ها از بازار پولی کشور با مروری بر 	 
تجربیات گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

روش های تامین مالی پروژه ها از طریق بازار سرمایه	 

استراتژی سرمایه گذاری در راستای توانگری و توانمندسازی سهامداران 

)بیمه کوثر(

نقش فین تک در توسعه بازار سرمایه 

)تامین سرمایه تمدن(

موازنه سیاست، اقتصاد و سرمایه گذاری
بررسی جوانب پیوستن ایران به پیمان شانگهای در تکمیل پیوند 	 

با اوراسیا و پروژه کمربند – راه
تحلیل سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، فرصت ها و تهدیدها 	 
فرصت های توسعه همکاری های تجاری ایران با همسایگان و 	 

کشورهای منطقه
نقش مناطق آزاد و بورس بین الملل در جهانی سازی اقتصاد 	 

ایران
پیش بینی آینده اقتصاد در سناریوهای مختلف پیش رو	 

سالن خوارزمی
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حسـین قربـان زاده، رئیـس کل سـازمان خصوصـی سـازی و معـاون وزیر اقتصـاد، غالمرضا 
انصـاری، مشـاور اقتصادی وزیـر امورخارجه و معاون سـابق اقتصـادی وزارت خارجه، سـعید 
عمرانـی، معـاون قضایـی دادسـتان کل کشـور، مسـلم صالحـی، رئیس فراکسـیون سـرمایه 
گـذاری مجلـس شـورای اسـالمی و مجتبی توانگـر، رئیس کمیتـه اقتصاد دیجیتـال مجلس 
شـورای اسـالمی بـه عنـوان نماینـدگان قوای سـه گانه و حسـین سـالح ورزی، نایـب رئیس 
اول اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایران، محمـد خزاعی، دبیـرکل کمیته ایرانی 
اتـاق بازرگانـی بیـن الملل، محمد قاسـمی، رئیـس مرکز پژوهش هـای اتاق بازرگانـی، صنایع، 
معـادن و کشـاورزی ایـران و محسـن شـریعتی نیـا، اسـتادیار و عضو هیئت علمی دانشـگاه 
شـهید بهشـتی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و دانشـگاهی، سـخنرانان این همایش 
بودنـد. محسـن عامـری، مدیراجرایی شـورای گفت و گـوی دولت و بخـش خصوصی نیز به 

عنـوان دبیـر همایش حضور داشـتند.
در ابتـدای ایـن همایـش محمد قاسـمی به تحلیل چشـم انداز اقتصاد ایـران از بـاب برآوردهای 
داخلـی و برآوردهـای EIU در بـازه زمانـی 1400-1404 بـا توجـه بـه سـه سـناریوی پیـش بینـی 
متغیرهـای کالن اقتصـادی پایـه، اصالحـات و میانـی پرداخـت. سـناریوی پایـه همـان تداوم 
وضعیـت موجـود اسـت. در سـناریوی اصالحات فرض بـر رفع تحریم هـا و اعمـال اصالحات در 
مـواردی نظیـر هزینه هـای دولت، دخالـت دولـت در اقتصاد و نظام مالیاتی اسـت و سـناریوی 

میانـی در جهـت رفـع تحریم هـا اسـت و نـه اصالحات.
پیـش بینی هـای داخلی حاکی از آن اسـت که سـناریوی اصالحـات، برخالف سـناریوی پایه، 
نـرخ تـورم را بـه پاییـن تریـن مقـدار می رسـاند؛ بنابرایـن نـرخ ارز از حیث فشـار بـازار ارز و 
دسترسـی بـه منابع ارزی تحت فشـار نخواهد بـود. در صورت ادامه وضعیت موجود، کسـری 
بودجـه از 560 هـزار میلیـارد ناموت در 1400 به 3591 هزار میلیارد ناموت در 1404 خواهد رسـید 
امـا بـا اجرای سـناریوی اصالحات، 2 سـال پس از شـروع، کسـری بودجه می توانـد تبدیل به 

مازاد بودجه شـود.

اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران

سالن خلیح فارس

سه شنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۰

همایش الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی؛ موازنه سیاست، اقتصاد و سرمایه گذاری
بخش اول: موازنه سیاست، اقتصاد و سرمایه گذاری

بـه گفته ایشـان تحلیل های EIU نشـان می دهد تـداوم نرخ افزایشـی در تمامی حوزه های 
مذکور دارای ریسـک بسـیار باالیی اسـت. بنابراین، از آنجایی که بهبود وضعیت معیشـتی 
مـردم از رشـد اقتصادی توسـط بخـش خصوصی نشـات میگیرد، دولـت در بخش حقیقی 
اقتصـاد نظیـر فضای کسـب و کار، تداوم واگـذاری مالکیت به بخش خصوصـی، احترام به 
واگذاری هـای انجـام شـده و عـدم مداخله در قیمت ها باید سیاسـت های روشـنی داشـته 

باشد. 
محسـن شـریعتی نیـا نیـز از رونـد تغییر معکوس قـدرت از غرب بـه شـرق و چگونگی بهره 
گیـری ایـران از ایـن موضوع با پیوسـتن به سـازمان همکاری شـانگهای خبـر داد. به گفته 
ایشـان کشـورهای OECD از 2030 بـه بعـد دچار کاهش بیشـتری در منابع قـدرت خواهند 
شـد و آنچـه جهـان در حـال توسـعه خوانده می شـود بخـش بزرگـی از منابع قـدرت بویژه 
اقتصـادی را در اختیـار خواهـد داشـت و آسـیا در مرکز این رشـد قـرار گرفته اسـت که این 

یـک فرصت کلیدی برای کشـور محسـوب می شـود.
در ایـن فرآینـد، سـازمان همـکاری شـانگهای بـرای کشـور ایران مهم اسـت. ایـن الحاق به 
دلیـل توافقـات در زمینه اسـناد مختلفی نظیر اسـناد اقتصـادی و گمرگی زمانبـر خواهد بود 
و احتمـاال تـا 1402 طـول خواهد کشـید. یکـی از مزیت های الحاق به این سـازمان، روشـن 
تر شـدن تکلیف برنامه هسـته ای اسـت که این نیـز به نوبه خود باعـث کاهش نااطمینانی 
اقتصاد سیاسـی کشـور خواهد شـد. مزیت دیگر،  تقویت وضعیت ترانزیتی کشـور اسـت 
چـرا کـه ایـران از لحاظ ترانزیتـی در کانون اوراسـیا قرار گرفته اسـت. تامیـن نیازهای مالی 

کشـور از طریـق کنسرسـیوم بین بانکـی نیز مزیـت دیگری به شـمار می آید.
ایـران بویـژه بخـش خصوصـی در ارائه طرح هـا باید ابتکار عمل نشـان دهد تـا بتواند آنها 
را به مرحله تصویب برسـاند و اگر کشـور بخواهد تعریف آسـیایی از سیاسـت خارجی اش 
ارائه دهد، مشـارکت همزمان با سـه فاکتور سـازمان همکاری شـانگهای، مگاپروژه ابریشـم 
و اتحـاد اقتصـادی اوراسـیا نقـش اساسـی بازی خواهنـد کرد. الزمـه بدسـت آوردن همه، 
عـالوه بـر همـکاری با سـازمان شـانگهای، داشـتن روابـط نرمال با هسـته اقتصـاد جهانی 

است.
در ادامـه محمـد خزایـی از موافقـت نامـه 25 سـاله با چیـن در بخش های متعـددی چون 
فرهنگـی، نظامی، اقتصادی، تجاری، محیط زیسـتی، صنعتی و اقتصـاد دیجیتال یاد کرد و 



postshow reportpostshow report

w w w . k i s h i n v e x . c o mw w w . k i s h i n v e x . c o m 4243

گفـت کـه این مفهـوم می تواند توسـط بخـش خصوصی به 
صدهـا پروژه تبدیل شـود.

مـا بـه جزیـی از سـند چشـم انداز چیـن پیوسـتیم کـه در 
سـه اقـدام خالصـه می شـود کـه ایـن سـه اقـدام 60 درصد 
جمعیـت جهـان، 30 درصد تولیـد ناخالص دنیـا و 40 درصد 
تجـارت جهان را پوشـش می دهـد. بنابراین بـا این موافقت 
نامـه وارد سـناریوی اقتصادی ای به نام کمربنـد-راه، به عنوان 
اقـدام اول، میشـویم کـه تاکنون 72 کشـور در 6 کریدور چین 
قـرار می گیرنـد که پیـش بینی می شـود حدود یـک تریلیون 
دالر منابـع بـرای سـرمایه گذاری اسـتفاده شـود. اقـدام دوم 
تشـکیل بانک سـرمایه گذاری زیرساخت آسـیا )AIIB( دارای 
100 میلیارد دالر سـرمایه اولیه اسـت. این بانک در عین اینکه 
کشـورهای اروپایـی در کرسـی های برد باندش حضـور دارند، 
فقـط به کشـورهای آسـیایی وام می دهد و هـدف اصلی آن 
تقابـل بـا بانـک جهانـی و نهادهای مالـی بین المللی اسـت 
کـه آن را می تـوان بعنـوان سـتون فقـرات اقـدام اول در نظر 
گرفـت. اقـدام سـوم تشـکیل صندوق مربـوط به توسـعه دو 
اقـدام دیگـر اسـت. سـرمایه اولیه آن حـدود 4 میلیـارد دالر 
بـود و بصـورت فانـد در اختیـار کشـورها قـرار می گیـرد. در 
وهلـه اول 65 کشـور از 72 کشـور، درخواسـت تامیـن منابع 

مالـی از ایـن صندوق را داشـتند.

بنابرایـن توجه به توسـعه داخلی بدون همگرایی و اسـتفاده 
از فرصت هـای بیـن المللـی فایـده ای نخواهد داشـت و تنها 
راه، تجهیـز بخـش خصوصی از لحاظ علمی، فنـی و کاربردی، 
تجهیـز زیرسـاخت های دانشـی و اقتصادی، سیسـتم بانکی، 
سیسـتم بیمه ای برای ضربه گیری در مقابل تورم و شکسـت 
اسـت. بخص خصوصی نقش اساسـی و دولـت نقش نظاره 
گـر و حمایتـی بـر فعالیت هـای بخـش خصوصـی را جهـت 

بهـره بـرداری از ایـن منابع عظیم مالـی دارند.
قربـان زاده نیز در مورد تعیین تکلیف مناسـبات بین بخش 
خصوصـی و دولتـی به تفکیـک مالکیت از مدیریت اشـاره 
کـرد و ادامـه داد کـه بهتـر اسـت کـه هر بخـش خصوصی 
دارنـده بنگاه هـای واگذار شـده، بـا اثبات مدیریـت بهره ور 
و کارا کـه در بیزینـس پلـن اولیه مطرح و رهگیری شـده به 
نسـبت از مالکیـت سـهم ببـرد و دولـت نقش قاعـده گری 
خـود را بـه طـور جامـع و مطلـوب انجـام دهد و نـه نقش 
مداخلـه گرانـه ماننـد قیمـت گـذاری دسـتوری، تکالیـف 
قیمتـی، بخشـنامه های یـک روزه قطـع صـادرات. در هـر 
صـورت هدف سـرمایه گـذاری، تولید و بهـره وری برای هر 
دو بخـش خصوصـی و دولتی اسـت و این روشـی ایده آل 

بـرای دسـتیابی بـه هدف اصلی اسـت.
وی ابـراز امیدواری کـرد که از این پس تمـام واگذاری های 
بخـش خصوصی بـا چارچوب نظارتـی واحد بـه ترتیب در 
هشـت مرحلـه انتخاب بنـگاه، آماده سـازی، ارزشـگذاری، 
فصـل  و  حـل  و  نظـارت  واگـذاری،  عرضـه،  بازاریابـی، 
اختالفـات حقوقـی انجـام و در عین حال بنگاه هـای واگذار 

شـده در گذشـته نیـز طبـق این مراحـل بازنگری شـوند. 
بـه گفتـه مجتبـی توانگـر مسـیر کسـب و کارهـای آینده 
بـر بسـتر اقتصـاد دانش بنیان اسـتوار اسـت و اسـتفاده 
از فناوری هـای دیجیتـال الزمـه حکمرانی مطلوب اسـت. 
در  بنیادیـن  تحـوالت  حـال  در  دیجیتـال  فناوری هـای 

