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وعده دوباره برای تنظیم بازار تلفن همراه
رئیس اتحادیه فروش ـ ـ ــندگان تلفن همراه از آزاد ش ـ ـ ــدن واردات گوشی به صورت
مسافری از دی ماه امسال خبر داد و گفت :براساس وعده و قول مسؤوالن مقرر
شد تا تلفنهای همراه وارداتی توقیف شده آزاد ش ـ ـ ــوند و بر این اساس در اواخر
هفته جاری یا هفته آینده این محصوالت عرضه میشوند.

به گزارش ایسنا ،ابراهیم درستی در حاش ـ ـ ــیه نشست هیات رئیسه اتاق اصناف،
اظهار كرد :براساس توافقات صورت گرفته و وعده مسؤوالن قرار شد گوشیهای
همراه وارداتی توقیف ش ـ ـ ــده در نهایت تا هفته آینده یا اواخ ـ ـ ــر هفته جاری در بازار
عرضه شوند كه تعدادشان به حدود  ۶۰۰هزار دستگاه میرسد.

وی افزود :از نظر قیم ـ ـ ــت تفاوت چندانی بین گوشـ ـ ـ ـیهای عرض هش ـ ـ ــده با نرخ
گوشیهای واردشده وجود ندارد ،چراكه مقرر شد با نرخ ارز نیمایی این گوشیها
وارد ش ـ ـ ــود و مابهالتفاوت نرخ ارز آن را از واردكنندگان دریافت كنند .آزاد ش ـ ـ ــدن
گوشیهای همراه توقیفی از نظر روانی روی بازار تأثیر میگذارد.

نبض اقتصاد

خودتحریمی در پیوستن به اف.ای.تی.اف است

بررسی نسبت مشکالت اقتصادی با عدم تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی

چرخ اقتصاد
با اف.ای.تی.اف میچرخد؟

براساس خبری كه دیروز توســط وزیر كار تأیید شــد ،هشــت نفر از وزرای دولت در نامهای به رهبر معظم انقالب درخواست تسریع

گروه اقتصاد

در روند تصویــب لوایح مدنظر گــروه ویژه اقــدام مالــی ( )FATFرا مطرح كردهانــد .آنطور كه از گوشــه و كنار شــنیده شــده ،وزرای دولت
معتقدند اگر لوایح اف.ای.تی.اف تصویب نشود ،كشور در دور زدن تحریمها و رفع مسائل اقتصادی دچار مشكل خواهد شد.

