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 شایستگی کارکنان
عامل ارتقای عملکرد بانک 

قرض الحسنه مهر ایران شده است
»محســن پدرام« در دیدار با کارکنــان بانک در 
استان لرستان گفت: شایستگی، تالش و توانمندی 
همکاران باعث ارتقای ســطح کمی و کیفی شده 

است.
به گــزارش روابــط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایران، »محســن پدرام« نائب رئیس و »ناصر 
ســیف الهی« عضو هیأت مدیــره، دکتر »روح اهلل 
قاســمیان« مشــاور مدیرعامل و رئیس اداره کل 
روابــط عمومی و امــور مشــتریان و »احمدرضا 
فرجــی« معــاون مدیریت امور اســتان های بانک 
با ســفر به اســتان لرســتان، با کارکنان مدیریت 
شــعب اســتان دیدار و از شــعب مختلف بازدید 
کردند. پدرام، نائب رئیــس هیأت مدیره در دیدار 
با کارکنان اســتان لرســتان، با اشــاره به فلسفه 
وجودی بانک، گفت: کارکنان بانک باید در شرایط 
کنونی جامعه با دلســوزی و تعهد به ارائه خدمت 
به هموطنــان بپردازند و در این مســیر با رعایت 
اصل دانش محوری، خدمات بهینه و به روزرســانی 
شــده را به مشــتریان ارائه کنند. وی در ادامه از 
کارکنان خواستار رعایت انضباط کاری و اهتمام در 
خدمت شــد و گفت: تحقق پیشرفت در گرو جلب 
رضایت مشتریان اســت. پدرام اظهار داشت: باید 
به گونه ای پیش برویم که شــعار مدیرعامل بانک 
محقق شود و کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
به کارت زندگی هموطنان تبدیل شود. نائب رئیس 
هیأت مدیره بانک ادامه داد: اســتان لرســتان در 
سال های گذشته و به ویژه در سال ۱۴۰۰ عملکرد 
مناسبی داشته که امید می رود امسال نیز با اهتمام 
همکاران، به جایگاه شایسته و درخوری در بانک و 

در شبکه بانکی کشور دست یابد. 
در ادامه سیف الهی عضو هیأت مدیره بانک با تأکید 
بــر اهمیت نیروی انســانی در هر ســازمان گفت: 
خوشبختانه بانک قرض الحسنه مهر ایران با نیروی 
جــوان، متخصــص و متعهد خود توانســته نقش 
مؤثری در شبکه بانکی کشــور و به ویژه در عرصه 
قرض الحسنه، ایفا کند.وی گفت: شایستگی، تالش 
و توانمندی همکاران باعث ارتقای ســطح کمی و 

کیفی شده است.

اعتبار هدیه 350 هزار تومانی همراه اول 
برای دانشجویان و جوانان

همراه اول با شروع فصل تابستان، اعتبار هدیه 35۰ 
هزار تومانی آکادمی همراه را برای دانشــجویان و 

جوانان در نظر گرفته است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار 
ایــران، اپراتور اول تلفن همراه در راســتای تکریم 
مشــترکان سیمکارت های دانشــجویی و جوانان و 
همزمان با شــروع ایام تابســتان، اعتبار هدیه 35۰ 
هزار تومانی را در نظر گرفته است.مشــترکان فعلی 
و جدید ســیمکارت های »اعتباری دانشجویی« و 
»دائمی جوانان« مــی توانند از این اعتبار هدیه که 
ویژه استفاده و ثبت نام در دوره های ممتاز »آکادمی 
همراه« است، اســتفاده کنند.متقاضیان خرید این 
ســیمکارت ها می توانند با مراجعه به مراکز فروش 
و خدمات همراه اول یا فروشــگاه آنالین همراه اول 
نســبت به خرید، ارســال رایگان و فعالسازی سیم 
کارت موردنظــر خود اقدام کننــد. اعتبار آکادمی 
همراه برای مشترکان جدید سیمکارت های اعتباری 
دانشجویی و سیمکارت های دائمی جوانان حداکثر 
تا ۴ روز پس از فعالسازی سیمکارت، تخصیص داده 
می شــود که قابل اســتفاده در تمامی بخش های 
آکادمی همراه اســت. مشــترکان فعلی این دو نوع 
سیمکارت نیز اعتبار 35۰ هزار تومانی را به صورت 
خودکار پس از ثبت نام در سایت آکادمی همراه اول 

دریافت می کنند.

