
معاون ارزی سابق بانک مرکزی که در دوره ای مقررات پیمان 
سپاری ارزی را لغو کرد، می گوید دولت و بخش خصوصی در 
یک کشتی نشسته اند؛ در شرایط تحریم، باید ساز و کاری برای 
بازگشت ارز حاصل از صادرات و پوشش نیازهای ارزی کشور وجود 

داشته باشد.
به گزارش ایرنا، سیدکمال سیدعلی روز دوشنبه درباره اختالف 
نظر صادرکنندگان و دولت در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات 
و گالیه آنها از پیمان سپاری ارزی اظهار کرد: در اوایل دهه 80  
که مدیریت اداره صادرات بانک مرکزی را به عهده داشتم مقررات 
پیمان سپاری ارزی با امضای من لغو شد؛ االن هم اعتقاد ندارم 
که پیمان ارزی باید وجود داشته باشد اما اگر اختالف نرخ ارز 
نیمایی و آزاد از بین برود، می توان امیدوار بود که اختالف دولت و 

صادرکنندگان هم حل می شود.
همه چیز از تونل ارز درست نمی شود

سیدعلی درباره امتناع صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل 
از صادرات گفت: ارز صادراتی به خودی خود به کشور باز می گردد 

اما کانالیزه کردن نوع مصرف ارز صادراتی مهم است.
وی تاکید کرد: تا وقتی که کاالی قاچاق وارد کشور می شود، 
حجم آن روی نرخ ارز اثر دارد؛ تا وقتی ورود کاالهای ممنوعه از 
طریق قاچاق وجود دارد اعم از مواد مخدر و مشروبات الکلی، یعنی 

قاچاق به صفر نرسیده است.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی افزود: اگر می خواهیم اقتصاد 
کشور، نرخ ارز، تولید و اشتغال تنظیم شود باید سرمایه اجتماعی 

کشور را تقویت کنیم.
وی افزود: برای این کار باید اعتماد به تصمیم های دولت را باال 
ببریم یعنی مقرراتی که تهیه می شود بر مبنای یک فکر اقتصادی 

و مدل ها آزموده شده باشد.
سیدعلی گفت: اگر همین امروز نرخ ارز در 9 هزار تومان تثبیت 
شد باز هم باید ببینیم که نرخ تورم داخلی و خارجی چقدر است 
و نرخ ها را تعدیل کنیم، سالی هفت درصد تعدیل نرخ ارز به کسی 

آسیب نمی زند.
تاکید کرد: تقویت پول ملی زمانی رخ  ارزی  این کارشناس 
می دهد که در کشور سرمایه گذاری جدید انجام شود، اشتغال 
کامل باشد و با تولید و افزایش تولید ناخالص ملی، پول ملی را 

تقویت کنیم.
وی افزود: همه چیز از تونل نرخ ارز درست نمی شود، بلکه آن هم 
تابعی از سیاست های اقتصادی دولت و میزان رشد سرمایه گذاری 

و اشتغال است.
صادرکنندگان با دولت همراهی کنند

وی درباره پیمان سپاری ارزی و گالیه های صادرکنندگان در 
این زمینه گفت: همان طور که دولت اشتباهاتی را در تصمیم های 
زندگی  کشور  این  داخل  که  هم  خصوصی  بخش  دارد،  خود 
می  کند، باید بداند اگر می خواهد به عنوان فعال اقتصادی در این 

کشور کار کند باید همگام با دولت باشد.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: در سال 80 کل 
صادرات غیرنفتی کشور سه میلیارد دالر بود که اکنون به 45 
میلیارد دالر رسیده است؛ درست است که پیمان سپاری و تعهد 
ارزی خوب نیست اما بخش خصوصی و دولت همه در یک کشتی 

نشسته اند و باید با هم همراه باشند.
سیدعلی که در دوره مدیریتش در بانک مرکزی در اوایل دهه 