بیژن عبدی ،کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص نامه تیم
اقتصادی دولت به رهبری در خصوص عواقب نپذیرفتن لوایح
مربوط به اف.ای.تی.اف بر اقتصاد ایران گفت :برخی در دولت و
مجلــس تمایل دارنــد با مطرح کــردن ایــن قضایا بــرای تصویب
خوا ســتههای اف.ای .تــی.اف فشــار بیاور نــد ،در حا لــی کــه
شــوراینگهبان و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ایــرادات
قانونی این طرح را بارها اعالم کردهاند؛ اما مهمتر از این مســأله این اســت که وزیرخارجه
در مجلس شــورای اســامی گفته بود ،فکر نکنید تحول خاصی با تصویب این طرح اتفاق
خواهد افتاد و مشکالت اقتصادی ایران برطرف میشود.
وی افزود :سؤال این اســت ما این همه امتیاز به دولتهای اروپایی دادهایم و اگر دوباره
با این طــرح بیاییم تک تک اطالعــات داخلی خود (شــرکتها و افــراد) را در اختیــار آنها قرار
بدهیم ،چه گرهای از ما حل خواهد شد.
عبدی تصر یــح کــرد :بارهــا مســؤوالن میگویند اگــر این طــرح به امضا نرســد با مشــکالت
عدیدهای روبهرو خواهیم شــد؛ اما ما میگوییم اگر این طر حها را هم امضا کردیم و دوباره
کشورهای غربی ما را تحریم کردند گرهها را چه کسی بازخواهد کرد.
وی گفت :با عضو شــدن در اف.ای.تی.اف ،باید تمامی اطالعاتی که از ما میخواهند به طور
کامل در اختیار آنها قرار دهیم ،حتی آنها به دنبال این هســتند که این طرح ،پیوستهای
حقوقی و قضایی داشته باشد تا حق تحفظهای ما بیاثر شود.
ا یــن کار شــناس اقتصــادی ا فــزود :در شــرایطی کــه تحر یــم و تحــت فشــار هســتیم و
تنهــا راهمــان دور زدن تحریمهــا از طریــق راههــای خاصــی اســت ،آیــا پیوســتن ایــران بــه
اف.ای.تی.اف که ممکن است این راههای دور زدن تحریمها را لو بدهد ،منطقی است؟
وی گفــت :ایــن امــر خودتحریمــی و تشــدید فشــارها بــر ایــران اســت بــه همیــن دلیــل
ش ـکبرانگیز بــوده و به حســن نیــت افــراد باید شــک کــرد ،البته شــاید نیتهــای دیگری
داشته باشند .عبدی تاکید کرد :مقام معظم رهبری مواضع خود را بارها در این مورد اعالم
کرده اســت ،ممکن اســت دشــمن در ایــن الیحه راههــای فــراری را بــا عباراتی که مــا بهآنها
تسلط نداشته باشیم در نظر بگیرد.
این کارشــناس اقتصادی گفت :اگر قوانین مرتبط با پولشــویی دغدغه دولت است ما در
کشــورمان هم قوانین خوبی داشــتهایم ،دولت همانهــا را عملیاتی کند ،به نظر میرســد
اینها همه بهانهجویی اســت ،مگــر نگفتند با آمــدن برجام همه مشــکالت اقتصادی حل
میشود ،چه شد؟

این در حالی اســت كه اثرگذاری تحریمهای اخیر علیه ایران ،ارتباطی به اف.ای.تی.اف ندارد و صرفا به خاطر فشارهای آمریكا به بانكها
و شــركتهای خارجی اســت .هماكنون موثرترین تحریمها علیه ایران ،تحریم صادرات نفــت و تحریم ارتباطات بانكی اســت كه پیروی
كشورها و شركتهای خارجی از این تحریمها صرفا به خاطر فشارهای آمریكاست و ارتباطی به اف.ای.تی.اف ندارد.

عامل گرانیها چیست؟
نگاهــی بــه مشــكالت اقتصــادی كشــور و گران یهــا در بازارهــای مختلف هم
نشــان میدهد این سوءمدیریتهاســت كه عامل التهاب در بازار ارز و هدر
رفتن  18میلیارد دالر ارز  4200تومانی شده است .گرانی شدید مسكن هم كه
امسال كارگران و مســتاجران را دچار مشــکل كرد ،هیچ ارتباطی به تحریمها
و اف.ای.تــی.اف نداشــته اســت .چنــد برابــر شــدن قیمــت موادخوراكــی نیز
مهــا نبوده اســت ،بلكه صرفــا نبود نظــارت دولت بر
به علت اثرگــذاری تحری 

