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 برگزاری بزرگ  ترین 
رویداد اقتصادی کشور در کیش

کیش اینوک��س 2017 ب��ه عنوان 
بزرگ ترین رویداد اقتصادی کش��ور و 
بخ��ش خصوصی با حضور مس��ئوالن 
دولتی و فعاالن اقتص��ادی  آغاز به کار 
کرد.آیین افتتاح ای��ن رویداد با حضور 
مرتض��ی بان��ک دبی��ر ش��ورای عالی 
مناط��ق آزاد تج��اری � صنعتی و ویژه 
اقتصادی، محمد ابراهیم انصاری الری 
مدیر عامل س��ازمان منطقه آزاد کیش، 
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس 
جمهور، عبدالرضا همتی رئیس کل بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، شاپور 
محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار ایران و گرهارد ش��ولتس معاون 
وزی��ر حمل و نق��ل و آی تی آلمان در 
 س��الن خلیج فارس مرکز همایش های 
بی��ن المللی کی��ش برگزارش��د.رویداد 
کیش اینوکس 2017 می تواند همس��و 
با اقدامات دولت در گسترش تعامالت 
اقتص��ادی بین المللی و سیاس��ت های 
ابالغی مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتصادی 
در زمین��ه جذب س��رمایه گذاری های 
خارجی، ب��ا دس��تاوردهای قابل توجه 

اقتصاد برای کشورمان همراه باشد.

خبرنامه

برگ��زاری همزم��ان نهمین نمایش��گاه 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و 
چهارمین نمایشگاه بین المللی بانک، بورس، 
بیمه و خصوصی سازی با محوریت "معرفی 
فرصت های س��رمایه گذاری در ش��هرهای 
جدید"در جزیره زیبای کیش درحالی برگزار 
ش��د که جمهوری اس��المی ای��ران در دوره 
پسابرجام به س��ر می برد.برجامی که سبب 
گشته است،پس از سال ها، روابط اقتصادی 
 دوس��ویه ایران با س��ایر کش��ورهای جهان 
نه تنها از س��ر گرفته شود، که مسیر جدید و 

روبه رشدی را در پیش داشته باشد.
 اولویت اصلی ایران از دولت سازندگی 
به بعد، همواره تش��ویق س��رمایه گذاری به 
ویژه س��رمایه گذاری خارجی بوده اس��ت. 
س��رمایه گذاری خارجی، یکی از مهم ترین 
روش ه��ای تامین مالی خارج��ی به روش 
غیراس��تقراضی اس��ت، که بر خالف روش 
تأمین مالی خارجی، که در تراز پرداخت های 
کشور میزبان،بدهی محس��وب می شود، به 
عنوان منابع س��رمایه گذاری تلقی می گردد. 
به همین دلیل اس��ت که امروزه بس��یاری از 
کش��ورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری 
خارج��ی را به عنوان یک��ی از منابع مهم در 
توس��عه اقتص��ادی ش��ان در نظ��ر گرفته و 
بس��یاری از طرح های اقتص��ادی خود را با 
بهره گی��ری از این روش، به مرحله اجرا در 

می آورند. 
  این در حالی است که، پیامدهای رکود 
اقتصاد جهانی، کش��ورهای در حال توسعه 
را با مش��کل کاهش سرمایه گذاری خارجی 
مواجه کرده اس��ت. در چنین زمانی، معرفی 

فرصت های سرمایه گذاری کشور، منجر به 
افزایش جذب سرمایه خارجی خواهد شد. 
دول��ت ها همواره به تحقق این سیاس��ت از 
طریق فراهم کردن اصالحات در شرایط کسب 
وکار یاری رس��انده اند. چنین سیاست هایی 
معم��وال ش��امل: وض��ع قوانی��ن رقابت��ی، 
توسعه حفاظت ش��خصیت حقوقی شرکت 
)Corporate veil proteation(، اضافه 
 ک��ردن بازاره��ای بیش��تر ب��رای مباح��ث 
سرمایه گذاری و ... می باشد. اما تحقق چنین 
اهدافی، به دلیل شرایط تحریم ایران همواره 
در معرض تردید قرار داش��ته اس��ت. دولت 
یازده��م به دنبال جذب س��رمایه خارجی و 
استفاده حداکثری از فرصت های پیش آمده 
بعد از لغ��و تحریم ها می باش��د. برگزاری 
نمایش��گاه در دوره پس��ابرجام، هموارکردن 
مس��یر بازگش��ت قدرتمند ای��ران به صحنه 
رقابت بی��ن المللی را عرص��ه مالی )بانک، 
بیمه و بورس( س��رعت می بخشد. متولیان 
اقتصادی کش��ور، با برگزاری نمایش��گاه و 
فراهم آوردن بس��تر مناس��ب، زمینه آشنایی 
با ش��رکت های داخلی و خارجی مرتبط با 
بنگاه های اقتص��ادی بانک، بورس و بیمه را 