80 پیمان سپاری ارزی را لغو کرد، گفت: باید از صادرکنندگان 
پرسید، در شرایط تحریم اگر نتوانیم درآمد حاصل از فروش نفت 
را به داخل کشور بیاوریم و مثال خریداران بگویند به جای پول کاال 
ببرید، دولت چگونه می تواند اسکناس ارز مسافر، واردات بخش 

خصوصی و مواد اولیه کارخانه ها را تامین کند؟
وی تاکید کرد: باید در سیاست های دولت و بخش خصوصی 
یک نزدیکی وجود داشته باشد؛ بخش خصوصی با تصمیم های 

دولت مخالفت نکند و راهکار خود را هم ارائه کند.
سیدعلی درباره تقسیم بندی صادرکنندگان و معافیت تا سقف 
یک میلیون یورو در سال از عرضه در نیما نیز گفت: اینکه تا 
سقفی از صادرات را بانک مرکزی معافیت داده فقط می  خواسته 
صادرکنندگان خرده پا روی پای خود باشند و صادرات انجام شود.
وی گفت: البته ممکن است صادرکنندگان راهکارهایی را برای 
دور زدن بخشنامه بانک مرکزی بیابند مثال صادرکننده ای که چهار 
میلیون یورو صادرات دارد آن را به چهار بخش تقسیم کرده و به 

صرافی های متعدد بفروشد.
ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان کجاست؟

وی ادامه داد: یک مشکل در بحث صادرات این است که 2 
بازار افغانستان و عراق را داریم که صادرکنندگان کاال را در مرزها 

تحویل می دهند و برخی هم در داخل ریال می گیرند.
سیدعلی افزود: درست است که این پول در نهایت به شکلی به 
داخل کشور بر می گردد اما در هر حال ایران که هشت میلیارد 
دالر از عراق واردات ندارد، پس سوال این است که ارز حاصل از 

این صادرات کجاست؟
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور هر تصمیمی که 
بانک مرکزی بگیرد باید اتاق بازرگانی و تجار همراهی کنند؛ هرچند 

که حتما باید نظرات بخش خصوصی در برآیند تصمیم  های دولت 
دیده شود. مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار 
کرد: بانک مرکزی می گوید از حدود 30 میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی فقط حدود 7 میلیارد دالر آن در نیما عرضه شده است اما 
صادرکنندگان می گویند اگر پیمان ارزی را بردارید تا 18 میلیارد 

دالر ارز می آوریم.
شاید صادرکنندگان بزرگ برای دولت شناخته شده باشند و یا 
صادرات در بسیاری موارد کنترل شده باشد اما اعتقاد دارم در این 

شرایط تحریم، بخش خصوصی باید به یاری دولت بیاید.
اظهار  مالیات  از  صادرکنندگان  معافیت  یادآوری  با  وی 
کرد: پارسال که پیمان سپاری ارزی هم وجود نداشت، همین 
صادرکنندگان با چهار هزار و 500 تومان صادرات انجام می دادند 
و از کار رضایت داشتند. در دهه 80 مقررات پیمان سپاری ارزی 
با امضای من لغو شد؛ االن هم اعتقاد ندارم که پیمان ارزی وجود 
داشته باشد اما اگر نرخ ارز نیمایی و آزاد از بین برود، می توان 
امیدوار بود که اختالف دولت و صادرکنندگان هم حل می شود. 
وقتی اختالف قیمت بین بازار آزاد و نیما چهار یا پنج هزار تومان 
باشد، باید کانال های برگشت ارز به داخل کشور که یکی از آنها 

واردات است، تقویت شود.
در اغلب کشورها ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی 

تسلیم یا اظهار می شود
درباره  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  سابق  مدیرعامل 
شفاف سازی بازار ارز و برنامه بانک مرکزی برای بازار متشکل ارزی 
نیز گفت: در دنیا 2 روش برای بازار ارز وجود دارد؛ ارز حاصل از 
صادرات یا باید به بانک مرکزی آن کشور تسلیم و یا باید اظهار 
شود. برای نمونه در کشورهایی چون کره جنوبی یا ایتالیا موضوع 