فشار برای تصویب
لوایح اف.ای.تی.اف

با وجود آنكه ریشــه اصلی مشــكالت اقتصادی كشــور ،فشــارهای
آمریكا و سوءمدیریتهای داخلی است ،اما این روزها كه دو الیحه
باقیمانــده از چهــار الیحــه تهی هشــده بــرای بــرآوردن خواســتههای
اف.ای.تی.اف یعنی الحاق به كنوانســیون پالرمو و مقابله با تأمین
مالی تروریســم در مجمع تشــخیص مصلحت نظام در حال بررسی
است ،جریانی در داخل كشور ســعی دارد با القای قرار گرفتن كشور
در بنبســت در صــورت تصویــب شــدن ایــن لوایــح ،تصمیمگیران
نظام اســامی را تحت فشــار گذاشــته و آنها را وادار به نشــان دادن
چراغ سبز كند تا به زعم آنان شــریانهای حیاتی مالی با جهان خارج
قطع نگردد.
امــا بــه اعتقــاد كارشناســان ،بــرآوردن خواســتههای اف.ای.تــی.اف
منجر بــه اشــراف اطالعاتــی ســازمانی بــر شــریانهای مالــی و بانكی
كشور میشــود كه تحت نفوذ ســنگین بلوك غرب است و ریاست
آن در دســت معــاون وزارت خزان ـهداری آمریــكا یعنی اتــاق عملیات
جنگ اقتصادی ضدایران اســت .مطمئنــا این اشــراف اطالعاتی در
شرایطی كه كشور در شــرایط جنگ اقتصادی است بسیار خطرناك
بوده و حتی ممكن اســت به جای تســهیل مقابله با تحریمها ،دور
زدن آنها را دشوارتر سازد.
ضمنا در صورت اجرای كامل خواســتههای این نهاد تازه قرار است
وضعیت ایران مورد بررسی قرار گیرد و هیچ امتیاز قطعی برای ایران
در نظر گرفته نشــده اســت .با در نظر گرفتن تجربه بدعهدی آمریكا
در برجام و همراهی تلویحی اروپا با آن ،مشــخص اســت كه پذیرش
خواســتههای ســازمانی تحــت ســلطه غــرب اســت احتمــاال نتیجه
مثبتی در بر نخواهد داشت.
در واقع هیچكدام از بانكهای اروپایی و آسیایی كه با ایران همكاری
نمیكنند ،نگفتهانــد كه به خاطر نپیوســتن ایران بــه اف.ای.تی.اف
روابــط بانكــی خــود را قطــع كردهانــد ،بلكــه همــه متفقالقولاند كه
تهــای آمریــكا روابــط بــا ایران
مهــا و مجازا 
بــه ســبب تــرس از تحری 
را قطــع كردهانــد .همچنیــن پاالیشــگاههای اروپایــی و آســیایی كــه
واردات نفــت از ایــران را قطــع كرده یــا كاهــش دادهاند ،صرفــا از بیم
تحریمهــای آمر یــكا ا یــن كار را كرد ها نــد .همچنیــن شــركتهای
اروپایــی مثــل توتــال ،ایربــاس ،پــژو و رنو كــه امســال از ایــران خارج
شده یا به قراردادهایشان با كشورمان پشت پا زدهاند ،تماما اعالم
كردهانــد كه بــه خاطر فشــارهای آمریــكا كشــورمان را تــرك كردهاند.
هیچیك از این شــركتها بهانه نپیوســتن ایــران بــه اف.ای.تی.اف
مهــا نشــان میدهد كه
را مطــرح نكردهانــد .واقعیــات صحنــه تحری 
اگر ایــران تمامــی خواســتههای اف.ای.تــی.اف را هم تصویــب كند،
تغییری در شــرایط تحریم ایجــاد نخواهد شــد و هیچیــك از بانكها
و شــركتهایی كه روابطشــان را با ایران قطع كردهانــد ،روابط خود را
مجددا برقرار نخواهند كرد ،زیرا دلیل خروج آنها ،تحریمهای آمریكا
بوده است كه همچنان ادامه خواهد داشت.

سیســتم توزیــع ،موجــب شــده میلیاردهــا دالر ارز  4200تومانی بــرای واردات
كاالهای اساســی اختصاص یابد اما این كاالها با نــرخ ارز آزاد به دســت مردم
برســد .دو برابر شــدن قیمت خودروهای داخلی نیز عالوه بر خروج پژو و رنو
از ایران بــر اثر فشــار آمریــكا ،ناشــی از تصمیمات متناقــض دولــت در زمینه
ســاماندهی بازار ،واردات و انتقال ارز بــود و هیــچ ردی از اف.ای.تی.اف در این
نابسامانیهادیدهنمیشود.