مشارکت مردم در طرح های کالن 
 کشور یک سرمایه بزرگ 

برای مسووالن است
محمود شــایان در سفر خود به اســتان مازندران 
با مهدی ســعادتی نماینده مــردم بابل در مجلس 

شورای اسالمی دیدار و گفت و گو کرد.
به گــزارش پایگاه خبری بانک مســکن، مدیرعامل 
بانک مســکن در این دیدار بــا بیان اینکه مردم ۱۸ 
هزار میلیارد تومان ذیل طرح نهضت ملی مســکن 
به بانک مســکن واریز کرده اند، گفت: بانک نیز ۲۰ 
هزار میلیارد تومان در این زمینه ازمنابع متقاضیان 
و منابــع بانک به پیمانکاران پرداخــت نموده ؛ این 
موضوع نشــان می دهد می توان با مشارکت مردم 
کارهای بزرگی انجام داد و هر جا که مردم مشاهده 
کنند که مســووالن به طور خالصانه خدمت رسانی 
می کنند، همراهی و همیاری بسیاری از خود نشان 
می دهند. وی تصریح کرد: همراهی و مشارکت مردم 
در طرح نهضت ملی مسکن یک سرمایه بزرگ برای 
مسووالن محسوب می شود. شایان با بیان اینکه باید 
ریــل گذاری صحیح در حوزه تخصیص منابع بانکی 
صــورت گیرد، تصریح کرد: تزریــق منابع به بخش 
مسکن باعث رونق گرفتن بسیاری از صنایع تولیدی 
در کشور شده و متعاقب آن نرخ اشتغال افزایش و به 

تقاضای مسکن نیز پاسخ مناسبی می دهد.
مهدی سعادتی نماینده مردم بابل در مجلس شورای 
اسالمی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از مدیرعامل 
بانک مسکن برای حضور در استان مازندران و ایجاد 
ظرفیت های خدمت رسانی به مردم این استان گفت: 
شهرستان بابل ظرفیت های مهمی در حوزه پزشکی 
و دانشگاهی دارد و بویژه در حوزه پزشکی به عنوان 
قطب منطقه به شمار می رود که از شهرهای دیگر 

مردم برای درمان به بابل می آیند.

اخبـــار

وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: با توجه به افزایش 
تولید خودرو توسط خودروسازان داخل و پیش بینی پنج 
مســیر برای کاهش قیمت تمام شده، قیمت تمام شده 

خودرو برای خودروساز در حال کاهش است.
سیدرضا فاطمی امین در حاشیه مراسم روز ملی صنعت 
و معدن که در سالن اجالس سران برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت:  در یکی دو هفته گذشــته با 
حمله های نرم افزاری بــه صنعت فوالد مواجه بودیم لذا 
این نگرانی ایجاد شــد که مبادا در ثبت نام قرعه کشــی 
خودرو نیز اتفاقی رخ دهد، بنابراین شرکتی که نرم افزار 
ثبت نام خودرو را ایجاد کرده اســت ملزم شــد قبل از 
دور جدید ثبت نام خــودرو، گواهی امنیت نرم افزاری را 
دریافــت کند و به عبارتی مجوزهای امنیتی را داشــته 

باشد تا احیاناً مشکلی ایجاد نشود.
وی افزود: هیچگونه اختالل امنیتی در سامانه تخصیص 
یکپارچه خودرو وجود نداشته است و اقدام ما برای الزام 
کســب مجوزهای امنیتی با توجه به نگرانی از حمالت 

سایبری بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاســخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه به غیر از خودرو قرار است واردات چه کاالهایی 
آزاد شــود؟ گفت: معیارهای آن مصوب شده و به زودی 
کاالهایی که قرار است واردات آن آزاد شود نیز مشخص 

می شود. 
وزیــر صنعت، معدن و تجارت  همچنین در مورد قیمت 
تمام شده خودرو بیان داشت: در برخی خودروها قیمتی 
که تولیدکننده عرضه می کند پایین تر از قیمت تمام شده 
است بنابراین وقتی قیمت تمام شده کاهش می یابد زیان 
خودروساز در عرضه کاهش می یابد و عماًل خودروساز به 

افزایش تولید و عرضه تشویق می شود.
فاطمی  امین افزود: در ســال گذشــته قیمت تمام شده 
برخی خودروها برای خودروسازان باالتر از قیمت فروش 
بود اما اکنون با توجه به افزایش تولید و 5 مســیر برای 
کاهش قیمت تمام شــده، قیمت تمام شده خودرو برای 

خودروساز در حال کاهش است.