بازگشت ارز کنترل می شود؛ یعنی کسی نیست که صادرات انجام 
دهد و به هیچ وجه ارز حاصل از آن را بازنگرداند زیرا در این کشور 
مباحث مرتبط با مبارزه با پولشویی هم مهم است و به طور مرتب 

کنترل می  شود.
وی افزود: در چنین کشورهایی، اگر ارز حاصل از صادرات اظهار 
نشود، فرد اگر بخواهد پول خود را در دنیا جابه جا کند، ابتدا از 
او می پرسند که پول را از کجا آورده ای و آیا مالیات آن پرداخت 

شده است یا نه؟
وی یادآور شد: خوشبختانه در ایران صادرکننده از مالیات معاف 
است؛ یعنی حتی اگر صادرکننده از نوسان نرخ ارز سود کند، کسی 
درباره اینکه آیا مالیات آن را پرداخته است، نمی  پرسد. با تحقق 
بازگشت ارز صادراتی و نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد به نیمایی، 
پیمان سپاری ارزی خود به خود حذف می شود اما اگر اختالف 4 
تا 5 هزار تومان باشد، حتما باید دولت از جنبه های مالیاتی موضوع 
پیگیری کند تا مشخص شود ارز صادرکننده به کجا می رود. بانک 
مرکزی یک کاسه ارزی مشخص دارد که شامل پول حاصل از 
فروش نفت و ارز صادرکنندگان است؛ اگر پول نفت بر نمی گردد و 
یا اینکه خریداران می گویند به ازای آن باید از ما کاال ببرید، باید از 
جایی منابع مورد نیاز مسافر، واردکنندگان کاالهای اساسی و مواد 

اولیه کارخانجات تامین شود.
وی افزود: هرچند می توان از بسیاری از کشورهایی که خریدار 
نفت ما هستند دارو و کاالهای اساسی وارد کرد اما از سوی دیگر 
بسیاری از کاالهای متفرقه و مورد نیاز کارخانه ها از کشورهایی 
وارد می شود که نیاز به ارز نقد داریم. با این اوصاف نزدیک کردن 
واردکننده و صادرکننده و بازگشت ارز با تفاهم این دو به شکلی 

که منجر به واردات شود، ضروری است.

اقتصادی 5

بازدیدسرزده عضو هیئت مدیره از چند شعبه
خاتونی عضو هیئت مدیره و معاون فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات 
بانک، به صورت سرزده از شعبه های سعادت آباد ، قلهک،کالهدوز،اقدسیه 

و جهان کودک در تهران بازدید کرد.
 وی در این بازدیدها خواستار معرفی و استفاده هرچه بیشتر از دستاوردهای 
انفورماتیکی بانک شده و براهمیت جلب رضایت مشتریان و تسریع در ارائه 
خدمات بانکی و جذب و حفظ منابع تاکید کرد.  در این دیدارها، پیشنهادهایی 
توسط همکاران و مشتریان گرامی مطرح شد که جهت بررسی و بهره برداری الزم 

در دستور کار قرارگرفته است.

در هشت ماه اول سال ٩٧ انجام شد

اعطای ١٦ هزار وام مشاغل خانگی توسط بانک 
صادرات

بانک صادرات ایران در هشت ماه نخست سال ٩٧ بیش از ١٦ هزار فقره وام 
قرض الحسنه مشاغل خانگی به معرفی شدگان نهادهای حمایتی پرداخت 

کرد.
صادرات ایران،  در راستای توسعه اشتغال و حمایت از کارآفرینی طی هشت 
ماه نخست سال جاری، ١٦ هزار و ٣٨٦ فقره وام قرض الحسنه مشاغل خانگی به 
معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، به ارزش بیش از دو هزار و ٢٣٣ میلیارد ریال پرداخت کرد. 
بنا براین گزارش، بانک صادرات ایران طی سال های گذشته به منظور عمل به 
مسئولیت های اجتماعی در قالب برنامه های اقتصاد مقاومتی، حمایت از مشاغل 
خانگی در نقاط مختلف کشور را در دستور کار داشته و این روند همچنان ادامه 

دارد.