نحـوه ارائـه خدمـات همگانی هسـتند که مرزهـای میان 
دولـت، کسـب و کار و جامعـه مدنـی را محو می سـازد و 
دولـت پلتفرمـی جزیـی از ایـن رونـد پیشـرفت و تحـول 
اسـت. حـوزه دیجیتـال تمامـی جنبه هـای دولـت اعم از 
عملکردهـا، مهـارت هـا، فرهنـگ و حتی روابـط ذینفعان 
را دسـتخوش تغییـر می کنـد. البتـه درک دولـت پلتفرمی 
کـه  چـرا  اسـت  تکنولـوژی  ورای  معنای اندیشـه  بـه 
سـازمان های دولتـی یـک منبـع غنـی از داده ها هسـتند 
کـه با نظارت درسـت امنیتـی و حریم خصوصـی می توان 
از ایـن منبـع بـرای بهبـود توسـعه تجـاری و اقتصـادی 
دولتـی  بخش هـای  از  قـدرت  بنابرایـن  شـوند.  دنبـال 
بـه بخش هـای غیـر دولتـی در حـال تغییـر اسـت کـه با 
بانکـی  تسـهیالت  پرداخـت  مالـی،  تامیـن  برنامه هـای 
بـرای توسـعه کسـب و کارهـای دیجیتـال و شـرکت های 
دانـش بنیان ما شـاهد رشـد و رونـق اقتصـادی خواهیم 

. د بو
سـعید عمرانی بزرگترین مشـکل کشـور را اقتصاد دانسـت و 
اظهار کرد: متاسـفانه شـمار زیادی از سـفره ها خالی اسـت و 
ارزش پـول افـت کرده اسـت. در ایـن رابطه بایـد از ظرفیت 
بخش خصوصی بیشـتر اسـتفاده شـود. بنابر فرمایش امام، 
اگـر بخش خصوصـی نبود، انقالب به پیروزی نمی رسـید. در 
3 دهه گذشـته بخـش خصوصی احسـاس مهجوریت کرده 
و تـا حـدی خـود را کنـار کشـیده اسـت. تحمیل دسـتورات 
بـه بخـش خصوصـی اقـدام ناشایسـتی بـوده اسـت و این 

معادلـه نیـاز به تغییر اساسـی دارد.
غالمرضـا انصـاری بیـان کـرد کـه دولت بـا این شـرایط بین 
المللـی چـه از نظر قـدرت داخلی چـه از نظر انجـام مدیریت 
و تحـوالت منطقـه آمـاده بـرای تصمیمـات بزرگـی اسـت و 
وظیفـه مـا شـتاب بخشـی بـه آن اسـت. بایسـتی تمرکز بر 
امنیت و سیاسـت مقـداری به بحث های محـوری اقتصادی 
و توسـعه تغییـر کنـد تا ایـن بـاور در منطقه ایجاد شـود که 
ایـران بـه دنبال توسـعه و همکاری اسـت و بـرای اینکار بهتر 
اسـت از تولیـد و رفـع موانـع آن که شـامل برداشـتن قیمت 
گـذاری و رفـع موانـع صادرات اسـت، شـروع کنیم و سـپس 

تولیـد و صـادرات را اقتصـادی کنیم.
وی افـزود: در زمـان اقتصـاد مریـض نفتـی، ایـن اقتصـاد 
دانـش بنیان اسـت کـه کشـور را به آسـتانه نجـات میبرد؛ 
بـا  نیـاز همـکاری  پیـش  بنیـان  دانـش  اقتصـاد  چراکـه 
اقتصـادی  رشـد  نتیجـه  در  و  المللـی  بیـن  سـازمان های 

. ست ا

در ادامـه همایش، مسـلم صالحـی برآورده کـردن نیاز های 
سـرمایه  را  مطلـوب  حکمرانـی  جهـت  کشـور  اقتصـادی 
گـذاری داخلـی و خارجـی می دانـد که بـه زیرسـاخت ها و 
ابزارهایـی نیاز دارد. ایـن ابزارها عبارتنـد از کیفیت قوانین 
و مقـررات از حیـث شـفاف، موثـر و اجرایی بـودن، مقابله 
بـا فسـاد، حاکمیـت قانـون، تثبیـت سیاسـت هـا، کارایی 
و اثربخشـی دولـت در زیرسـاخت ها و تعهـد بـه اجـرای 
سیاسـت ها و کاهـش هزینه هـای بنگاه هـای اقتصـادی.

حسـین سـالح ورزی الزمه حکمرانـی اقتصـادی مطلوب را 
در گـرو بازسـازی اعتمـاد و سـرمایه اجتماعـی کارآفرینـان 
دانسـت و بیـان کـرد: سیاسـت های اقتصـادی مقاومتـی 
تحـت عنـوان خصوصـی سـازی و بهبـود فضـای کسـب 
وکار بایـد بـه درسـتی اجـرا گردنـد و احتـرام بـه مالکیـت 

خصوصـی در اولویـت قـرار بگیـرد.
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در بخــش دوم همایــش، جعفــر ربیعــی، مدیرعامــل گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس 
بــه عنــوان رییــس پنــل و ســعید محبــی فــرد، معــاون مالــی و ســرمایه گــذاری گــروه صنایــع 
پتروشــیمی خلیــج فــارس بــه عنــوان دبیر پنــل حضور داشــتند. همچنیــن حجــت اهلل صیدی، 
مدیرعامــل بانــک صــادرات، هــادی اخالقــی فیــض آثــار، مدیرعامــل بانــک تجــارت، علیرضــا 
بلگــوری، مدیرعامــل بانــک اقتصــاد نویــن، رضــا دولــت آبــادی، مدیرعامــل بانــک ملــت از 

اعضــای پنــل بودنــد.
ســعید محبــی فــرد اظهــار کرد: گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس توانســته اســت حدود 
53 هــزار میلیــارد ناموت اعتبــارات ریالــی و حــدود 450 میلیــون دالر اعتبــارات ارزی از بانک های 
صــادرات، تجــارت، اقتصــاد نویــن و بانــک ملــت تامیــن مالــی کنــد. حــدود 50 هــزار میلیــارد 
هــم از ســایر روش هــا تامین مالی شــده اســت کــه متاســفانه فقــط 8500 میلیــارد ناموت آن از 

بــازار ســرمایه جمــع شــد کــه همــان مقــدار به بــازار ســرمایه برگشــت داده شــد.
جعفــر ربیعــی نیــز درحالیکــه بــه اهمیــت تولیــد و صــادرات تاکیــد کــرد افــزود: گــروه صنایــع 
پتروشــیمی خلیــج فــارس در تامیــن ارز، عامــل اصلــی عبــور ایــران از تحریم هــا بــوده اســت 
و همیــن تامیــن ارز از صــادرات بدســت می آیــد. امــا متاســفانه قانونــی در مجلــس تصویــب 
شــد  کــه بنابــر آن صادرکننــده مــواد خــام و نیمــه خــام بایــد مالیــات بدهــد کــه اجــرای ایــن 

قانــون بــه ســقوط ســهام شــرکت های صادراتــی در بــورس انجامیــد.
ایشــان در ادامــه بانک هــا را یکــی از تامیــن کننــدگان بــزرگ بخــش تولیــد کشــور دانســت و 
گفــت: مشــکل تامیــن ســرمایه و مالــی بــا ارتبــاط منطقــی و علمــی بــا شــبکه بانکــی تــا حد 

زیــادی حــل خواهــد شــد.
علیرضــا بلگــوری بیــان کــرد: بانــک اقتصــاد نویــن بعنــوان اولیــن بانــک خصوصــی کشــور، 
توانســته اســت بــا شــناخت زنجیــره خدمات صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس و برنامــه ریزی، 
پروژه هــای خــود و زیرمجوعــه هایــش را بــا کمتریــن میــزان نقدینگــی تامیــن مالــی کنــد کــه 
اگرمســیر همیــن نقدینگــی به ســمت تولیــد و رشــد اقتصــادی رود قطعا تــورم زا نخواهــد بود.

گروه صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس

سالن خلیح فارس

سه شنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۰

همایش الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی؛ موازنه سیاست، اقتصاد و سرمایه گذاری
بخش دوم: روش های تامین مالی مگاپروژه ها و طرح های بزرگ صنعتی کشور با تمرکز بر صنعت ارزش آفرین 

پتروشیمی - راهکارها و چالش ها

ــی،  ــد اســتفاده از LCهــای داخل ــی مانن ــازار ســرمایه و ابزارهای ــزود: اســتفاده از ب وی اف
ــه  ــد ب ــروژه می توانن ــدوق پ انتشــار اوراق مشــارکت، مشــارکت ســرمایه گذاری هــا و صن
موثــر بــودن نقــش بانک هــا در پروژه هــا کمــک کنــد. بــه خصــوص در بحــث LC داخلــی 
بــرای پیمانــکاران بــرای ســاخت قطعــات داخلــی، بایــد صــورت وضعیــت پیمانــکاران در 
بانــک را تنــزل دهیــم تــا نقدینگــی بــه دســت پیمانــکار و پــول در چرخــه عملیــات بانک و 
شــرکت برســد و خروجــی آن توســعه در رســیدن بــه تولیــد اســت. بانــک اقتصــاد نوین در 

حــوزه صــادرات نیــز  جابجایــی و انتقــال وجــوه ر اتســهیل می کنــد.
هــادی اخالقــی فیــض آثــار تامیــن مالــی پروژه هــای بــزرگ بویــژه صنایــع پتروشــیمی 
خلیــج فــارس را یکــی از ظرفیت هــای بــی بدیــل دانســت و اظهــار داشــت کــه ســطح 
حمایت هــای بانــک تجــارت از ایــن هلدینــگ بــه 2 برابــر و 60 درصــد و از مبلــغ قــراردادی 
15 هــزار میلیــارد ناموت بــه 20 هــزار میلیــارد ناموت رســیده اســت. 40 درصــد ایــن ظرفیت 

در ســرمایه ثابــت اســتفاده خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: در مــورد تخصیــص ظرفیــت هــا، 5 تــا 7 درصــد ظرفیــت نیــروی انســانی 
بانــک تجــارت بطــور مســتقیم و 10 درصــد بطــور غیرمســتقیم و در حــوزه اعتبــاری و ارزی 
نیــز تقریبــا 50 درصــد ظرفیــت در اختیــار پروژه هــای پتروشــیمی قــرار گرفته اســت. ارتباط 
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــا و اس ــن ظرفیت ه ــتفاده از ای ــی اس ــراد متقاض ــا اف ــگ ب تنگاتن
قانونــی از مولفه هــای بانــک تجــارت بــوده اســت.  حجــت اهلل صیــدی از مدلــی بــه نــام 
پتروصــاد رونمایــی کــرد کــه در کنــار محدودیت هــای داخلــی ماننــد کفایــت ســرمایه و 
ذینفــع واحــد و محدودیت هــای بیــن المللــی، می توانــد 25 تــا 30 درصــد از 2 میلیــارد 
دالر ســالیانه صنایــع پتروشــیمی را تامیــن مالــی کنــد. ایــن مــدل از ظرفیت هــای تامیــن 
ســرمایه هــا، بیمــه هــا، گروه هــای مالــی و پروجکــت فاندهــا و از ظرفیت بــازار ســرمایه از 

ــد. طریــق انتشــار اوراق و آوردن شــرکت های جدیــد اســتفاده می کن
رضــا دولــت آبــادی از انتشــار اوراق وکالــت بــه ارزش 100 هــزار میلیــارد بــرای هلدینــگ 
خلیــج فــارس در یــک پروســه 18 ماهــه خبــر داد کــه از طریــق آن شــرکت های زیرمجموعه 
ــر  ــوند.از دیگ ــی می ش ــن مال ــف تامی ــای مختل ــد قرارداده ــروژه و عق ــه پ ــدون ورود ب ب
تفاهــم نامه هــا می تــوان بــه 200 هــزار میلیــارد تفاهــم نامــه ریالــی، 250 هزارمیلیــارد دالر 

در LC، 100 میلیــون یــورو منابــع ارزی اشــاره کــرد.
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جــواد عشــقی نــژاد، مدیرعامــل تامیــن ســرمایه خلیــج فــارس و رییــس پنــل، ســعید 
اســالمی بیدگلــی، دبیــر کل کانــون نهادهــای ســرمایه گــذاری ایــران، محمــد وطــن پــور، 
نایــب رییــس هیــات مدیــره شــرکت فرابــورس ایــران، میثــم فدایــی، مدیــر نظــارت بــر 
ــره  ــات مدی ــر تقــی خــان تجریشــی، رییــس هی ــورس، امی ــی ســازمان ب نهادهــای مال

شــرکت بــورس اوراق بهــادار در ایــن نشســت حضــور داشــتند.
در ایــن نشســت از شــرایط فعلــی اقتصــاد و چشــم انداز آن در ســال 1401 و لــزوم طراحــی 
ابزارهــای متنــوع کنتــرل متغیرهــای پرنوســان اقتصــادی توســط ســعید اســالمی بیدگلی 

ــد. صحبت ش
میثــم فدایــی نیــز از ترکیــب بــازار بدهــی در دنیــا در مقایســه بــا ایران و آســیب شناســی 
ــتانداردهای  ــا اس ــب ب ــد متناس ــار اوراق بای ــه انتش ــود ک ــد ب ــت و معتق ــخن گف آن س
جهانــی و بــا تناســب ســمت عرضــه و تقاضــا باشــد بــه طــوری کــه انتشــار اوراق همــراه 
ــدون ارکان  ــازار ســرمایه ب ــز در ب ــا بازارگردان هــا انجــام شــود و گواهــی ســپرده ها نی ب