حســین حاجیلــو ،كارشــناس دیپلماســی اقتصــادی بــه
تشــریح ابعــاد اف.ای.تــی.اف پرداخــت و بــه خبرنــگار ما
گفت :گروه ویژه اقدام مالی موســوم به اف.ای.تی.اف به
كشــورها توصیه میكند كه در چه چارچوبی حركت كنند
و كشــورها را در دســتهبندیهای مختلف قــرار میدهد،
امــا متاســفانه بزرگنماییهایــی از ســوی مســؤوالن مــا
بیان میشــود كه اگر ایران بــه كنوانســیونهای مربوط به آن ملحق نشــود اقتصاد
كشــور با مشــكل روبهرو خواهد شــد كــه ایــن موضوع بــا واقعیــات اقتصــاد ایران
تفاوت دارد.
وی با اشــاره به نقــش اف.ای.تــی.اف در اقتصاد كشــورها افــزود :اگــر فعالیتهای
اقتصــادی ایــران طی دو ســال گذشــته بررســی شــود ایــن نتیجه بــه دســت میآید
كه هیچكــدام از فعالیتهــای اقتصــادی و روابطی كه ایجــاد یا قطع شــده مربوط به
اف.ای.تی.اف نبوده و عمده این موضوعات به خروج آمریكا از برجام بازمیگردد.
این كارشــناس دیپلماســی اقتصادی با بیان اینكه شــركتهای بزرگ اقتصادی و
بانكهای درجه یك به دلیــل تحریمهای آمریكا بــا ما همكاری ندارنــد ،تصریح كرد:
متاسفانه برخی مســؤوالن قصد دارند رویه تصویب لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف
را از مســیر نادرســتی به نتیجه برســانند .كشــورهای اروپایی به نمایندگی از آمریكا
درخواست كردند كه ایران عضو دو كنوانسیون  CFTو پالرمو شود.

مربــوط بــه اف.ای.تــی.اف نــدارد .خــروج شــركتهای بزرگــی ماننــد توتــال یــا قطــع
همكاری بانك كنلــون چین همگی به خــروج آمر یــكا از برجام و اعمــال تحریم علیه
ایران برمیگردد ،نه اف.ای.تی.اف.
وی بــه پیشــنهاد اروپاییهــا برای اجــرای برنامــه اقــدام اف.ای.تــی.اف اشــاره كرد و
افــزود :زمانــی بحــث اف.ای.تــی.اف و ارتبــاط آن بــا اقتصــاد وارد ادبیــات سیاســی و
اقتصادی ایران شــد كه اروپاییها بــه ایران پیشــنهاد دادند برای حفــظ برجام باید
این كار را انجام دهند و در واقع خواســتند با این كار از ما امتیــاز بگیرند در حالی كه
از نظر اقتصادی هیچ توجیهی وجود ندارد.
ایــن كارشــناس دیپلماســی اقتصــادی بــه بیــان برخــی مســؤوالن دولتــی مبنــی
بــر اینكــه  188كشــور جهــان عضــو اف.ای.تــی.اف هســتند و مــا هــم بایــد عضــو
شــویم اشــاره كــرد و گفــت :برخــی مســؤوالن ،ایــران را در كنــار یــك كشــور كوچــك
آفریقایــی قــرار میدهنــد و میگوینــد اكنون ما و فــان كشــور عضو نیســتیم و باید
عضــو كنوانســیونهای  CFTو پالرمــو شــویم در حالــی كه كشــورها باید بر اســاس
منافعشان به كنوانسیونها و معاهدات بپیوندند یا از پیوستن به آنها خودداری
كنند .چون فالن كشــور عضو یك گروه یا كنوانســیون اســت ،پس ما هم باید این
كار را انجام دهیم حرف فنی و علمی نیســت و منافعی برای كشور نخواهد داشت.
عالوه بر ایــن ،هیچ كدام از این  188كشــور بــه اندازه ایــران درگیر تحر یــم اقتصادی
نیست كه نگران لو رفتن اطالعات اقتصادی خود باشند.
حاجیلو ادامه داد :آمریــكا از توافق پاریس خارج شــده و این كار را بــرای منافع ملی
خود انجام داده اســت ،اما متاســفانه برخی مســؤوالن اجازه ندادهاند ابعاد واقعی
پیوســتن به یــك كنوانســیون بــه خوبی مشــخص شــود و عجلــه ز یــادی در اجرای
استانداردهای اف.ای.تی.اف دارند.