مدیر امور مالی بیمه دانا خبر داد

تقویت شاخص های عملکردی با استفاده از داشبورد 
مدیریتی

مدیر امور مالی بیمه دانا، مهم ترین برنامه ها و استراتژی این مدیریت را 
تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، حسن زیادخانی در جمع معاونان پشتیبانی 
شعب سراسر کشور و مسووالن مالی شعب سراسر کشور، به تمرکز بیشتر شعب 
به ویژه واحدهای صدور و حوزه های مالی در خصوص وصول مطالبات جاری و 
معوق اشاره و تاکید کرد: معاونان پشتیبانی باید در اداره امور داخلی شعبه و در 
حوزه امور مالی کمک بیشتری به روسای شعب کنند تا آنها نیز بتوانند در حوزه 

بازار فعالیت بیشتری داشته باشند.

درشركت بهره برداری متروی تهران و حومه صورت گرفت

كاهش هزینه ها با بومی سازی بخشی ازقطعات 
پرمصرف

نایب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل شركت بهره برداری متروی تهران 
و حومه از بومی سازی قطعات مصرفی مهم در شركت بهره برداری متروی 

تهران و حومه خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شركت بهره برداری راه آهن 
شهری تهران و حومه مهندس فرنوش نوبخت با اشاره به شرایط موجود اقتصادی 
و تحریم های موجود در كشور گفت: شركت بهره برداری متروی تهران وحومه 
نیز همانند دیگر صنایع برای تامین بخشی از كاالها كه جزء قطعات پر مصرف و 
پر هزینه است با مشكالتی همراه بود اما با تالش متخصصان داخلی و بومی سازی 
آنها تالش كرده ایم تا از ایجاد اختالل در خدمت رسانی به شهروندان و مسافران 
جلوگیری كنیم. وی با اشاره به اینكه هندریل 822 پله برقی در همین دوره توسط 
متخصیصن داخلی بومی سازی شده است افزود: ما در حال حاضر كمترین خرابی 

پله برقی را در ایستگا های مترو شاهد هستیم.

مدیرعامل بیمه البرز عنوان کرد

احتمال کاهش کف سپرده گذاری شرکت های بیمه در 
بانک ها

شرکت های بیمه  باید همیشه یکسری وجوهی را داشته باشند که برای 
ایفای برخی تعهدات خود به آن دسترسی آنی داشته باشند.

رسول تاجدار، مدیرعامل بیمه البرز از تالش سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی 
برای اصالح آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه به منظور کاهش حداقل 
سرمایه گذاری بیمه ها در بانک ها از 30 درصد به 15 درصد خبر داد و گفت: بورس 

جایگزینی برای بخشی از سرمایه گذاری های بیمه در بانک است.
بر  اثرگذاری  بر  اقتصاد کشور عالوه  در  تورمی  بروز شرایط  داد:  ادامه  تاجدار 
اقالم مصرفی و گران شدن کاالها روی صنایع تولیدی و خدماتی اقتصاد هم تاثیر 
می گذارد. صنعت بیمه یکی از این صنایع است که با شدن گرفتن تورم به ناچار باید 

خود را برای انجام تغییراتی آماده کند.
مدیرعامل بیمه البرز گفت: صنعت بیمه برای ایفای تعهدات مختلف و بعضا سنگین 
خود باید در حوزه هایی که می توانند در بلندمدت سودآور باشند سرمایه گذاری کنند. 
بانک ها و امالک یکی از مطمئن ترین و سودآورترین سرمایه گذاری های بیمه ها در 
طول سال های گذشته بوده است. در سال جاری )1397( اما بروز شرایط تورمی 
باعث شده تا رفته رفته نرخ تورم به حداکثر سود پرداختی بانک ها نزدیک شود. در 
چنین شرایطی به نظر می رسد شرکت های بیمه باید به سمت سرمایه گذاری در 

فعالیت های مولد تغییر ریل دهند.