منتشــر نشــود.
امیــر تقــی خــان تجریشــی بــه انــواع روش هــای تامیــن مالــی چــون صکــوک اســتصناع 
ــای  ــه بخش ه ــوط ب ــه مرب ــروژه ک ــدوق پ ــرد، صن ــرار می گی ــی ق ــه بده ــه در طبق ک
مالکانــه و اکوئیتــی اســت، اوراق وکالــت و فــروش ســهام اشــاره کــرد و اظهــار کــرد هــر 

ــی را پوشــش می دهــد. ــد نقــوص روش هــای قبل ــی جدی ــن مال روش تامی
ــط  ــی توس ــازار بده ــار اوراق در ب ــورد انتش ــل در م ــه تفضی ــز ب ــور نی ــن پ ــد وط محم
ــته  ــال گذش ــرد: در ده س ــاره ک ــت و اش ــخن گف ــهرداری ها س ــرکت ها و ش ــت، ش دول
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــن مال ــف تامی ــات مختل ــارد ناموت در طبق ــزار میلی ــدود 673 ه ح
فقــط ســهم دولــت برابــر بــا 550 هــزار میلیــارد ناموت اســت. متاســفانه در ایــن بیــن، 

ــت. ــن اس ــر پایی ــهام داران معتب ــا دارای س ــر ی ــرکت های معتب ــهم ش س

در ایــن نشســت مباحــث مربــوط بــه فیــن تــک توســط آقایــان محمــود رضــا خواجــه 
نصیــری، مدیــر عامــل شــرکت تامیــن ســرمایه تمــدن، ســعید اســالمی بیدگلــی، دبیــر 
کل کانــون نهادهــای ســرمایه گــذاری ایــران، میثــم فدایــی، مدیــر نظــارت بــر نهادهــای 
ــام محســنی، عضــو هیــات  ــر عامــل شــرکت صحــرا، بهن ــردار، مدی ــی، مصطفــی دی مال
مدیــره بانــک مشــترک ایــران و ونزوئــال بحــث و توســعه فعالیت هــای بــازار فیــن تــک 

را کوتاهتریــن راه بــرای جذابیــت بــازار ســرمایه دانســته شــد.
ــل در  ــن عام ــن مهمتری ــک و بالکچی ــن ت ــعه فی ــه توس ــد ک ــان ش ــت بی ــن نشس در ای
بازارهــای مالــی اســت و بــه ایــن منظــور زیرســاخت های قانونــی و حقوقــی اســتفاده از 
داده، توســعه APIهــا، چگونگــی مواجهــه بــا داده هــای بــزرگ و ایجــاد مشــترکات بیــن 

نهادهــای مالــی، موسســات فیــن تــک و ناظــران بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
در ادامــه بــه انــواع اپلیکیشــن های بــازار ســرمایه در حوزه هــای صندوق هــای ســرمایه 
ــورس از  ــت ســازمان ب ــن و حمای ــی آنالی ــذاری و ســبدگردانی و ســوپرمارکت های مال گ

ــزار در ایــن حوزه هــا اشــاره شــد. ایجــاد هــر نــوع اب
ــه  ــد ک ــی ش ــدن رونمای ــرمایه تم ــن س ــرکت تامی ــن IBtrader ش ــان از اپلیکیش در پای
ــرمایه  ــای س ــر صندوق ه ــز ب ــا تمرک ــی ب ــوزه دارای ــتقیم در ح ــذاری غیرمس ــرمایه گ س

ــت. ــذاری اس گ

تامین سرمایه تمدنتامین سرمایه خلیج فارس

سالن ابن سینا

سه شنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۰

سالن ابن سینا

سه شنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۰

نقش فین تک در توسعه بازار سرمایهروش های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه
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نشســت ایــن بــه چشــم انداز ســودآوری و عملیــات بیمــه گــری و ســرمایه گذاری شــرکت 
ــازی  ــا در توانمندس ــن برنامه ه ــش ای ــزان و  نق ــال 1400 و 1401 و می ــر در س ــه کوث بیم
ــرمایه  ــتراتژی های س ــن اس ــی از مهمتری ــد. یک ــاره ش ــان اش ــی ش ــهامدارن در دارای س
ــپس  ــازار و س ــروش ب ــد و ف ــت خری ــتمر در عملیل ــت مس ــرکت، فعالی ــن ش ــذاری ای گ
کســب ارزش افــزوده معرفــی شــد کــه ایــن ســود بــا همــکاری ســهامدار عمــده دوبــاره 

ــود. ــذاری می ش ــرمایه گ ــرف س ص
ــذاری  ــرمایه گ ــت س ــا ماهی ــی ب ــه بازرگان ــرکت های بیم ــد: ش ــریح ش ــه تش در ادام
ــه،  ــام المنفع ــات ع ــه خدم ــردم و ارای ــاد م ــردن اعتم ــاال ب ــور ب ــا دو فاکت ــد ب می توانن
ضریــب نفــوذ خــود را بــاال ببرنــد کــه الزمــه ایــن امــر هدفگــذاری صحیــح، برنامــه ریــزی 
مــدون و ترســیم زنجیــره ارزش بــا توجــه بــه زنجیــره ارزش ســهامداران اصلــی اســت.

 فرشــاد نجفــی پــور، رییــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی 
نیروهــای مســلح، ابوالفضــل آقــادادی، مدیــر عامــل بیمــه کوثــر، نویــد خانــدوزی، مدیــر 

ســرمایه گــذاری و اقتصــادی بیمــه کوثــر در ایــن نشســت حضــور داشــتند.

ــر  ــرمایه و مدی ــازار س ــناس ب ــدوزی، کارش ــد خان ــور نوی ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس ای
ــر عامــل ســبدگردان داریــوش، ســینا عنایــت  ــی، مدی ــون داراب ــا ســهم، همای ــال بت کان
ــل  ــی از عوام ــد، یک ــکیل ش ــارت تش ــک تج ــزاری بان ــره کارگ ــات مدی ــو هی ــی، عض اله
ــازار ســرمایه، تصمیمــات دولــت در مــورد بودجــه تشــریح شــد کــه شــامل  موثــر بــر ب
ــی  ــرخ ارز ترجیح ــا و ن ــی، عوارض ه ــوق دولت ــات و حق ــرژی، مالی ــای ان ــرخ حامل ه ن
ــهم 136  ــا س ــی ب ــن اجتماع ــای تامی ــه، صندوق ه ــه در بودج ــا هزین ــه منش ــت. س اس
ــته  ــه دس ــوق در س ــی حق ــای افزایش ــت و طرح ه ــهم 150 هم ــا س ــالمت ب ــت، س هم
ــد. ــالم ش ــت اع ــهم 180 هم ــا س ــان ب ــدی معلم ــه بن ــان و رتب ــتگان، کادر درم بازنشس

ــه،  ــد از طریــق اصــالح پای در ادامــه اظهــار شــد کــه رفــع ناترازی هــای بودجــه می توان
ــع  ــرژی و مناب ــای ان ــام یارانه ه ــی، نظ ــرخ گمرک ــی، ن ــای مالیات ــا و معافیت ه نظام ه
حاصــل از واگــذاری زمیــن انجــام شــود. در آخــر، برنامــه راه انــدازی ابرپــروژه پیشــران 
ــب  ــت، جل ــر نف ــوان از تهات ــی آن می ت ــی غیرتورم ــن مال ــرای تامی ــه ب ــد ک ــی ش معرف
ــالح  ــات ارزی، اص ــازی مطالب ــرم س ــی، اه ــع داخل ــتفاده از مناب ــردم، اس ــارکت م مش
ــا  ــه بانک ه ــتقیم ب ــذاری مس ــرمایه گ ــازه س ــی و اج ــعه مل ــدوق توس ــنامه صن اساس

ــرد. اســتفاده ک

کارگزاری بانک تجارتبیمه کوثر

سالن خوارزمی

سه شنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۰

سالن ابن سینا

چهارشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰

بودجه 1401 و روند بازارهای مالی تا پایان سالاستراتژی سرمایه گذاری در راستای توانگری و توانمندسازی سهامداران
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ــر  ــق و مدی ــورایعالی مناط ــه ش ــی دبیرخان ــای مال ــور نهاده ــر ام ــخایی، مدی ــام س اله
اجرایــی تاســیس بــورس بیــن الملــل مناطــق آزاد بعنــوان دبیــر پنــل و حســین عبــده 
ــک  ــرم بان ــل محت ــر عام ــان، مدی ــوروش پرویزی ــی، ک ــاور مال ــدرس و مش ــزی، م تبری
پارســیان، روح اهلل حســینی مقــدم، مدیــر عامــل تامیــن ســرمایه ملــت، علیرضــا خلیلــی، 
معــاون حقوقــی بــازار متشــکل ارزی ایــران، ســید محســن فاضلیــان، عضو هیــات مدیره 
و معــاون شــعب بانــک مســکن، ســید علــی ســجادی، رییــس هیــات مدیــره شــرکت 

ســرمایه گــذاری امیــن آفــاق از اعضــای ایــن بودنــد.
در ایــن نشســت دالیــل عــدم امــکان ایجــاد و توســعه بورس بیــن الملــل در مناطــق آزاد 
را عوامــل حقوقــی، مقرراتــی، نهــادی و ابــزاری همچــون قوانیــن مربــوط بــه ضعف هــای 
قانونــی ســال 98، قوانیــن ســرمایه گــذاری و قانــون تجــارت جــاری کشــور، عــدم توســعه 
داوری بیــن المللــی، نبــود وجــود ابزارهــای حجینــگ و پوشــش ریســک و آشــنایی بــا 
آنهــا، عــدم توســعه بســتر IT بــا توســعه فیــن تــک هــا، نبــود زیرســاخت منابــع انســانی 
کافــی، عــدم وجــود فرهنــگ ریســک پذیــری و ورود بــه مباحــث تامیــن مالــی، عــدم 
وجــود دانــش کافــی، ســهم ناچیــز مناطــق آزاد از تامیــن مالــی کشــور کــه حــدود 400 
میلیــارد ناموت از 670 هــزار میلیــارد ناموت تامیــن مالــی کل کشــور اســت و قــرار گرفتــن 

در تنگنــای اعتبــاری اعــالم کردنــد. 
ــود  ــیه س ــد حاش ــی مانن ــذاری خارج ــرمایه گ ــرای س ــران ب ــای ای ــار جذابیت ه در کن
ــدام  ــال، اق ــاد دیجیت ــات و اقتص ــش خدم ــی و بخ ــوزه پتروپاالیش ــران در ح ــع ای صنای
بــرای طراحــی ابزارهــای مناســب تامیــن مالــی مناطــق آزاد، فراهــم کــردن زمینــه تامیــن 
مالــی، ارتقــای بــورس بیــن الملــل در ســطح قانــون، توســعه FPI بــرای تســهیل ســرمایه 
ــرای  ــوان مضاعــف ب ــی و ت گــذاری خارجــی، تدویــن برنامه هــای کســب و کار و عملیات
پیگیــری و پیــاده ســازی اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا از عوامــل مثبــت و موثــر  در رونــد 

ایجــاد بــورس بیــن الملــل در مناطــق آزاد معرفــی گردیــد.