باید با تحریمهای آمریکا مقابله کنیم

اســت اعتمادشــان را جلب كنــد و شــركتها را از ســرمایهگذاری در ایــران منصرف
ســازد ،از جمله این شــركتها میتوان بــه توتال ،پــژو ،رنــو و ایرباس اشــاره كرد كه
یكی پس از دیگری از ایران رفتند.
وی گفــت :ترامــپ بــه درخواس ـتهای اروپــا توجهــی نكــرد و همیــن امــر ســبب
نااطمینانــی از آینده برجام شــد كه درنهایت موجب شــد تا ســرمایهگذاری در ایران
صورت نگیرد.
جامســاز تاكید كرد :البتــه در مــواردی اتحادیــه اروپا هم كــه امضاكننــده برجام بود
تصمیــم گرفــت مقابــل آمر یــكا بایســتد و تصمیماتــی را اتخــاذ كنــد و بــه ایــران در
معامالت نفتی و تراكنشهای مالی در بازارهای جهانی كمك كند ،ولی با وجود این
كه زمان زیادی میگذرد در این خصوص نتوانسته اقدام مثبتی انجام بدهد.
ایــن كارشــناس اقتصــادی گفــت :بــه همیــن دلیــل اتحادیــه اروپــا ،پیوســتن بــه
اف.ای.تــی.اف را به ایران پیشــنهاد كرد ،ولی هنــوز این امر به نتیجه نرســیده حتی
اگر هم تصویب شــود با توجه به تعریف متفاوت تروریســم در اروپا و ایران ،ممكن
است به نتیجه نرسد.
وی افزود :حتی اس.پی.وی كه سیســتم اروپاییان برای جایگزینی با سوئیفت بود
هم به نتیجه نرسید و اروپا عزم خود را از دست داده است.
جامســاز گفت :با پذیرفتن اف.ای.تی.اف هم لزوما شــركتهای خارجی به ســمت
ســرمایهگذاری در ایــران حركــت نمیكننــد ،چــون آنهــا از اقدامــات تنبیهــی آمر یــكا
واهمه دارند و به نظر من تأثیر تحریمهای آمریكا بر این امر بسیار بیشتر است.

قطع همكاری به دلیل تحریمهای آمریكا

محمــود جامســاز ،كار شــناس مســائل اقتصــادی در
خصوص تاثیر اف.ای.تی.اف بــر اقتصاد ایران گفت :بعد
از ایــن كــه برجــام تصویــب شــد بســیاری از كشــورهای
جهان و مسؤوالن آنها از شرق آســیا و اروپا به تصور این
كــه رابطــه آمر یــكا و غرب بــا ایــران مثبت شــده اســت به
اتفاق هیاتهای اقتصادی خود به ایــران آمدند تا از این
طریق بتواننــد روابط تجاری خود با كشــورمان را تقویــت كنند .لكن بــا بیرون رفتن
آمریكا از برجام این امر محقق نشــد و درنتیجه شــركتهای اروپایی كه قراردادی با
ما نبسته و تنها تفاهمنامه امضا كرده بودند یكی پس از دیگری از ایران رفتند.
وی افزود :بعد از این نیــز آمریكا تحریمهای ظالمانهتری علیــه ایران وضع كرد مثل
تحریمهــای فــروش میعانــات گازی و با شــدت تمــام در پی ایــن بوده و هســت كه
تمــام منافــذ ورودی دالر و ارزهــای خارجی بــه ایــران را محــدود كنــد .بنابراین علت
مشكالت در روابط تجاری كشورمان ،تحریمهای آمریكاست.
جامســاز تصر یــح كــرد :آمر یــكا قصــد دارد از طریــق تحر یــم شــدید نفتــی و بــه صفــر
رســاندن صادرات نفــت ایــران ،كشــورمان را در تنگنــا قرار دهــد چــون بودجهمان
بهشدت به نفت وابسته است.
وی گفت :آمریكا با توجه به نفوذ و فشار بر سایر دولتهای جهان نیز موفق شده