فاطمی امین بیان داشت: آئین نامه واردات خودرو تهیه 
شــده و در دستور کار دولت قرار دارد و فکر می کنم که 
در جلســه فردا هیات دولت آیین نامه آن مصوب شود. 
وی در مورد حذف قرعه کشــی خودرو بیان داشــت: در 
سال ۱۴۰۱ قرعه کشــی خودرو به تدریج حذف خواهد 
شــد و برای دســتیابی به این مهم 3 اقــدام باید انجام 
شــود کــه اولین کار ارتقا تولید اســت. مشــکل ما در 
قرعه کشی خودرو عدم تناسب بین عرضه و تقاضا است، 
بیش از ۱.5 میلیون تقاضــا برای خودرو وجود دارد اما 
ســال گذشــته 9۰۰ هزار خودرو تولید شد که طبیعتا 
شکاف 6۰۰ هزار دســتگاه خودرو بازار را بهم می ریزد، 
بنابراین اول اقدام افزایش تولید اســت که خوشبختانه 
تولید بســیار خوب است و در سه ماه اول امسال نسبت 
به ســه ماه ابتدای سال گذشته در این زمینه رشد قابل 
توجهی داشــتیم. وی بیان داشت: براساس برنامه ای که 
از خودروسازان دریافت شده امسال ۱.5 میلیون دستگاه 
خودرو تولید خواهد شــد که در بهار امسال 9۸ درصد 
آن محقق شده است. از آنجا که خودروهای تولیدی در 
طول سال وارد بازار می شود،  بنابراین هر چقدر به جلو 
حرکت کنیم و به پایان ســال نزدیک شــویم خودروی 
بیشــتری تولید می شود و شــکاف بین عرضه و تقاضا 
کمتر می شود.فاطمی امین بیان داشت: تولید خودروی 
۲۰6 امســال بیشتر در برنامه قرار داشــت. خودرو تارا 
سال گذشــته کمتر از ۲۰ هزار دســتگاه تولید شد اما 
برنامه امســال تولید ۸۰ هزار دستگاه از این نوع خودرو 
اســت برای تولید خودرو شاهین نیز برنامه آن است که 
امسال ۴ برابر نسبت به سال گذشته بیشتر تولید شود. 
فاطمی امین بیان داشــت: در آیین نامه واردات خودرو 
چند قید وجــود دارد که نخســتین آن وجود خدمات 
پــس از فروش بــرای خودروهای وارداتی اســت و قید 
دیگر که مصوبــه مجلس نیز بود لــزوم انتقال فناوری 
اســت و در آئین نامه واردات خــودرو هیچ قیدی مبنی 
 بر اینکه وارد کننده خودرو حتما باید خودروســاز باشد 

وجود ندارد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت

قیمت تمام شده خودرو در حال کاهش است
سخنگوی گمرک گفت: در فصل بهار امسال تجارت غیر 
نفتی کشورمان با ۱5 کشــور همسایه به ۱۲ میلیارد و 
36۴ میلیون دالر رســید که نسبت به بهار سال قبل با 

رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است
 روح اهلل لطیفــی اظهــار داشــت: در فصل بهار ســال 
۱۴۰۰۱ بیــش از ۲۰ میلیــون و 9۷3 هزار و ۸۴۰ تن 
کاال، به ارزش ۱۲ میلیارد و 363 میلیون و ۸6۲ هزار و 
۸۱ دالر با کشــورهای همسایه تبادل شد که نسبت به 

بهار سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است.
ســخنگوی گمرک افزود: تجارت غیــر نفتی فصل بهار 
با همســایگان، 59 درصــد وزن و ۴9 درصد ارزش کل 
کاالهــای تجاری ایران )واردات و صــادرات( را به خود 