حمیدرضــا شــیرزاد، معــاون برنامــه ریــزی و توســعه کســب و کار گــروه ســرمایه گــذاری 
ــکن،  ــذاری مس ــرمایه گ ــروه س ــکن گ ــاد مس ــاور اقتص ــی، مش ــن یزدان ــکن، فردی مس
شــاهین صفایــی، مدیــر طــرح و برنامــه گــروه ســرمایه گــذاری مســکن و حســین عبــده 
ــد تغییــرات را از  ــزی، اســتاد دانشــگاه و کارشــناس برجســته اقتصــاد مســکن رون تبری

حیــث ســمت عرضــه و ســمت تقاضــا در بــازار مســکن مــورد بررســی قــرار دادنــد.
بنــا بــه توضیحــات ســخنرانان در ایــن نشســت، امــروزه تقاضــای موثــر مشــکل اصلــی 
بــازار مســکن اســت بــه طــوری کــه از یــک طــرف شــکاف طبقاتــی بــاال رفتــه و طبقــات 
ــای  ــبت تقاض ــر نس ــرف دیگ ــتند و از ط ــی نیس ــکن ملک ــن مس ــه تامی ــادر ب ــی ق میان
ــوده اســت  ــه بعــد در حــال افزایــش ب ــه تقاضــای مصرفــی از دهــه 70 ب ســرمایه ای ب
ــداری  ــرمایه خری ــوان س ــه عن ــوم را ب ــکن دوم و س ــر مس ــی باالت ــوان مال ــا ت ــراد ب و اف
ــا  ــرمایه ای ب ــای س ــاره واحده ــه اج ــل ب ــز تمای ــه نی ــی از جامع ــش بزرگ ــد. بخ می کن
متــراژ پاییــن دارنــد بنابرایــن قیمــت ملک هــای کوچــک فراتــر از ارزش واقعــی اســت. 
ــور  ــه منظ ــکن ب ــد مس ــرده و خری ــدا ک ــش پی ــری افزای ــوان پذی ــاخص ت ــه ش در نتیج
ســکونت منتفــی شــده و واحدهــای اســتیجاری 25 درصــد افزایــش داشــته اســت. تنهــا 
ــد  ــرایط جدی ــا ش ــب ب ــاد تناس ــکن  و ایج ــذاری در مس ــرمایه گ ــم س ــر پارادای راه تغیی

اســت.
در ســمت عرضــه نیــز بــه دلیــل رونــد نزولــی ســرمایه گــذاری در بخــش مســکن، علیرغــم 
افزایــش قیمــت، افزایــش تولیــد اتفــاق نیفتــاده اســت. ایــن دالیــل می توانــد خــروج 
ســرمایه گــذاران از بازارهــای پــر ریســک و ســرمایه گــذاری در بــازار مســکن، افزایــش 
ــی و  ــداران تبدیل ــرای خری ــکن ب ــت مس ــرعت قیم ــدن س ــد ش ــکن، کن ــای مس وام ه

ــد. ــه باش ــمت عرض ــا از س ــش قیمت ه ــم انداز کاه ــرش چش پذی

دبیرخانه شورایعالی 
زاد تجاری-  مناطق آ
صنعتی و ویژه اقتصادی

شرکت سرمایه گذاری 
مسکن

سالن رازی 

چهارشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰

سالن رازی 

چهارشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰

افق پیش روی اقتصاد مسکن در ایرانمناطق آزاد، پیشران توسعه مالی
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در ایــن نشســت کــه بــا دبیــری مهرشــاد جواهردشــتی، معــاون دفتــر آینــده نــگاری و 
ارزیابــی راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، و حضــور ســید ســعید 
منجــم زاده، معــاون مرکــز امــور موسســات و شــرکت های دانــش بنیــان معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری، غالمــی، از معاونــت فنــاوری و نــوآوری وزارت ارتباطــالت 
ــن  ــاون اداره کل تامی ــدی، مع ــد مرش ــت و مجی ــعه صنع ــا و توس و اداره کل همکاری ه
مالــی و ســرمایه گــذاری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تشــکیل شــد، از 
ــن  ــان و همچنی ــش بنی ــرکت های دان ــذاری در ش ــرمایه گ ــای س ــث جذابیت ه دو مبح
ــخن  ــرکت ها س ــن ش ــوری از ای ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــای معاون حمایت ه

بــه میــان آمــد.
ــه  ــوری ب ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــای معاون ــه حمایت ه ــت ب ــن نشس در ای
ــرکت های  ــی ش ــن مال ــوزه تامی ــت در ح ــد از حمای ــه عبارتن ــد ک ــه ش ــل پرداخت تفضی
دانــش بنیــان بــا ســهولت و نــرخ کمتــر، حمایــت در حــوزه کاهــش هزینه هــا از طریــق 
ــرکت های  ــرای ش ــاله ب ــت 15 س ــی و معافی ــت گمرک ــون معافی ــی همچ ــت های معافی
دانــش بنیــان نــوع یــک بــا ســطح فنــاوری بــاال، حمایــت در ســهولت فضــای کســب و 
ــان و حمایــت در بخــش  کار، حمایــت در جهــت توانمندســازی شــرکت های دانــش بنی

ــد. ــه شــمار می آی ــازار ب ــوان بخشــی از توســعه ب ــه عن صــادرات کــه خــود ب
همچنیــن بــه فناوری هــای تاثیرگــذار در حــوزه علــم و فنــاوری ماننــد هــوش مصنوعــی، 
بالکچیــن، 5G، حــوزه زنجیــره بلوکــی شــامل رمــز ارزهــا و NFTهــا، تحلیــل داده هــای 
دیجیتالــی درحوزه هــای تبلیغــات هوشــمند، بازارگاه هــای مجــازی، بهینــه ســازی 
ــزوم اســتفاده از ایــن ابزارهــا در  ــری و ل ــد، فــروش و اجــاره ســرورهای اب خطــوط تولی
شــرکت های دانــش بنیــان اشــاره شــد و توســعه کســب و کارهــای دیجیتــال هماننــد 
توســعه اکوسیســتم تلفــن همــراه بومــی در ســه حــوزه تولیــد و ســاخت و بومــی ســازی، 

توســعه و پیــاده ســازی، بهــره بــرداری و توســعه خدمــات پرداختــه شــد.

امیرحســام بهــروز، مدیــر دبیرخانــه کارگــروه صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری بــه عنــوان دبیــر و محمــد 

مهــدی فریدونــد، رییــس انجمــن صنفی صندوق هــا و نهادهــای ســرمایه گــذاری خطرپذیــر و مدیرعامل 

صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران، ســید روح اهلل میرامینــی، مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش 

و فنــاوری توســعه فناوری هــای نویــن و عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنفــی صندوق هــا و نهادهــای 

ســرمایه گــذاری خطرپذیــر، محمــد مهــدی عبــاس خانــی، مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گــذاری حرکــت 

اول، علــی ناظمــی، معــاون ســرمایه گــذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و عضــو هیات علمی دانشــگاه 

خوارزمــی، عبدالمجیــد مرشــدی، معــاون مدیــرکل تامیــن مالــی و ســرمایه گــذاری معاونــت علمــی و 

فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه عنــوان ســخنران ایــن نشســت حضــور داشــتند.

بــه گفتــه محمــد مهــدی فریدونــد، انجمــن ســرمایه گــذاری خطرپذیــر ایــران بنــا دارد تــا جهــت تامیــن 

مالــی حــوزه نــوآوری، هــم افزایــی میــان نهادهــای غیردولتــی و خصوصــی را تســریع کنــد. علــی ناظمی 

نیــز مســئله عمــده در ایــن برنامــه را ایجــاد صندوق هــای ســرمایه گــذاری خصوصــی و صندوق هــای 

جســورانه بــا ابعــاد باالتــر دانســت کــه بــا وجــود حجــم بــاالی شــرکت های اســتارتاپی، حجــم ســرمایه 

گــذاری بــه شــدت پاییــن اســت؛ در جاییکــه بــازار بــه حیــث تــوان ســاختاری، تبعیــت از قانــون تجارتی 

کــه ده ســال پیــش اصــالح شــده، تعرفــه هــا، قوانیــن ناشــفاف مالیاتــی و غیــره ایــران را از یــک محیــط 

کســب و کار مناســب دور می کنــد.

محمــد مهــدی عبــاس خانــی اظهــار کــرد که یکی از بســترهای رشــد اقتصــاد دیجیتال کشــور زیرســاخت 

فنــی اســت کــه همــراه اول در ایــن زمینــه کار خــود را در ســه هســته، اول کســب و کار اصلی مانند شــبکه 

شــاد، ســرمایه گــذاری مشــترک بــا روبیــکا و ایرانســل، ســامانه همــراه مــن و ایجــاد ســامانه R&D کــه 

ســرمایه گــذاری را بــه ســمت شــرکت های دانــش بنیــان و بومــی ســازی دانشــگاهها از لحــاظ تجهیــزات 

ــرای  ــر Class Server و مشــتری های B2B ب ــز ب ــه تمرک ــرد، دوم هســته نزدیــک ک ــی می ب همــراه اول

ارائــه Cloud Service دارد و ســوم فراتــر از کســب و کار اصلــی همچــون حرکــت اول بــه عنــوان بــازوی 

ســرمایه گــذاری خطرپذیــر همــراه اول شــروع کــرده اســت.

معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

وری و  صندوق نوآ
شکوفایی

سالن خوارزمی  

چهارشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰

سالن خوارزمی  

چهارشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰

معرفــی حمایت هــا و جذابیت هــای ســرمایه گــذاری در اســتارت آپ هــا و شــرکت های 
دانــش بنیــان

فرصت های سرمایه گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری
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ــا  ــر ت ــاب صف ــف کت ــران، مول ــوق کســب و کار دانشــگاه ته ــات، مــدرس حق فرهــاد بی
ــت  ــت از کســب و کار معاون ــی حمای ــه حقوق ــوق کســب و کار و رئیــس کمیت صــد حق
ــم قراردادهــای تجــاری  حقوقــی ریاســت جمهــوری، در کارگاه اشــتباهات رایــج در تنظی
بــر ضــرورت مکتــوب بــودن قراردادهــا ، تعییــن طــرف قــرارداد، تعییــن مــدت قــرارداد، 

نحــوه نــگارش تعهــدات قــراردادی و شــروط حــل و فصــل اختالفــات تاکیــد کــرد.
ــه بســتن  ــدام ب ــه قوانیــن کار و مطالعــه کامــل ایــن مــوارد را پیــش از اق وی توجــه ب
قــرارداد الزم و همچنیــن در خصــوص انتخــاب داور در قراردادهــا و تعییــن مرجــع داوری 
یکــی از مراکــز رســمی داوری را بــرای الزم االجــرا بــودن آن ضــروری دانســت و گفــت: 

ذکــر ذیصــالح بــودن نظــر داور در ســتون قــرارداد بایــد مــورد توجــه باشــد.

ــوق  ــف کتاب هــای روش تفســیر در حق ــوق تجــارت، مول ــدرس حق ــدی، م جــواد معتم
ــه  ــار، ب ــون عی ــه تلویزی ــوق تجــارت و مجــری کارشــناس برنام تجــارت و درســنامه حق
ــت:  ــت و گف ــاری پرداخ ــرکت های تج ــران در اداره ش ــج مدی ــتباهات رای ــریح اش تش
ــا  ــاط ب ــتی، ارتب ــای فرادس ــا نهاده ــاط ب ــش ارتب ــه بخ ــه س ــران را ب ــتباهات مدی اش
ــا  ــران ب ــنایی مدی ــا آش ــت: ن ــرد و گف ــک ک ــهامداران تفکی ــا س ــاط ب ــدان و ارتب کارمن
ــران را محــدود  ــه فرصــت ســازی مدی ــی اســت ک ــر شــرکت موضوع ــم ب ــررات حاک مق

می کنــد.
وی افــزود: ایــن بــی اطالعــی، عــالوه بــر محــدود نمــودن اختیــارات مدیــران، ریســک و 
تهدیــدات شــرکت را نیــز افزایــش می دهــد. رعایــت تشــریفات قانونــی و اشــراف مدیــر 
ــران و  ــار خس ــرکت دچ ــا ش ــود ت ــمرده ش ــز کار ش ــط قرم ــوان خ ــه عن ــد ب ــر آن را بای ب

ــردد. ــرر نگ ــف و مک ــای مضاع زیان ه

دادبانان دانادادبانان دانا

سالن مالصدرا   

چهارشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰

سالن مالصدرا

چهارشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی هفت اشتباه رایج مدیران در اداره شرکت های تجاریکارگاه آموزشی ده اشتباه رایج در تنظیم قراردادهای تجاری
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یاســر فــالح، مدیرعامــل شــرکت ســبدگردان دارایــی نیکــی، مهــدی علی خانــی 
مهرجــردی، مدیرعامــل ســبدگردان ایســاتیس پویــا کیــش و نایــب رئیــس هیــات  مدیره 
و مدیرعامــل ســبدگردان فارابــی و نویــد رفیعــی تبریــزی، مدیــر تحلیــل شــرکت ســرمایه 
ــخنرانان  ــی، از س ــبدگردان نیک ــرکت س ــره ش ــات مدی ــو هی ــران و عض ــی ای ــذاری مل گ
ــبدگردانی ها در  ــی در س ــت دارای ــخرانان مدیری ــه س ــه گفت ــد. ب ــت بودن ــن نشس ای
قالــب ســبدهای اختصاصــی و قالــب ســرمایه گــذاری در صندوق هــای مختلــف انجــام 
می گیــرد کــه در اولــی دارایــی شــخص از مالکیــت خــارج نمــی شــود و در دومــی انتقــال 
ــرد. در هــر  ــر عملکــرد صندوق هــا صــورت می گی ــورس ب ــا نظــارت ســازمان ب ــی ب دارای
ــا ســطحی از ریســک مواجــه هســتیم. اینجاســت کــه عملکــرد تخصصــی  ــت ب دو حال
ــذار و  ــرمایه گ ــک س ــطح ریس ــایی س ــه اول در شناس ــبدگردان در وهل ــرکت های س ش
مدیریــت آن و ســپس مقولــه بازدهــی و تناســب ایــن دو موضــوع بــا ایجــاد ابزارهــای 