مدیرعامــل سازمـــــــــان حمایــت گفــت :ا گــر
خودروساز به دالیلی نمیتواند برخی خودروها را
تحویل دهد باید ســبدی از خودروهای تولیدی
خودش را در اختیار مشــتری بگذارد تا مشــتری
از میان آنها انتخاب كند و اگر نخواست ،پولش
را بهروز و با محاســبه ســود و جریمــه تأخیر پس
بدهد.
بــه گــزارش تســنیم ،عبــاس تابــش در برنامــه
«تیتر امشــب» شــبكه خبر افزود :خودروسازها
موظــف شــدهاند خودروهایــی را كــه میتواننــد
تولید كنند به بازار عرضه كنند.
مدیرعامــل ســازمان حمایــت بــا بیــان ایــن كــه
ناظــران ایــن ســازمان در محــل دو خودروســاز
بــزرگ مســتقرند و همــه چیــز را رصــد میكننــد،
گفــت :خودروســازها در خودروهــای پرتیــراژ و
قابل تولیــد باید افزایــش تولید و عرضه داشــته
باشــند بدون هیچگونه كوتاهی از تعهداتشــان
یا دستكاری آپشن خودروها.
تابــش بــا اشــاره بــه ایــن كــه ســتاد تنظیــم بــازار
وظیفــه قیمتگــذاری خودروهــای پرتیــراژ را
دارد ،افزود :اگر خودروســاز به دالیلــی نمیتواند
برخــی خودروهــا را تحویــل دهــد بایــد ســبدی
از خودرو هــای تولیــدی خــودش را در اختیــار
مشــتری بگذارد تا مشــتری بتوانــد از میــان آنها
یكــی را انتخــاب كنــد و اگــر نخواســت پولــش را
بــهروز و بــا محاســبه ســود و جریمــه تأخیــر
پسبدهند.
تا بــش ،میــزان افزا یــش قیمــت خودرو هــای
پرتیــراژ را از ابتــدای شــهریور بــه بعــد بیــن  20تــا
 23درصــد اعــام كــرد و گفــت :خودرو ســازها
بایــد خودروهایــی را كــه فــروش قطعــی بودند و
مشــتری پولــش را تمــام و كمال پرداخته اســت
بــدون افزایــش قیمــت و بــدون عــدول از مفــاد
قرارداد و تعهدات به مشتری تحویل دهند.

احتمال ركود اقتصادی
در سال ۹۸

در ارتباط اف.ای.تی.اف و اقتصاد ،بزرگنمایی شده است

حاجیلــو افــزود :قطــع همــكاری شــركتهای اقتصــادی بــزرگ بــه دلیــل بازگشــت
تحریمهــای آمریكا علیــه ایران اســت و ارتباطــی به تصویب شــدن یا نشــدن لوایح

گرانی شدید
مسكن كه
امسال كارگران
و مستاجران را
دچار مشکل كرد
هیچ ارتباطی به
تحریمها و
اف.ای.تی.اف
نداشته است.
چند برابر شدن
قیمت مواد
خوراكی نیز به علت
اثرگذاری تحریمها
نبوده است