اختصاص داده است.
وی در ادامه در خصوص میزان صادرات به همســایگان 
گفت: کل صادرات کشــورمان ۲۷ میلیون و 66۴ هزار 
تنی ایــران در فصل بهار، بــه ارزش ۱3 میلیارد و 69 
میلیــون دالر بود.لطیفــی افزود: میزان صــادرات ۱6 
میلیون و 5۰ هزار تــن کاال به ارزش 6 میلیارد و ۷36 
میلیون و 6۲۷ هزار و 3۰3 دالر به کشــورهای همسایه 
صادر شــد که 6۰ درصــد وزن و 5۱ درصد ارزش کل 

صادرات ایران سهم همسایگان بود.
ســخنگوی گمــرک افزود: میــزان صــادرات ایران به 
همســایگانش در فصل بهار سال جاری نسبت به مدت 
مشابه با کاهش ۱۰ درصدی در وزن و رشد ۲۰ درصدی 

در ارزش همراه بوده است.
وی افــزود: پنــج مقصد کاالهــای صادراتــی ایران به 
همســایگان به ترتیب عراق با خرید یک میلیارد و ۸۲۴ 
میلیون دالر و کاهش ۲۲ درصدی، ترکیه با یک میلیارد 
و ۷3۷ میلیون دالر و رشــد ۱9۲ درصــدی، امارات با 
یــک میلیارد و 6۴5 میلیون دالر و رشــد ۲9 درصدی، 
افغانســتان با 36۷ میلیون دالر و کاهش 35 درصدی و 
عمان با 33۱ میلیون دالر و رشــد ۱6۸ درصدی بودند.
لطیفی در ادامه گفت: سایر مقاصد صادراتی بعد از عمان 
نیز به ترتیب، کشورهای پاکستان با خرید ۲۷9 میلیون 

دالر با رشــد ۱3 درصدی، آذربایجــان با ۱6۱ میلیون 
دالر و رشــد ۸۷ درصدی، روســیه با ۱۱5 میلیون دالر 
و کاهش ۱5 درصدی، ترکمنســتان با 95 میلیون دالر 
و رشــد 3۸ درصدی، ارمنســتان با ۷۴ میلیون دالر و 
رشــد ۲۱ درصدی، کویت با ۴5 میلیون دالر و رشــد 
3۷ درصدی، قزاقستان با 3۴ میلیون دالر و کاهش ۱۲ 
درصدی، قطر با ۲۸ میلیون دالر و کاهش ۱۷ درصدی، 
بحرین با دو میلیون دالر و رشد ۲۲ درصدی و عربستان 
با سه هزار و ۷3۱ دالر و کاهش 69 درصدی، قرار دارند.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات از ۱5 کشور 
همسایه توضیح داد: در فصل بهار امسال هشت میلیون 
و ۱5۴ هزار تن کاال به ارزش ۱۲ میلیارد و ۴6۴ میلیون 
دالر کل کاالهــای وارده به کشــور بود.لطیفی در ادامه 
افزود: از میزان واردات کاال به کشــورمان بیش از چهار 
میلیون و ۴33 هزار تن کاال به ارزش پنج میلیارد و 6۲۷ 
میلیون و ۲3۴ هزار و ۷۷۸ دالر آن از ۱5 کشور همسایه 
بوده که 5۴ درصد وزن و ۴5 درصد کل واردات کشــور 

را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: واردات فصل بهار کشور از همسایگان، با رشد 
بیــش از یک درصــدی در وزن و ۱5 درصدی در ارزش 
نســبت به بهار ســال قبل همراه بوده است.ســخنگوی 
گمرک در خصوص پنج کشــور تامیــن کننده کاالهای 
مورد نیاز کشور از بین همسایگان گفت: امارات با فروش 
سه میلیارد و ۴۲6 میلیون دالر و رشد 6 درصدی، ترکیه 
با یک میلیارد و ۲۷3 میلیون دالر و رشــد ۲۲ درصدی، 
روسیه با 39۴ میلیون دالر و رشد ۲۲ درصدی، پاکستان 
با ۱96 میلیون دالر و رشد ۲۰۸ درصدی و عمان با ۱9۴ 
میلیون دالر و رشد 9۲ درصدی، به ترتیب در رتبه اول تا 
پنجم فروش کاال به ایران در بین همسایگان در سه ماهه 
نخســت امسال بودند .لطیفی در خصوص واردات کاال از 
سایر کشورهای همســایه افزود: قزاقستان با فروش 66 
میلیون دالر و رشــد ۲۷۷ درصدی، عراق با ۴۱ میلیون 
دالر و کاهش ۴۱ درصــدی، قطر با ۱3 میلیون دالر در 