ــد. ــان می آی ــه می ــی ب ــوع مال متن
ــل  ــه ای و تحلی ــالت حرف ــک، معام ــت ریس ــث مدیری ــه مباح ــد ک ــاره ش ــن اش همچنی
ــار  ــوی رفت ــد و جل ــش دهن ــازار را افزای ــی ب ــق بخش ــد عم ــات می توانن ــریع اطالع س
تــوده وار در بــازار را بــا افزایــش ســهامداران بگیرنــد. بنابرایــن بــرای جــذب مــردم بــرای 
ســرمایه گــذاری غیرمســتقیم، تغییــر نــگاه بازاریابــی و برندینــگ در حــوزه ســبدگردان ها 
ــا جلــب اعتمــاد مــردم آنهــا را بــه بازدهــی مناســب ســرمایه گذاری  ــا ب ضــرورت دارد ت

ــازار ســرمایه برســاند. در ب

در بخــش اول ایــن نشســت رضــا عبدالهــی، رییــس اداره امــور شــرکت ها و ابزارهــای نویــن 
مالــی بانــک گردشــگری و متخصــص بازارهــای پولــی و بانکــی و اوراق بدهــی بازار ســرمایه، دو 
پــروژه گــروه مالــی گردشــگری میکامــال کیش و شــرکت اقتصــادی نگین گردشــگری را تشــریح 
کــرد و گفــت: قــرار اســت میکامــال کــه بیــش از 98 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته با پیش 
بینــی 336 میلیــارد ناموت ســود در فرابــورس پذیــرش شــود. بــه گفتــه وی از زیرمجموعه هــای 
ــذاری در  ــرمایه گ ــورات در س ــارس زیگ ــه پ ــوان ب ــگری می ت ــن گردش ــادی نگی ــرکت اقتص ش
امــالک و مســتغالت، لقمــان، پرســتیژلند پذیــرش شــده در فرابــورس بــا 150 میلیــارد ناموت 
ــا  ســرمایه، هلدینــگ صنعتــی و معدنــی ماهــان بــا ســرمایه 2186 میلیــارد ناموت ســرمایه ب
4 شــرکت اصلــی زنجیــره فــوالد اشــاره کــرد. در بخــش دوم نیــز مهــدی آقــا لطفــی، مدیــر 
بــازار ســرمایه و ابزارهــای نویــن مالــی گــروه مالــی گردشــگری و متخصــص بازارهــای پولــی و 
بانکــی و اوراق بدهــی بــازار ســرمایه، ســه رکــن پایــه پولــی در کشــور در حــال حاضــر را بحــث 
خالــص دارایی هــای خارجــی بانــک مرکــزی، بحــث خالــص مطالبــات بانــک مرکــزی از بخــش 
دولتــی و بحــث خالــص مطالبــات بانــک مرکــزی از ســایر بانک هــا دانســت و ادامــه داد: در 
رکــن اول دولــت بــه دلیلــی تحریم هــا عمــال نمــی توانــد از دارایــی خارجــی اســتفاده بهینــه 
داشــته باشــد. در رکــن دوم و ســوم مطالبــات بانــک مرکــزی بــه جــای اینکــه مســتقیم از دولت 
باشــد بــه ســمت بانک هــا در حــال حرکــت اســت. وقتــی بانک هــا اوراق بدهــی را از دولــت 
خریــداری می کننــد باالنــس بیــن منابــع و مصــارف از بیــن میــرود و بانــک بــرای تــراز کــردن 
ســپرده هایــش مجبــور بــه اســتقراض از بانــک مرکــزی می شــود. وی همچنیــن بــه 4 حــوزه 
مطلــوب بــرای ســرمایه گــذاران در بازارهــای مــوازی شــامل بــازار ســکه و ارز کــه بــا محدودیت 
هایــی در تراکنش هــای مالــی مواجــه اســت، بــازار مســکن کــه بــا مالیــات خانه هــای خالــی و 
احتمــاال مالیــات خانه هــای لوکــس و نقدینگــی بــاال مواجــه اســت، بــازار اوراق و صندوق هــای 
بــا درآمــد ثابــت کــه بــا رشــد دالر و بازدهــی منفــی و مســتهلک شــدن دارایــی مواجه اســت و 
بــازار ســرمایه کــه در صنایــع وابســته بــه دالر می توانــد ســرمایه گــذاری مثبتــی باشــد، اشــاره 

. د کر

گروه سرمایه گذاری 
ملی ایران

گروه مالی گردشگری
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بــه اعتقــاد مجتبــی توانگــر، رییــس کمیتــه اقتصــاد دیجیتــال مجلــس شــورای اســالمی، 
ــابق  ــت س ــالمی و سرپرس ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــد مرک ــگر ارش پژوهش
مرکــز رســانه و نشــر علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی، حمیدرضــا احمدیــان، عضــو شــورای 
کارآفرینــی و توســعه کســب وکار دانشــگاه شــهید بهشــتی، عضــو شــورای عالــی فنــاوری 
اطالعــات دانشــگاه فنــی و حرفــه ای کشــور و مدیــرکل ســابق دفتــر نــوآوری و حمایــت 
از ســرمایه گــذاری وزارت ارتباطــات و امیــن شــاکری، رییــس مجمــع عالــی كارآفرینــان و 
مشــاور اقتصــادی و ســرمایه گــذاری بنگاه هــای اقتصــادی، بــا تغییــرات ســریع در رویــه 
ــی  ــد در دیجیتال ــای جدی ــروز چالش ه ــعه و ب ــوزی در توس ــاالی تکنول ــرعت ب ــا، س ه
شــدن اقتصــاد، دولــت بــا ایجــاد فرهنــگ و ابــزار نوآورانــه بایــد آمــاده حــل مشــکالتی 
ماننــد وجــود نهادهــای مــوازی در تصمیــم گیــری، برنامــه ریــزی و مدیریــت IT کشــور، 
عــدم رعایــت اســتانداردهای فنــی، پشــتیبانی و توســعه پــروژه هــا، عــدم حمایــت کافــی 
از بخــش خصوصــی و کمبــود نیــروی انســانی متخصــص شــود. لــذا از وظایــف دولــت 
ــز از  ــه تســهیل گــری در بخــش خصوصــی و پرهی ــوان ب ــرای اصــالح حکمرانــی، می ت ب
هرگونــه تصمیــم گیــری، راهبردســازی حاکمیــت داده و اطالعــات، کمــک بــه شــکل گیری 
انســتیتوهای اقتصــاد دیجیتــال و هوشــمند، در اختیــار قــرار دادن اطالعــات پایــه ای و 
ــارکت  ــا مش ــی و ب ــورت میدان ــب و کار بص ــن کس ــری قوانی ــن بازنگ ــی و همچنی هویت

نهادهــای اجرایــی اشــاره کــرد.
ــه  ــل توج ــش قاب ــتریان، کاه ــرکت ها و مش ــن ش ــاط بی ــاالی ارتب ــطح ب ــن س همچنی
ــار  ــودن رفت ــی ب ــل ارزیاب ــفافیت و قاب ــب و کار، ش ــی کس ــای جغرافیای محدودیت ه
مشــتری بــر مبنــای حجــم بــاالی اطالعــات، شــفافیت و قابــل ارزیابــی بــودن شــرکت ها 
بــا اطالعــات مشــتریان قبلــی، هزینــه مبادلــه کمتــرف هزینه هــای پاییــن تــر جســتجو و 
یافتــن محصــوالت و مشــارکت ذینفعــان در اکوسیســتم از ویژگی هــای کســب و کارهــا 

در اقتصــاد دیجیتــال خوانــده شــدند.

ــن  ــران در تامی ــادرات ای ــک ص ــد بان ــرح جدی ــاد، ط ــرح پتروص ــت از ط ــن نشس در ای
ــوپرمارکت  ــات س ــی خدم ــرای معرف ــن ب ــد. همچنی ــی ش ــیمی ها رونمای ــی پتروش مال
مالــی بانــک صــادرات ایــران، نماینــدگان 6 شــرکت وابســته بــه بانــک صــادرات حضــور 

بــه هــم رســانیدند.
ــاالنه،  ــود س ــزان س ــرمایه، می ــزان س ــم انداز، می ــات، چش ــداف، خدم ــه، اه تاریخچ
محصــوالت دســتاوردهای شــرکت بیمــه ســرمد توســط یعقــوب رشــنوادی، مدیرعامــل 
ــم مقــام مدیــر  ــی ســپهر صــادرات توســط عبــاس نعیمــی، قائ بیمــه ســرمد، گــروه مال
عامــل و عضــو هیــات مدیــره گــروه مالــی ســپهر صــادرات، شــرکت پرداخــت الکترونیــک 
ســپهر توســط بابــک رهنماپــور، مدیرعامــل شــرکت پرداخــت الکترونیــک ســپهر، شــرکت 
تأمیــن ســرمایه ســپهر توســط محمــد وطــن پــور، مدیرعامــل شــرکت تأمیــن ســرمایه 
ــر عامــل  ــی ســپهر صــادرات توســط محمــود رضــا گشــادرو، مدی ســپهر، شــرکت صراف
ــر،  ــود افس ــط محم ــادرات توس ــک ص ــزاری بان ــادرات و کارگ ــپهر ص ــی س ــرکت صراف ش

ــازار کارگــزاری بانــک صــادرات معرفــی شــدند. معــاون عملیــات ب
بــه گفتــه ســخرانان ایــن نشســت خدمــات ســوپرمارکت مالــی بانــک صــادرات ایــران به 
منظــور برداشــتن گامــی بــزرگ بــه ســوی ســرمایه گــذاری در حــوزه فنــاوری و اقتصــاد 
دیجیتــال بــرای رشــد اقتصــادی هــر چــه بیشــتر کشــور طراحــی شــده اســت. اســتفاده 
ــک  ــال بان ــور فع ــد حض ــرکت ها می توان ــن ش ــک از ای ــر ی ــن در ه ــای نوی از فناوری ه

ــار بخش هــای دیگــر اقتصــادی را تســریع ببخشــد. صــادرات ایــران را در کن

کمیته اقتصاد دیجیتال 
مجلس شورای اسالمی

بانک صادرات ایران 
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در ایــن نشســت بــه وضعیــت فعلــی ســرمایه گــذاری در جهــان و ایــران توســط محمــد 
خضرایــی منــش، مدیــر توســعه ســرمایه گــذاری و انتقــال فنــاوری دبیرخانــه شــورایعالی 
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی بــه عنــوان دبیــر پنــل و محمــد هــادی صــادق، عضــو هیــات 
مدیــره و معــاون ســرمایه گــذاری و امــور مجامــع شــرکت ســرمایه گــذاری خارجــی ایــران، 
ــال و هوشمندســازی  ــر ســتاد توســعه فناوری هــای اقتصــاد دیجیت ــالزاده، دبی حســین م
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و محمــد نظیفــی، مدیــر توســعه کســب و 

کارهــای نوآورانــه گــروه مالــی ســاتا پرداختــه شــد. 
طبــق گفته هــا متاســفانه بــر خــالف رونــد منطقــه، بــه دلیــل تحریــم هــا، رونــد ســرمایه 
ــرمایه  ــام س ــت و انج ــوده اس ــی ب ــر کاهش ــال های اخی ــران در س ــی در ای ــذاری خارج گ
گذاری هــای جدیــد نیــز در خــارج از کشــور محــدود شــده اســت. اســتنکاف شــرکت های 
ــکان  ــدم ام ــا، ع ــم ه ــرس از تحری ــل ت ــه دلی ــران ب ــا ای ــکاری ب ــه هم ــبت ب ــی نس خارج
اســتفاده از خدمــات نهادهــای مالــی دخیــل در تحقــق پروژه هــای ســرمایه گــذاری و عــدم 
همــکاری موسســات و نهادهــای تســهیل کننــده فرآینــد ســرمایه گــذاری ماننــد موسســات 
حقوقــی و حســابداری، حسابرســی بــا شــرکت های ایرانــی از دیگــر چالش هــای اقتصــادی 

کشــور داشــته شــد.
ــد و  ــاره ش ــی اش ــوش مصنوع ــذاری در ه ــرمایه گ ــتفاده و س ــزوم اس ــه ل ــه ب در ادام
چالش هــای هــوش مصنوعــی در ایــران شــامل کمبــود منابــع انســانی متخصــص، حجــم 
بــاالی ســرمایه گــذاری در تجهیــزات پــردازش )GPU( بــا هزینــه چنــد صــد میلیــاردی،  عدم 
اتصــال داده هــا بــرای ایجــاد زیســت بــوم داده بــرای حکمرانــی داده و توســعه فناوری هــای 
پایــه نــام بردنــد. اســتفاده از ESG بــرای درآمدزایــی از طریــق نظام هــای مالیاتــی، تامیــن 
مالــی بــاز بــرای طراحــی ابزارهــای اختصاصــی، تغییــر رویکردهــای نهادهــای تنظیــم گــر، 
اســتفاده از ظرفیــت نهادهــای جدیــد مالــی، اســتفاده از ظرفیــت مناطــق آزاد بــرای تنــوع 
بخشــی، مبــادالت پولــی بر بســتر رمزارزهــا و جبــران شــکاف هزینــه و درآمد از پیشــنهادات 

ارائــه شــده بودنــد.