دیدار مدیرعامل بیمه آسیا با مسئوالن مرکز خدمات 
حوزه های علمیه

مسعود بادین، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا با مسئوالن 
مرکز خدمات حوزه های علمیه دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، مسعود بادین، نایب رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل بیمه آسیا در این دیدار ضمن تاکید بر ارائه خدمات مناسب و شایسته به 
طالب گفت: قرارداد حوزه یک قرارداد خاص و ویژه ای است و با توجه به تعامل و 
ارتباط نزدیک فی مابین، درصدد ارائه خدمات مناسب و شایسته به  طالب هستیم.
مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به  تالش بیمه آسیا برای ارائه طرح های جدید، 
تصریح کرد:توسعه همکاری و تعامل با مرکز خدمات حوزه های علمیه در سایر رشته 
های بیمه ای از برنامه های آتی بیمه آسیاست که امیدواریم با  همدلی بتوانیم این 

همکاری موفق  را ادامه دهیم.
نایب رئیس هیئت مدیره بیمه آسیا در پایان بر تداوم نظارت دقیق و فنی تاکید 
و اظهار امیدواری کرد بیمه آسیا در  بیمه های زندگی نیز خدمات شایسته ای را 

به طالب ارائه دهد.
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در هفدهمین جشن سالیانه منتقدان خانه تئاتر؛ بیمه تعاون از هنرمندان حمایت کرد
هفدهمین جشن سالیانه منتقدان و نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر شامگاه پنجشنبه 6 دی 97 با حضور اهالی فرهنگ و هنر در سالن زنده یاد عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی با حمایت بیمه تعاون برگزار شد.

  به گزارش انجمن منتقدان و نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر، هفدهمین جشن سالیانه منتقدان و نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر با حضور اهالی فرهنگ و هنر در سالن زنده یاد عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

روایت مسئول سابق ارزی از داروی تلخ پیمان سپاری

دولت و بخش خصوصی در یک کشتی نشسته اند
اخبار

معاون گمرک ایران اعالم کرد

اقدام گمرک برای تعیین تکلیف کاالهای انباشته شده در بنادر

یوروی مسافرتی در آستانه ۱۳ هزار تومان

معاون گمرک ایران از اقدام اورژانسی برای تعیین تکلیف کاالهای انباشته شده در 
بنادر خبر داد و اعالم کرد: تیم فنی دفاتر ستادی گمرک از هفته آینده در بندر شهید 

رجایی مستقر می شوند.
به گزارش ایسنا، این پیشنهاد با توجه به ضرورت بررسی میدانی مشکالت و اقدامات 
فوری در فرآیند ترخیص مطرح شده و قرار است ریاست این تیم را معاون فنی و امور 
گمرکی بر عهده بگیرد که مهرداد ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی در این خصوص 
گفت: با توجه به تأکید معاون اول رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
همچنین رئیس کل گمرک ایران مبنی بر تعیین تکلیف کاالهای انباشته شده در 
بنادر، پیشنهاد شد تیم فنی دفاتر ستادی گمرک ایران در اسرع وقت در بندر شهید 

رجایی به عنوان مهم ترین بندر تجاری کشور استقرار داشته باشند. معاون فنی و امور 
گمرکی گمرک ایران افزود: به همین منظور، بنده به همراه مدیران و معاونان دفاتر 
ستادی از شنبه هفته آینده در گمرک شهید رجایی حضور یافته و مشکالت و مسائل 
گمرک مذکور را به عنوان نمونه ای بارز از مشکالت گمرکات کشور مورد بررسی قرار 
می دهیم. طبق اعالم گمرک جمهوری اسالمی، ارونقی گفت: با اعالم این موضوع 
انتظار داریم صاحبان کاال و مراجعان هرگونه مشکلی در روند انجام تشریفات کاالهای 
خود در تمامی رویه های گمرکی دارند به اینجانب منعکس یا در گمرک مذکور حضور 
داشته باشند تا به این مشکالت رسیدگی کنند و در صورت امکان نسبت به رفع 

مشکل و در غیر این صورت نسبت به پیگیری آنها از مراجع ذیربط اقدام شود.