رتبه های بعدی قرار دارند.  مهر

سخنگوی گمرک اعالم کرد؛

رشد ۱۸ درصدی تجارت ایران با همسایگان در فصل بهار

گزارش

میترا یزدچی  امروزه بســیاری از متفکران الزمه تبدیل 
مشــارکت توده ای به مشارکت فعال و سازمان یافته را در 
تأســیس احزاب به معنای واقعی کلمــه می دانند و آن را 
مرحله تکمیلی از مراحل انقالب اسالمی به شمار میآورند .
اکنون که کشــور در فرایند فراز و نشیب تغییر و تحوالت 
اساسی قرار دارد تقاضای مشارکت سیاسی نیز رو به افزایش 
است و بدیهی ست که شــاخصه اصلی توسعه سیاسی به 
مشــارکت سیاسی اســت. نگاهی اجمالی به نظام سیاسی 
کشــورمان بیانگر این نکته می باشــد که  تاکنون احزاب 
بمعنای حقیقی کلمه در مســائل سیاســی شور مشارکت 
نداشــته اند بلکه اغلب این گروهها ی سیاسی هستند که 
بنام حزب در ایام انتخابات موقتاً فعالیت کرده و بعد از آن 
هیچ رابطه دقیق و تعریف شده ای میان نمایندگان حزبی 

و خود حزب وجود ندارد.
در این میــان حزب ایران قوی، حزبی نوظهور اســت که 
می خواهد نقشــی موثر در حوزه مختلف کشــور داشــته 
باشــد و بــا بکارگیری از نخبــگان سیاســی، اقتصادی ، 
اجتماعــی، فرهنگی و ... نشــان دهد که احــزاب قابلتی 
های زیادی دارند. بر همین اســاس با خشایار نادی، دبیر 
کل حــزب ایران قــوی گفتگویی را در رابطه با مســائل 
 روز کشــور انجام دادیم. آنچه درپی مــی آید حاصل این 

گفتگو است.

* به نظر شــما باالخره نتیجه مذاکــرات ایران با 
دولت های غربــی در رابطه با احیای برجام به نتیجه 

می رسد یا خیر؟
امیدوارم  به نتیجه مطلوب برسد. یعنی به نتیجه نرسیدن 
مذاکرات مشــکل ما نیست بلکه مشــکل کشورها غربی و 
بخصوص امریکا اســت و باید در این رابطه تصمیم بگیرند 
چون آنها تصمیمات فرابرجامی گرفته اند. کشــور و ملت 
ما را تحریــم های فرابرجامی کرده اند که باید بردارند. در 
مجموع ما اجازه نمی دهیم کشورهای غربی برای کشور و 

مردم ما تصمیم بگیرند .

* بهترین راهکار برای ایران در این شرایط چیست؟
حمایت از مردم و قشر متوسط و رو به پایین و آسیب پذیر 
خیلی مهم اســت چون تحت فشار زیادی هستند بنابراین 
باید در مجلس برنامه ای آنی با قید سه فوریت در این رابطه 
تصویب شود. دولت یکسری طرح های فوری داشته باشد. 

* آیا گرانی های اخیر کشور به این موضوع یا تهاجم 
روسیه به اوکراین مرتبط است؟

جنگ اوکراین و روســیه بر اقتصاد کشور ما هم مثل سایر 
کشــورهای منطقه و جهان تاثیر گذاشــته اســت و باعث 
افزایش برخی از اقالم شــده اســت . بخشــی از افزایش 