یاســر امامــی، مدیــر عامــل گــروه ســرمایه گــذاری مســکن، حنظلــه فندرســکی، معــاون 
ــر توســعه  ــذاری مســکن و جــواد فــالح، مدی ــروه ســرمایه گ ــع انســانی گ ــی و مناب مال
بــازار فیزیکــی بــورس کاال در ایــن نشســت اظهــار داشــتند:  ابــزار اوراق ســلف مــوازی 
ــز از دیگــر ابزارهــا  ــد کــه آن را متمای اســتاندارد مســکن امــکان هایــی را ایجــاد می کن
ــش  ــوار افزای ــبد خان ــای س ــن بخش ه ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــکن ب ــازد. مس می س
قیمــت داشــته در حالیکــه درآمــد افــراد ثابــت بــود ه اســت. بنابرایــن نیــاز بــه جــذب 
ســرمایه های خــرد افــراد در صنعــت مســکن در بســتر بــازار ســرمایه بــه  عنــوان موتــور 
ــار اوراق  ــاز، انتش ــن نی ــال ای ــه دنب ــد. ب ــا کن ــه آنه ــی ب ــک بزرگ ــد کم ــد می توان قدرتمن
ســلف مــوازی اســتاندارد مســکن مطــرح و تاییــد شــد.این اوراق بــه عنــوان اســتفاده 

ــی در پروژه هــای صنعــت ســاختمان اســت. ــن مال ــه از ابزارهــای موجــود تامی خالقان
ــرد،  ــرمایه های خ ــذب س ــه ج ــوان ب ــن اوراق می ت ــع ای ــد: از مناف ــاره ش ــن اش همچنی
ــل  ــورم، ح ــش ت ــازنده، پوش ــرای س ــم ب ــدار ه ــرای خری ــم ب ــی ه ــای مالیات معافیت ه
مشــکل نکــول فروشــنده بــر اســاس امیدنامــه منتشــر شــده )بــازار ســرمایه، در ایفــای 
ــدار  ــه خری ــت و ب ــنده دریاف ــم را از فروش ــه جرای ــود ک ــف می ش ــود، موظ ــدات خ تعه
ــط  ــردان توس ــی بازارگ ــکان معرف ــا ام ــه ب ــازار ثانوی ــود ب ــکان وج ــد(، ام ــت کن پرداخ
ــر  ــک مت ــر از ی ــاد کوچکت ــی در ابع ــوازی حت ــکان انتشــار اوراق ســلف م فروشــنده و ام

ــود(. ــد می ش ــمت خری ــرای س ــزوده ب ــاد ارزش اف ــث ایج ــد باع ــن بع ــع )ای مرب

دبیرخانه شورایعالی 
زاد تجاری-  مناطق آ
صنعتی و ویژه اقتصادی

گروه سرمایه گذاری 
مسکن

سالن رازی   

پنجشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰

سالن رازی

پنجشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰

اوراق سلف موازی استاندارد مسکن: روش تامین مالی پروژه های صنعت ساختمانگرایش های نوین سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه جهان
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ــوش  ــص ه ــرح، متخص ــکا ط ــرکت آرنی ــل ش ــی، مدیرعام ــم مدن ــت میث ــن نشس در ای
مصنوعــی و علــوم داده، پســادکتری علــوم داده و الگوریتــم و عضــو ســابق هیــات علمــی 
ــوآوران  ــی ن ــردازش مال ــوروزی، مدیرعامــل شــرکت پ ــی ن دانشــگاه شــهید بهشــتی، عل
ــاط  ــوزه انضب ــص ح ــی، متخص ــا معروف ــرمایه و احمدرض ــازار س ــص ب ــن و متخص امی
ــا و  ــا، بازارگردانی ه ــبدگردانی ه ــا در س ــرد الگوریتم ه ــه کارب ــه ب ــادی، در حالیک اقتص
معامــالت حجیــم بــه عنــوان یکــی از ضروریــات رشــد اقتصــادی اشــاره کردنــد، موانــع 
ــردازش  ــه پ ــی در مقول ــا طراح ــع آوری ت ــا از جم ــئله دیت ــر راه آن مس ــر س ــود ب موج
اطالعــات مالــی داشــتند و بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد کــه دو شــرکت آرنیــکا طــرح و 
نــوآوران امیــن بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه داده درســت، مجبــور بــه شــخصی ســازی 

و ســالم ســازی داده هــا شــدند.
ــوان شــد. از آنجایــی  ــز اســتفاده اخالقــی از الگوریتم هــا عن همچنیــن مســئله دیگــر نی
کــه هــدف مثبــت بــازار ســرمایه پیشــبرد اقتصــاد اســت و نــه ســود صــوری و قــدرت 
 Low Frequency الگوریتم هــا نیــز انکارناپذیــر اســت و براحتــی در الگوریتم هــای
امــکان بیــت و ســوء اســتفاده از عــدم توانایــی دیگــران در بدســت آوردن ســود وجــود 
دارد، غیــر از کنتــرل و نظــارت رگوالتــوری هــا، معاملــه گــران الگوریتمــی نیــز بایــد جوانب 
اخالقــی را رعایــت کننــد. بــرای اخالقــی بــودن الگوریتــم هــا، بلند مــدت گرایــی اقتصادی 

و انباشــت ســرمایه ضــرورت دارد.

ــک  ــن بان ــات نوی ــی و خدم ــس اداره بازاریاب ــی، ریی ــادی کوچک ــت ه ــن نشس در ای
گردشــگری و مهــران مظفــری مهــر، مدیــر عامــل شــرکت آرشــام تشــریح کردنــد: بانــک 
ــار زراعــت کار  گردشــگری در راســتای بانکــداری نویــن و اســتفاده از فیــن تک هــا در کن
ــن و  ــا م ــف ب ــگاه تخفی ــپولیس، باش ــاه پرس ــواداری باش ــش کارت، کارت ه ــه، کی ترکی
 Platform as کارت ورزش هــای همگانــی، از اپلیکیشــن شــباهنگ بــا ورود بــه موضــوع
a Service رونمایــی کــرد. شــباهنگ بــه عنــوان شــعبه آنالیــن بانــک گردشــگری کلیــه 

ــرار می دهــد.  ــار مشــتریان ق ــن در اختی ــه صــورت آنالی ــات را ب خدم
ــا چالــش  ــد: ایــن برنامــه ب ــان آوردن ــه می در ادامــه از چالش هــای شــباهنگ ســخن ب
هایــی نظیــر عــدم تعریــف شــعبه مجــازی ، نــوع ســپرده هایــی کــه بایــد افتتــاح شــود 
و مبــارزه بــا پولشــویی توســط بانــک مرکــزی و از همــه مهمتــر احــراز هویــت بــا کارت 
ملــی کــه ســبب شــده اســت تــا بــازه ســنی 18-24 ســال واجــد شــرایط اســتفاده از کلیــه 

خدمــات آنالیــن ایــن اپلیکیشــن نشــوند، روبــرو اســت.
ــوی را  ــا یــک بســتر ق ــرده اســت ت ــی اشــاره شــد: بانــک گردشــگری ســعی ک همچنین
در کنــار شــباهنگ بصــورت API بــاز در اختیــار کلیــه افــراد، شــخص ثالــث، موسســات 
مالــی، اســتارتاپ ها و شــرکت های ویــژه بــا رعایــت ضوابطــی قــرار دهــد. ایــن پلتفــرم 

ــه بانکــداری نویــن و فیــن تک هــا اســت. بانکــداری ســرمایه گــذاری موفــق در زمین

وران امین ح - نوآ بانک گردشگریآرنیکا طر

سالن خوارزمی

پنجشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰

سالن خوارزمی

پنجشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰

ابزارها و روش های بانکداری نوین و فرصت های پیش روکاربرد الگوریتم ها در بازار سرمایه
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محســن شــریف، عضــو هیــات مدیــره و مدیــر عامــل موسســه ســپینود شــرق در ایــن 
نشســت اظهــار داشــت: بــرای تحلیــل پروژه هــای ســرمایه گــذاری قبــل از اقــدام نیــاز 
بــه مطالعاتــی داریــم. ایــن مطالعــات شــامل مطالعــات فرصــت، مطالعــات پیــش امکان 
ســنجی، مطالعــات امــکان ســنجی و ارائــه طــرح کســب و کار اســت. در ایــن مطالعــات 
ــل  ــرایط، تحلی ــا و ش ــاس معیاره ــر اس ــا ب ــاب آنه ــناریوها و انتخ ــواع س ــرآورد ان ــا ب ب
بازارهــدف در عرضــه و رقابــت، ظرفیــت نیازهــا و اســتانداردها، تعییــن فرآینــد انجــام و 
بــرآورد هزینــه و منبــع آن شــاخصی بــه نــام IRI یــا MCD بدســت می آیــد کــه بــه مــا 

امــکان پیــش بینــی آینــده طــرح را می دهــد.
ــی  ــش بین ــازی و پی ــت س ــی، فرص ــت یاب ــی فرص ــرایط نااطمینان ــه داد: در ش وی ادام
پذیــر کــردن شــرایط از راهکارهــای مناســبی اســت. در فرصــت یابــی بــا درنظرگرفتــن 
ــوان  ــق می ت ــکان و عالی ــذاری، م ــرمایه گ ــم س ــذار در حج ــرمایه گ ــای س محدودیت ه
ــی  ــی، شــاخص فن ــازار، دانــش فن ــر اســاس ب یــک ســری فرصت هــای پیشــنهادی را ب
و مالــی و قوانیــن بدســت آورد. در فرصــت ســازی نیــازی نیســت تمــام زنجیــره تولیــد 
ــتر و  ــالش بیش ــر، ت ــه کمت ــا هزین ــد. ب ــذار باش ــرمایه گ ــرد س ــه ف ــق ب ــرمایه متعل و س
خالقیــت می تــوان فرصــت را بــرای ســرمایه گــذاری مفیــد بدســت آورد. بــه گفتــه وی 
بــرای پیــش بینــی پذیــر کــردن شــرایط نااطمینانــی نیــز از دو روش تحلیــل حساســیت 
ــک  ــک ت ــر ت ــی تاثی ــامل بررس ــروژه ش ــات پ ــا تعییــن مفروض ــه ب ــناریو ک ــل س و تحلی
ــتفاده  ــات اس ــم مفروض ــای مه ــر فاکتوره ــان ب ــه و همزم ــور جداگان ــه ط ــا ب متغیره

جعفــر محمــدی، مدیرعامــل پلتفــرم تامیــن مالــی جمعــی دنگــی و محمدرضــا عربــی، 
ــد:  ــه بنــدی پــارس و عضــو هیــات مدیــره پــارس فاندینــگ بیــان کردن مدیرعامــل رتب
ــادی  ــاق زی ــا انطب ــب و کاره ــرایط کس ــا ش ــا ب ــژه بانک ه ــی بوی ــن مال ــای تامی مدل ه
ندارنــد بنابرایــن مــدل تامیــن مالــی جمعــی طراحــی شــد کــه مطلــوب و بــه ســهولت در 
دســترس اســت، ریســک تامیــن مالــی را کاهــش می دهــد و ارزش هــای اضافــه ماننــد 
بازاریابــی و شــبکه ســازی می دهــد. همچنیــن در مــدل تامیــن مالــی جمعــی کســب و 
کار هــای و شــرکت های دانــش بنیــان، خالء هــای دیگــر مدل هــا چــون اتصــال ســرمایه 
ــای  ــام پیچیدگی ه ــب و کار، نظــارت، انج ــنجی کس ــب و کار، اعتبارس ــه کس ــذار ب گ
تقســیم ســود و انجــام کارهــای حقوقــی و قانونــی پوشــش داده شــده اســت.