پیشنهاد سبد خودرو
به مشتریان

جدیدترین بررســیهای اقتصــادی صورتگرفته
از ســوی اتــاق بازرگانــی تهــران نشــان میدهــد
اقتصــاد ایــران رونــد دور شــدن خــود از
شاخصهای رشــد را در ســال پیشرو نیز ادامه
خواهد داد.
بــه گــزارش ایســنا ،براســاس ارزیابیهــای
صور تگرفتــه بــا توجــه بــه بررســی متغیر هــای
موجود در حــوزه تولید ناخالــص داخلی ،احتماال
ایران در سالی كه پیشرو خواهد بود ،همچنان
فاصلــهاش را بــا رونــد رشــد ســال  ۱۳۹۰ادامــه
میدهــد و احتمــاال شــاخصهای تولیــد در هــر
سهحوزه اصلی منفی باقی میماند.
بر اســاس برآوردهای بینالمللی صــورت گرفته،
اقتصــاد ایــران در ســال  ۲۰۱۹در حــوزه تولیــد
ناخالــص داخلــی نســبت بــه ســال قبــل از آن
كاهش  3/6درصدی را تجربه خواهد كرد.
اگــر ایــن پیشبینیهــا بــه وقــوع بپیونــدد ،ایــن
سومین بار اســت كه اقتصاد ایران در سالهای
پــس از پیــروزی انقالب اســامی دو ســال پیاپی
دچــار ركــود میشــود .قبلتــر ،ایــن تجر بــه در
ســالهای  ۱۳۶۳تــا  ۱۳۶۵و  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲ر خ داده
بود.
بررســیها نشــان میدهــد اگــر اقتصــاد ا یــران
میتوانســت روندی را كه از ســال  ۱۳۹۰آغاز كرده
بــود ادامه دهــد ،امروز شــاخص تولیــد ناخالص
داخلی كشور به رقمی بسیار باالتر میرسید.
همچنیــن پیشبینیها نشــان میدهــد پس از
عبور از این سال ،اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۲۰
و  ۲۰۲۱احتماال روند رشد مثبت به خود میگیرد.

برگزاری دومین نمایشگاه كار ایران
با حمایت ویژه همراه اول

دومیــن نمایشــگاه كار ایــران بــا حمایــت ویــژه همــراه اول برگــزار
میشود.
به گــزارش اداره كل ارتباطات شــركت ارتباطات ســیار ایــران ،دومین
نمایشــگاه كار ایــران بــه مــدت  3روز ( 4تــا  6بهمــن مــاه) بــا حمایت
ویــژه همــراه اول از ســاعت  9:30تــا  16:30برگزار میشــود .اهــداف این نمایشــگاه كه
توســط دانشــگاه صنعتی شــریف در مجتمع نمایشــگاهی بوســتان گفتگوی تهران
برگــزار میشــود« ،رویارویــی مســتقیم كارجــو و كارفرمــا»« ،كمك بــه بهبود ارتقــا برند
كارفرمایــان» « ،تســهیل فرآینــد جــذب و اســتخدام»« ،معرفــی فرصتهــای شــغلی
موجــود در بــازار كار»« ،معرفــی ســازمانها و ادارات مرتبــط و نیمــه مرتبــط بــا رشــته
تحصیلی»« ،ایجــاد یك محیط حرفــهای و باكیفیت برای تعامل بیشــتر بین كارجویان
و كارفرمایــان»« ،ایجــاد حــس مثبــت مشــاركت در كارفرمایــان»« ،برپایــی كارگاههای
آمــوزش كار و كاریابــی» عنوان شــده اســت .در دومیــن نمایشــگاه كار ایــران ،همراه
اول با شــعار «یك همكاری معتبر» و برپایی غرفهای بزرگ در ســالن «تهران» بوستان
گفتگو با خدماتی همچون «برگــزاری كارگاه با موضوعات متنــوع»« ،ارائه فرصتهای
شغلی ،مشاوره شــغلی ،آشنایی با محیط شغلی و شــغلهای همراه اول» و «فرصت
ارتباط مستقیم با مدیران همراه اول» حضور دارد.