بانک ها امروز هم نرخ خرید دالر را افزایش دادند و هر دالر آمریکا را 1۰ هزار 
و 7۰۲ تومان می خرند؛ یورو مسافرتی هم 1۲ هزار و 9۰۰ تومان به فروش 

می رسد.
به گزارش ایسنا، شعب ارزی بانک ها از سوی بانک مرکزی مجاز به خرید ارزهای 
خارجی مردم هستند که در همین راستا، بانک ها امروز )10 دی( هر دالر آمریکا را 
10 هزار و 702 تومان می خرند که نسبت به روز گذشته با افزایش حدود 200 تومانی 

همراه بوده است.
همچنین نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانک ها که روزانه از سوی بانک مرکزی به 

آن ها اعالم می شود، 12 هزار و 22۶ تومان تعیین شده است.
همچنین نرخ خرید پوند انگلیس در بانک ها امروز 13 هزار و 579 تومان است که 

نشان می دهد قیمت خرید یورو و پوند نیز نسبت به روز گذشته حدود 200 تومان 
افزایش داشته است.

شعب ارزی برخی بانک های عامل اعالم شده از سوی بانک مرکزی نیز می توانند در 
صورت تکمیل بودن مدارک مسافران تا سقف 500 یورو برای کشورهای همسایه و 

مشترک المنافع و تا سقف 1000 یورو برای سایر کشورها پرداخت کنند.
نرخ فروش ارز مسافرتی در این شعب امروز بدون احتساب کارمزد 12 هزار و 584 
تومان است که با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل قیمت فروش هر یورو 

مسافرتی به حدود 12 هزار و 900 تومان می رسد.
همچنین بر اساس اعالم صرافی ها، امروز هر لیر ترکیه 2120 تومان، درهم امارات 

2990 تومان و پوند انگلیس 14 هزار و 50 تومان است.

کسب وکار  توسعه  و  کارآفرینی  جشنواره  دوره  دهمین 
مرکز  حمایت  با  وی سی کاپ  عنوان  با  شریف  دانشگاه 
فین تک بانک انصار در سالن جابرابن حیان دانشگاه شریف 
با حضور چهره های شناخته شده اکوسیستم کارآفرینی، 

دانشگاهی و علمی کشور  برگزار شد.
به گزارش »ابتکار« به نقل از اداره کل روابط عمومی و تبلیغات، 
در این دوره 1۶0 استارتاپ ثبت نام کردند، ۶4 تیم توسط فعاالن 
اکوسیستم کارآفرینی کشور از جمله مرکز فین تک بانک انصار 
انتخاب شدند و 10 تیم به عنوان برترین ها در مراسم اختتامیه 
به ارایه کارهای خود پرداختند و در پایان 3 تیم برتر جوایز خود 

را دریافت کردند.
راستای  در  انصار  بانک  فین تک  مرکز  گزارش،  این  براساس 
حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و تقویت مبانی اقتصاد 

مقاومتی در این رویداد به برگزاری کارگاه های آموزشی، انتخاب 
طرح های برگزیده، داوری استارت آپ ها و در روز اختتامیه به 
سخنرانی پیرامون آخرین وضعیت و انواع مدل های حمایتی مرکز 
فین تک و برپایی غرفه جهت شبکه سازی و معرفی مرکز اقدام 
نمود. در پایان این مراسم از حمایت های بانک انصار به عنوان 
یکی از حامیان موثر در برگزاری این دوره قدردانی و تشکر و لوح 
قدردانی و نشان حمایت تقدیم نماینده مرکز فین تک بانک انصار 
شد. گفتنی است وی سی کاپ شریف رویدادی است که به اهتمام 
مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شده و در ادامه 
برگزاری موفق نه دوره قبلی این جشنواره بوده است. هدف اصلی  
از برگزاری این جشنواره این است که صاحبان ایده و کارآفرینان، 
به سرمایه گذاران معرفی گردند و طرح های برگزیده به مرحله  

تجاری سازی برسند.

برگزاری دهمین دوره جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب وکار باحمایت بانک انصار