ــود مشــارکتی  ــا مدل هــای عق ــی جمعــی ب ــن مال ــار داشــتند: تامی ــن اظه ــا همچنی آنه
ــادار  ــدل، اوراق به ــن م ــت. ای ــرمایه اس ــازار س ــمی در ب ــزار رس ــک اب ــه ای ی و مبادل
ــب و  ــه کس ــودی ک ــدل، س ــن م ــد. در ای ــار می ده ــمی انتش ــت رس ــاد و ثب ــا نم را ب
ــرد  ــذار می گی ــرمایه گ ــه س ــودی ک ــی و  س ــول مالیات ــل قب ــه قاب ــد هزین کار می ده
ــد  ــی در خری ــچ منع ــی هی ــای مال ــا و نهاده ــت و بانک ه ــات اس ــاف از مالی ــز مع نی
و فــروش ندارنــد. تمامــی عملیــات تبلیغــات، جــذب، ارزیابــی، پذیــرش، عرضــه 
و نظــارت توســط خــود پلتفــرم انجــام می شــود کــه ایــن نشــان می دهــد کــه 
ــرد. ــام می گی ــر انج ــدت کوتاه ت ــر و در م ــک ت ــازار چاب ــه ب ــبت ب ــرم نس ــرد پلتف عملک

معاونت علمی و فناوری سپینود شرق
ریاست جمهوری

سالن ابوریحان

پنجشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰

سالن ابوریحان
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تحلیــل فرصت هــای ســرمایه گــذاری در شــرایط نــا اطمینانــی؛ فرصــت یابــی، فرصــت 
ســازی، ســناریونگاری، اولویــت بنــدی

تامین مالی طرح های دانش بنیان در بازار سرمایه: تامین مالی جمعی
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نمایشگاه از نگاه
مطبوعات

بررسی درخواست ایجاد بورس بین الملل در کیش در هیأت مدیره 
سازمان بورس

بازگشت کیش اینوکس به آشیانه مهر

شنبه / ۱ آبان ۱۴۰۰ 

بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فارس، ناصرپور معاون نظارت سـازمان بورس امروز در افتتاحیه هشـتمین نمایشـگاه بورس، 
بانک، بیمه و خصوصی سـازی در کیش اعالم کرد: از 16 سـال قبل که قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسـید پیشـرفت های زیادی 
در بازار سـرمایه روی داده اسـت و در حال حاضر 300 صندوق سـرمایه گذاری و 40 سـبدگردان وجود دارد که مجموع گردش مالی این 
صندوق هـا و سـبدگردان ها بـه بیـش از 550 هـزار میلیـارد تومـان رسـیده و مجمـوع گـردش سـبدگردان ها بـه 36 هزار میلیـارد تومان 
رسـیده اسـت. وی افـزود: بـا توجـه بـه بزرـگی حجـم بـازار سـرمایه بایـد شـاهد افزایـش سـرمایه گذاری غیر مسـتقیم در بازار سـرمایه و 

همچنین توسـعه کمی و کیفی نهادهای مالی باشـیم. 
به گفته عضو هیأت مدیره سـازمان بورس در یک ماه گذشـته اولین موضوعی که در هیأت مدیره جدید این سـازمان بررسـی شـد 
بحـث شـرکت های سـهامی پـروژه بـود کـه اولیـن شـرکت سـهامی عـام پـروژه در بورس پذیره نویسـی شـد و در حال حاضـر تقاضاهای 
جدید برای پذیرش شـرکت های اسـتارتاپی در فرابورس گرفته شـده و اولین شـرکت اسـتارتاپی به نام تپسـی که یک پلت فرم برای 

حمـل و نقـل به شـمار مـی رود در فرابورس پذیرش شـد.
ناصرپور همچنین گفت: تقاضای ایجاد بورس بین المللی در مناطق آزاد دریافت شده است که در دستور کار قرار دارد و بعد از بررسی 

و مالحظات و هماهنگی با شورای عالی مناطق آزاد و سازمان بورس برای جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد می شود. 
وی بـا اشـاره بـه تدویـن الیحـه بودجـه 1401 عنـوان کـرد: در بـازار سـرمایه قیمت گـذاری کاالهـا یک چالش اسـت که بایـد قیمت گذاری 
محصوالت بازار سرمایه برطرف شود و عمده تولیدکنندگان کاالها در بازار سرمایه مربوط به سهامداران عمومی از جمله سهام عدالت 

اسـت که باید قیمت محصوالت آنها در بازار رقابتی تعیین شـود.

  چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور و نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
از ۲۵ لغایـت ۲۸ مهـر ۱۴۰۱ در جزیـره کیش برگزار می شـود

رویـداد کیـش اینوکـس کـه همـه سـاله در مهرمـاه مقـارن بـا مـاه اکتبـر میالدی برگـزار می شـد، در دو سـال اخیر بدلیل تقـارن با برخی 
مناسـبتهای مذهبـی، بـه مـاه دیگـری موکـول شـده بـود و از سـال آینده، مجـددا در تقویم نمایشـگاهی در مهرماه برگـزار می گردد

حضور بانک گردشگری در هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، 
بیمه و خصوصی سازی

گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری به منظور معرفی دستاوردها، عملکرد و معرفی خدمات نوین بانکداری در هشتمین نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی حضوری فعال دارند.

به گزارش ایسنا بنابر اعالم بانک گردشگری، در فضایی به مساحت 300 مترمربع این نمایشگاه که در مرکز نمایشگاه های بین المللی 
کیش برگزار شده است، هلدینگ های گروه مالی گردشگری و بخش های مختلف بانک گردشگری جدیدترین دستاوردها و خدمات 

خود را به نمایش گذاشته اند.
در غرفه گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری، مدیران هلدینگ های تابعه در حوزه های گردشگری، صنعتی و معدنی، بورس حضور 
دارند. همچنین نمایندگانی از واحدهای سرمایه گذاری، بازاریابی، بانکداری الکترونیک و ... بانک گردشگری حضور دارند و به سواالت 

بازدیدکنندگان و مشتریان در زمینه های مختلف پاسخ می دهند.
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حل مشکل صندوق پروژه ها با تبدیل شدن به شرکت شمارش معکوس برگزاری نمایشگاه کیش 
اینوکس 2021 در کیش

حضور بیمه سرمد در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
بورس، بانک، بیمه

حضور همراه اول در نمایشگاه کیش اینوکس2021 همایش الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی ۹ آذر در 
کیش برگزار می شود

شنبه / ۱ آبان ۱۴۰۰  شنبه / ۱ آبان ۱۴۰۰ 

امیـر تقـی خـان تجریشـی در پنـل روش هـای نویـن تامیـن مالی از طریق بازار سـرمایه که در حاشـیه هشـتمین نمایشـگاه بین المللی 
بورس، بانک و بیمه برگزار شـد با اشـاره به روش های تامین مالی در سـال های گذشـته اظهارداشـت: از جمله این روش ها می توان به 
صکوک اسـتثناء اشـاره کرد که اولین بار برای شـرکت صنعتی و معدنی که زیرگروه توسـعه مالی بود صورت گرفت. همچنین یکی 
دیگـر از روش هـای تامیـن ماـلی صنـدوق پـروژه بـود کـه اولین صندوق نیز به مپنا اختصاص یافت که نیروگاه گازی پرند را به سـیکل 

ترکیبـی تبدیـل کند امـا هیچ کدام از این تجربه ها تکرار نشـد. 
وی با اشـاره به پذیره نویسـی تجلی اظهار کرد: این پذیره نویسـی نیز یکی دیگر از روش های تامین مالی بود. با این حال از هر کدام 
از ابزارهای تامین مالی تعداد قابل توجهی پروژه ندیدیم و هر سـال ابزارهای جدید فقط برای رفع مشـکالت به کار گرفته می شـود. 

رئیـس هیـات مدیـره شـرکت بـورس تهـران ادامـه داد: اتفاـقی کـه در حـال شـکل گیری اسـت این اسـت که در صنـدوق پـروژه ایده ای 
که مطرح شـده بود این بود که فرد صاحب پروژه می خواسـت کمبود منابع مالی را جبران کند. مردم نیز بخشـی از سـرمایه های خود 
را وارد پـروژه می کردنـد امـا آن پـروژه ناتمـام می مانـد. بـه نظـر مـن بـرای حـل ایـن مشـکل بایـد از ابتدا اعـالم می کردند که پـروژه به چه 
میزان منابع مالی نیاز دارد و فردی به عنوان متعهد پذیره نویسی نیز معرفی شود. البته این هم یک مشکل جدید داشت که بانی 

نمی توانسـت بـرای پروژه های بـزرگ ایـن راه را ادامه دهد. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 
و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی )کیش اینوکس 2021( هشتم تا 11 آذر در جزیره کیش آغاز 

بـه کار خواهد کرد.
رویکردهـا و محورهـای ایـن رویـداد برگرفتـه از مسـائل روز اقتصـادی کشـور شـامل الگوهـای نویـن ماـلی از بـازار پول و سـرمایه، معرفی 
فرصت های سـرمایه گذاری در کشـور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بانک داری بین المللی، دیپلماسـی اقتصادی توسـعه تجارت با 

کشـورهای منطقـه، اقتصـاد الکترونیـک و تاسـیس بـورس بیـن الملـل، اقتصاد مسـکن، آینـده پژوهی و چند محور دیگر اسـت.
بر اسـاس این گزارش، رویداد کیش اینوکس 2021  نخسـتین رویداد صنعت مالی و بازار سـرمایه از زمان شـیوع کرونا در کشـور بوده 

که مانند سنوات گذشته در دو بخش نمایشگاهی و محتوایی برگزار خواهد شد.
در بخـش نمایشـگاهی بیـش از 200 شـرکت، موسسـه و نهـاد در بخش هـای دولـتی و خصوصـی فعـال در بازار سـرمایه حضور خواهند 
داشت و در بخش محتوایی 25 نشست تخصصی و همایش جانبی برگزار می شود که در حاشیه این نشست ها 150 نفر از اساتید، 

کارشناسـان و مسـووالن اقتصادی کشـور به سـخنرانی و برگزاری کارگاه ها و نشسـت های خصوصی خواهند پرداخت.

بیمه سرمد در هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی  سازی در جزیره کیش از ۸ لغایت ۱۱ آذرماه حضور موثر 
خواهـد داشـت.  بـه گـزارش فراسـو بـه نقـل از روابـط عمومی بیمه سـرمد، سـیزدهمین نمایشـگاه معرـفی فرصت های سـرمایه گذاری 
کشـور و هشـتمین نمایشـگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سـازی )کیش اینوکس ۲۰۲۱( از ۸ تا ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰ در جزیره 
کیش برگزار می شود. بیمه سرمد نیز در کنار ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی، حضوری فعالی در این نمایشگاه خواهد داشت و با حضور 
مدیـران ارشـد و کارشناسـان فنـی، محصـوالت و خدمـات نویـن خـود را بـه بازدیدکنندگان معرفی می کند. بیمه سـرمد یکی از هشـت 
شرکت صنعت بیمه کشور است که مجوز قبول اتکایی را از بیمه مرکزی دریافت کرده و مشتریان بزرگی مانند بانک صادرات ایران، 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، سـازمان فنی و حرفه ای، صنایع شـیر ایران، نهاد کتابخانه های عمومی کشـور دارد و به این سـازمان ها 

خدمات بیمـه ای ارائه می کند. 

همراه اول با حضور در نمایشگاه اینوکس 2021 آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهد.
بـه گـزارش ایسـنا، بنابـر اعـالم همـراه اول، سـیزدهمین نمایشـگاه معرـفی فرصت هـای سـرمایه گذاری کشـور و هشـتمین نمایشـگاه 
بین الملـلی بـورس، بانـک، بیمـه و خصوصی سـازی موسـوم بـه »کیـش اینوکـس2021« بـا حضور همـراه اول و 200 سـازمان و مؤسسـه 

دولـتی و خصوصـی از روز دوشـنبه 8 آذر 1400 بـه مـدت چهـار روز در جزیـره کیـش برگـزار می شـود.
در این رویداد بزرگ که در مرکز همایش ها و نمایشـگاه های کیش برگزار می شـود، بخش های فروش سـازمانی، امور سـهام و شـرکت 
»حرکت اول« و تعدادی از استارتاپ هایی که همراه اول در آنها سرمایه گذاری کرده حضور داشته و ضمن معرفی فعالیت های خود، 

آخرین دسـتاوردها و سـرویس های خود را در معرض نمایش می گذارند. 
برگزاری 20 نشست تخصصی و همایش جانبی با حضور بیش از 100 نفر سخنران از کارشناسان برجسته اقتصادی کشور با موضوعات 

و محورهای مرتبط با مسائل روز اقتصادی کشور از جمله برنامه های این رویداد است.

بـه گـزارش بـازار بـه نقـل از اتـاق ایـران، همایـش »الگـوی مطلوب حکمرانی اقتصـادی« به همت اتاق ایران سه شـنبه ۹ آذرمـاه در جزیره 
کیـش برگـزار خواهـد شـد. اتـاق ایـران بـه عنـوان دبیرخانـه شـورای گفت وگـوی دولت و بخش خصوصـی و با توجه به شـروع فعالیت 
دولـت سـیزدهم و ضـرورت تقویـت گفتمـان هم افـزا در حـوزه حکمرانـی اقتصـادی کشـور، ایـن همایـش را همزمـان بـا رویـداد کیـش 

اینوکـس ۲۰۲۱ در ایـن جزیـره برگـزار خواهـد کرد.
بخش اول این همایش با موضوع »ضرورت موازنه سیاسـت و اقتصاد« با سـخنرانی شـخصیت های سیاسـی و اقتصادی از دولت و 
مجلس از جمله محسـن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، سـعید محمد دبیر شـورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشـور، 
مجید عشـقی رئیس سـازمان بورس و اوراق بهادار، علی فکری رئیس کل سـازمان سـرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، 
مجتبی توانگر و مسـلم صالحی روسـای فراکسـیون اقتصاد دیجیتال و فراکسـیون سـرمایه گذاری مجلس شـورای اسالمی، محمدرضا 
فرزین مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک ها، حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی در کنار چهره های 
دیگـری همچـون حسـین سـالح ورزی نایب رئیـس اتـاق ایران، محمد خزاعی دبیرکل کمیته ایرانی اتـاق بازرگانی بین الملل ICC، محمد 
قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران و محسن شریعتی نیا استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی 

دانشگاه شهید بهشتی به عنوان نمایندگان اتاق ایران و دانشگاهیان متخصص برگزار می شود.