فراهم کرده اند. 
اس��تفاده از منابع سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی است و 
نمایش��گاه KishInvex 2017 ای��ن امکان 
را برای تمامی فعاالن اقتصادی، موسس��ات 
مالی و اعتباری، بانک ها، شرکت های بیمه، 
صاحبان پروژه ه��ای پر بازده و نیز مجریان 
و دس��ت اندرکاران طرح ه��ا و پروژه های 

سرمایه گذاری کش��ور در بخش های بازار 
س��رمایه، انرژی، معادن، گردشگری و... در 
حوزه های دولتی و  خصوصی فراهم آورده 

است. 
از    KishInvex  2017 ن�مای�ش��گاه 
نظ��ر تعداد ش��رکت کنن��دگان یک��ی از پر 
اهمیت ترین نمایش��گاه ه��ای تخصصی در 
حوزه بانک، بورس و بیمه به شمار می آید؛ 
چرا که وج��ود امکانات مناس��ب درجزیره 
کیش و س��هولت تردد اتب��اع خارجی بدون 
ویزا، امکان حضور شرکت های بین المللی 
و حضور س��رمایه گذاران خارجی را در این 

نمایشگاه فراهم آورده است.
نهاده��ای  ه��ای  قابلی��ت  معرف��ی    
مال��ی داخل��ی و خارجی، توانمن��دی ها و 
دس��تاوردهای بازار س��رمایه، پ��ول و بیمه 

کش��ور، توانمندی های شرکت های حاضر 
در ب��ورس اوراق به��ادار، ارائ��ه خدم��ات 
نوین بانک��ی و بیمه ای، کمک به تش��کیل 
س��رمایه دراقتصاد ملی، افزایش ظرفیت ها 
برای رقابت بازار پول و س��رمایه کش��ور با 
 بازارهای مشابه منطقه و معرفی فرصت های 
س��رمایه گ��ذاری در طرح ه��ای کالن ملی 
از مه��م تری��ن اه��داف برگ��زاری 2017 

KishInvex می باشد.
 همچنی��ن جل��ب مش��ارکت بخ��ش 
خصوص��ی و س��رمایه گ��ذاران داخل��ی و 
خارجی، ارائه جدی��د ترین الگوهای تامین 
مالی برای طرح های سرمایه گذاری و تبادل 
اطالعات فنی و تجاری بین سرمایه گذاران 
و مجریان طرح های سرمایه گذاری از دیگر 
اهداف در نظر گرفته شده جهت این رویداد 

می باشد.
حضور ش��رکت های معتب��ر خارجی، 
در کن��ار مدیران اقتصادی، راهی برای ایجاد 
هم��کاری متقابل، )با توجه ب��ه فراهم بودن 
امکان س��رمایه گ��ذاری و عقد ق��رارداد در 
ی��ک فضای مش��ترک( ایجاد م��ی نماید. به 
طورکلی هدف از طراحی نمایشگاه در حوزه 
سرمایه گذاری در سراسر دنیا، ایجاد محیطی 
متوازن در جهت تعامل شرکت های کوچک 
و بزرگ، در یک زمینه مشخص است. اصوالً 
تاثیرگ��ذاران در صنعت بانک، بورس و بیمه 
 جه��ان، که در یک نمایش��گاه ی��ا کنفرانس 
بی��ن المللی در یک کش��ور حضور پیدا می 
کنن��د، نگاه ناش��ناخته ای نس��بت به منطقه 
و اقتص��اد آن کش��ور؛ و ی��ا ش��رایط کار و 
تس��هیالت در س��رمایه گذاری در آن منطقه  
دارند. حض��ور در این چنین نمایش��گاهی، 
باعث شناخت بیشتر آن ها از شفافیت و قابل 
پیش بینی بودن خطرات سرمایه گذاری در آن 
منطقه می گردد. تاکید نمایشگاه سال 2017 بر 
هدف "معرفی فرصت های سرمایه گذاری در 
شهرهای جدید"، خود نشان از درک مسئوالن 
بنگاه ه��ای اقتصادی، بر ضرورت س��رمایه 
گ��ذاری خارجی به عنوان یکی از ارکان مهم 
در توس��عه و شکوفایی اقتصادی کشور دارد. 
جذب سرمایه گذار خارجی با توجه به قرار 
گرفتن در دوران پس��ابرجام، مسیر دستیابی 
س��ال اقتصاد مقاومتی ب��ه هدف خود، یعنی 
تحقق توس��عه و خودکفایی اقتصادی کشور 

را، هموار می کند.
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