زمان برگزاری سیزدهمین نمایشگاه کیش اینوکس 2021 اعالم شد

سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
)کیـش اینوکـس 2021( از 8 تـا 11 آذرمـاه 1400 در جزیـره کیـش برگـزار می شـود. بـا اسـتقرار دولـت آـتی، رویـداد پیـش رو بـا مشـارکت 
سیاسـتگذاران، دسـت اندرکاران، فعـاالن بازارهـای ماـلی، بـازار سـرمایه و سـایر ذی نفعـان و عالقه منـدان، فرصـت تـازه ای بـرای بازنگـری 
اقدامات انجام شده ، ترسیم چشم اندازهای نو در حوزه اقتصادی و گسترش ارتباطات تجاری و اقتصادی بنگاه های اقتصادی است.
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همگرایی حداکثری در کیش اینوکس سیزدهم نشست های تعاملی هیات مالی و اقتصادی ذوب آهن 
اصفهان با مدیران عامل بانک های کشور

پیگیر راه اندازی بورس بین الملل در کیش هستیم
 ٣00 صندوق سرمایه گذاری فعال هستند

مدیرعامل کارگزاری بورس بانک بیمه ایران؛
در انتظار شوک تورمی دولت/ رشد نرخ استهالک سرمایه گذاری ها

حضور کارگزاری بانک رفاه کارگران در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۱ استقبال خوب شرکت ها از کیش اینوکس 2021
تا کنون حضور 140 شرکت قطعی شده است

سـیزدهمین نمایشـگاه معرفی فرصتهای سـرمایه گذاری کشـور و هشـتمین نمایشـگاه بین المللی بورس، بانک ، بیمه و خصوصی 
سـازی )کیش اینوکس 2021( با رویکردهای تازه و متناسـب با نیازهای اقتصاد ایران از 8 لغایت 11 آذرماه سـال جاری در جزیره کیش 

برگزار می شـود.
بـه گـزارش دبیرخانـه ایـن نمایشـگاه و همایـش تخصصـی، در رویـداد امسـال کـه پس از وقفه یکسـاله بدلیل همه گیری کرونـا برگزار 
می شـود، تـالش خواهـد شـد بـا بهـره گیـری از دیـدگاه صاحبنظران، سیاسـت گـذاران و فعـاالن بازارهای مالی و با در نظرگرفتن شـرایط 

کنونـی اقتصـاد ایـران، راهبردهـای جدیـدی بـرای بهبـود اقتصاد کشـور، طراحی و در اختیار دسـت اندرکاران قـرار گیرد.
حمایـت ازجریـان تولیـد داخـل از طریـق رفـع موانـع متعـدد قانونی و اجرایی، گسـترش ارتباطات تجـاری و اقتصادی بنگاهها، کمک به 
تحقق هرچه بیشتر اصل 44 و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی، آسیب شناسی و بازنگری اقدامات پیشین در بازارپول 
و سـرمایه، طراحی الگوهای نوین تامین مالی، توسـعه سـرمایه گذاری های مولد، معرفی فرصتهای سـرمایه گذاری و خصوصی سـازی 
در سـرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه، توجه به سـرفصل های تازه ای نظیر کسـب و کارهای اینترنتی، بررسـی فرصتها و تهدید های 

بازار رمزارزها و نحوه مواجهه حاکمیت با این مقوله رو به رشـد از محورها و مباحث محتوایی رویداد کیش اینوکس اسـت.

احمـد سـلیمی معـاون ماـلی و اقتصـادی شـرکت کـه در راس هیاـتی از مدیـران و کارشناسـان ماـلی و اقتصـادی ذوب آهن اصفهـان در 
همایـش و نمایشـگاه الملـلی بـورس، بانـک، بیمه و خصوصی سـازی )کیـش اینوکس( حضـور دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد سلیمی معاون مالی و اقتصادی شرکت که در راس هیاتی از مدیران و کارشناسان مالی و اقتصادی 
ذوب آهـن اصفهـان در همایـش و نمایشـگاه الملـلی بـورس، بانـک، بیمـه و خصوصی سـازی )کیش اینوکـس(  حضور دارد در حاشـیه 
ایـن رویـداد مهـم در نشسـتی بـا مدیـران عامـل و مدیـران ارشـد از  جملـه بانک های ملت، تجـارت، رفاه کارگران و کارآفرین، مشـکالت و 

محدودیت هـای موجـود و راهکارهـای افزایش تعامالت فی مابین  را بررسـی کردند.
سـلیمی در نشسـت بـا دولـت آبـادی مدیرعامـل بانـک ملـت با اشـاره به عملکرد بانـک ملت و سـرعت ارائه خدمـات در تامین نیازهای 
شرکت در بخش ارزی و تامین کاالهای ضروری در شرایط تحریم های ظالمانه از کارکنان این بانک به عنوان کارکنانی حرفه ای نام برد 

و افزایش سـطح تعامالت فی مابین در آینده نزدیک را خواسـتار شـد.

بـه گـزارش پایـگاه خبـری بااقتصـاد، هشـتمین نمایشـگاه بین الملـلی بـورس، بانـک، بیمـه و خصوصـی سـازی در مرکـز نمایشـگاه های 
بین الملـلی جزیـره کیـش، بعدازظهـر امـروز، هشـتم آذر مـاه، آغـاز بـه کار کـرد.

علیرضـا ناصرپـور، بـا اشـاره همزمانـی کیـش اینوکـس ۲۰۲۱ با تصویب قانون بازار سـرمایه در ۱۶ سـال گذشـته، اظهار کرد: بازار سـرمایه 
طی این مدت، مسـیر پر فراز و نشـیبی را پشـت سـر گذاشـته اسـت و در حال حاضر از لحاظ تنوع در نهادهای مالی، بازار سـرمایه به 

جایگاهی رسـیده که شـاهد تنوع وسـیعی از نهادهای مالی در این بازار هسـتیم.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سـازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: طی مدت یاد شـده، شـاهد تنوع وسـیعی در ابزارهای مالی از 

حوزه های ابزار مالی فکری تا ابزارهای مشـتقه هسـتیم.

به گزارش خبرنگار بورس نیوز، مهدی رباطی، مدیرعامل کارگزاری بورس بانک بیمه ایران در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۱ بیان کرد: 
بـرای نخسـتین بار در بـازه زمانـی ۴۰ سـاله به خصـوص طـی دو سـال گذشـته، نـرخ اسـتهالک سـرمایه گذاری از میـزان سـرمایه گذاری ها 

پیشـی گرفته و این نشـان دهنده آن اسـت که اقتصاد ایران با شـیب منفی قابل توجهی مواجه اسـت.
وی ادامه داد: این شیب منفی باعث بروز تاثیرات گسترده ای در بازار های مالی کشور به ویژه بورس خواهد شد و باید سرمایه گذاران 

و فعاالن این بازار، مراقب چنین اتفاقی باشند.
رباطی با اشـاره به اینکه باید وضعیت فعلی اقتصاد را از دریچه های مختلفی نگریسـت، گفت: نخسـتین تاثیر رشـد اقتصاد منفی، 
نفـوذ و واکنـش واگرایانـه آن در بازارسـرمایه خواهـد بـود بدین نحـو که بسـیاری از ناشـران فعال در بـورس، با افت تولید و فروش بنگاه 

اقتصادی خود مواجه خواهند شـد.

به گزارش اقتصاد آنالین؛  سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، 
بانـک، بیمـه و خصوصـی سـازی بـا نـام »کیـش اینوکـس ۲۰۲۱« بـا حضور کارگـزاری بانک رفـاه کارگران، بانک رفـاه کارگران و بیـش از ۱۵۰ 

سـازمان، شـرکت و مؤسسـه دولتی و خصوصی از دوشـنبه ۸ آذر به مدت چهار روز در جزیره کیش برگزار می شـود.
مدیران و کارشناسان کارگزاری بانک رفاه کارگران با حضور در این رویداد به معرفی خدمات متنوع کارگزاری بانک رفاه کارگران و آخرین 

فرصت های بهره مندی از بازار سرمایه ایران خواهند پرداخت.
گفتنی است همزمان با برگزاری این نمایشگاه، ۲۱ همایش و نشست تخصصی با موضوعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی برگزار 

خواهد شد.

کیش اینوکس ۲۰۲۱، این بار به دلیل وقفه دو سـاله، پس از کرونا  پر بارتر از سـال  های گذشـته برگزار می شـود، تا جایی که با توجه 
به اسـتقبال مشـتریان وفادار این نمایشـگاه و حضور شـرکت های جدید  ظرفیت سـالن برگزاری این رویداد به زودی تکمیل خواهد 
شد. تا اینجا ۱۴۰ شرکت کننده از هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری، بیمه، بانک و ... در نمایشگاه حضور قطعی خواهد داشت.
آریا حمیدیان، مدیرعامل شرکت بهاران تدبیر کیش و مجری برگزارکننده نمایشگاه کیش اینوکس در خصوص نحوه برگزاری رویداد 
کیـش اینوکـس امسـال بـه خبرنـگار بـورس24 گفـت: ماهیت برگزاری نمایشـگاه کیش اینوکـس، ۱۰۰ درصد تخصصی اسـت و جنس 
مشـارکت کنندگان آن و نوع مذاکراتی که آنجا انجام می شـود متفاوت اسـت. از آنجایی که نمایشـگاه جنبه بازدید کننده عمومی 
ندارد به تبع آن ایجاد شبکه الزم برای گرفتن خروجی  از نمایشگاه ایجاب می کرد که ما از ۶ ماه قبل کار محتوا سازی رویداد را شروع 
کنیم. مشـکل امسـال، این بود که تا شـهریور ماه وضعیت کرونا در کشـور قرمز بود و اصال مشـخص نبود که رویداد کیش اینوکس 

را بتـوان  برگـزار کرد یا خیر.
حمیدیـان گفـت: کیـش اینوکـس محـلی بـرای تعامل بین بخش خصوصی و بخش دولتی اسـت. با بررسـی چالش هـا و فرصت های 

اقتصادی کشـور و برنامه های دولت توسـط کارشناسـان اقتصادی از هردو طرف بحث و بررسـی و تجزیه و تحلیل می شـوند.



postshow reportpostshow report

w w w . k i s h i n v e x . c o mw w w . k i s h i n v e x . c o m 7273

گزارش تصویری
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حامیان
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گهی حامیان آ

رشکت صنایع پرتوشیمی خلیج فارس 

9



postshow reportpostshow report

w w w . k i s h i n v e x . c o mw w w . k i s h i n v e x . c o m 8081

کارگزاری بورس بیمه ایران  رشکت گسرتش انرژی صنعت نوین ایرانیان 
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شهر فرودگاهی امام خمینی  تامین رسمایه �دن 
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بانک صادرات  بانک صادرات 
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بانک رفاه  بانک تجارت 
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بانک ملت  بانک کارافرین 
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بیمه ما  تامین رسمایه بانک ملت 
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رصافی بانک ملت  کارگزاری بانک ملت 
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گروه رسمایه گذاری مسکن  رصافی بانک ملت 
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رسمایه گذاری گروه توسعه ملی بیمه کوثر 
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سازمان منطقه آزاد قشم 
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Info@qeshm.ir
www.Qeshm.ir

  

دماوند انرژی عسلویه 
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صنعتی و معدنی چادرملو  بیمه آسیا 
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پاالیش نفت الوان  شهرداری شیراز 
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کارگزاری رسمایه گزاری ایرانیان  سبدگردان نیکی 



postshow reportpostshow report

w w w . k i s h i n v e x . c o mw w w . k i s h i n v e x . c o m 108109

مهرگان
بهاران تدبیر 

ح�یت از ساخت داخل در صنعت پرتوشیمی 
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29th November to 2nd December 2021 
Kish Island-Iran

Kish International Exhibition Center

Kish International Convention Center

13th Exhibition on Presenting Iran's Investment Opportunities

8th International Exhibition of Exchange, Banking, Insurance & Privatization

سیـزدهمیـن نمایشــگاه معرفــی فرصــت های سرمــــایه گـذاری کشـــور 
هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بـانـک، بیمـه و خصوصـی  سـازی

مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش

مرکز همـایــش های بین المللی جزیره کیش

8 لغایت 11 آذر ماه ۱۴۰۰
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