قیمت کاالها هم مربوط به حذف ارز ترجیحی اســت که 
با سیاســتگذاری غلط دولت دوازدهــم در حال حاضر بر 
مردم تحمیل شده است. بخشی از گرانی های اخیر مربوط 
به تحریم های ظالمانه کشــورهای غربی بخصوص آمریکا 
اســت. این کشورها تحریم های ناجوانمردانه ای را بر علیه 
کشــور ما تحمیل کردند. بخشــی از گرانی ها نیز مربوط 
به کرونا اســت. باالخره بیش از دو سال کرونا باعث رکود 
شــدید در اقتاد دنیا و ایران شــده است. تمام بخش ها از 
کشاورزی گرفته تا صنعت و فرهنگ و ... دچار خسارتهای 
زیادی شدند. به این ترتیب کرونا ضربه سنگینی بر پیکره 
بیشــتر کشــورهای دنیا وارد آورد. پیرو آن اقتصاد ایران 
هم آســیب دید و موجب افزایش قیمت کاالهای اساسی 
در کشــور شد. بخشــی از گرونی ها هم مربوط ارز حذف 

ترجیحی است که باعث افزایش کاالها شده است . 

* نظرتان در رابطه تفکیک وزارت صمت به صنعت و 
معدن و بازرگانی چیست و چرا؟

به اعتقاد من تفکیک این وزارت خانه و تشــکیل دو وزارت 
خانــه جدید صنعت و معدن و باززرگانی هســتم و معتقد 
هتم تشــکیل دو وزارتخانه موازی نه به نفع صنعت ، نه به 
نفع صادرات و نه به نفع جهاد کشاورزی است. همچنین با 
تشــکیل وزارتخانه های جدید ما شاهد افزایش تصدیگری 

در دول می شویم که موجب آسیب دیدن و کاهش قدرت 
بخش خصوصی می شویم، که مغایر با سیاست های اصل 
۴۴ قانون اساســی است. با تشکیل وزارت صمت ما شاهد 
افزایش توانمندســازی بخش خصوصی بودیم، بنابراین با 
تفکیــک دوباره این وزارتخانه بخــش خصوصی محدودتر 

خواهد شد.

* به نظرتان آقای فاطمی امین می تواند با نقشــی 
جدید در دولت بماند؟

البته ایشــان هنوز بعنوان وزیر صمت در دولت هســتند و 
ما نمی توانیم در رابطه با تغییرشــان نظــری بدهیم و با 
توجه به اینکه بر کار در این وزارتخانه مســلط شده اند، به 
نظر می رســد قرار داشتن در همین جایگاه برایشان خوب 
است . اســتفاده از نیروهای نخبه و جوان هم می تواند به 
ایشــان کمک کند و ایده بدهند. بزرگترین مشکل صنایع 
ما در صنعت خودرو است و ما واقعا در این صنعت مشکل 
داریم. تحول در این صنعت نباید شــعار باشد. باید جلوی 
تولیــد تولیــد خودروهای بی کیفیت گرفته شــود. تولید 
خودرو نیاز به مدیریت قوی و نظارت جدی دارد. مردم ما 
واقعا از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی هستند. در تولید 
خودروهای ما باید از جدیدترین دانش های روز اســتفاده 

شود و ما همگام با کشورهای پیشرفته دنیا باشیم.

خشایار نادی، دبیر کل حزب ایران قوی: 

بسیاری از مشکالت اقتصادی امروز مردم مربوط به دولت دوازدهم است

خودروی فیدلیتی از خودروهای پرطرفدار ایران است که گروه بهمن آن را روانه 
بازار کشــور کرده است. این خودرو عالوه بر ایران جزو خودروهای محبوب بازار 
بزرگ کشــور چین نیز اعالم شده است. این خودرو بهترین خودروی سال ایران 
و جزو ۱۰خودروی برتر چین شناخته شده است.  فیدلیتی خیلی سریع توانست 
در بازارهای اروپا و آمریکا نفوذ کند. گروه بهمن با عرضه این خودرویSUV  به 
بازار خودروی ایران سطح ماشین های SUV که در داخل تولید می شوند را تکان 
داد و افق های جدید پیش روی SUV سواران ایرانی گشود. اقبال و گرایش مردم 
به فیدلیتی باعث شد سایر شرکت های خودروساز نیز محصوالتی را معرفی کنند 

که به زعم بسیاری از فیدلیتی الگوبرداری کردند.
فیدلیتی خیلی زود جایگاه خود را در میان خودروهای داخل کشور پیدا کرد. این 
خودرو توانست به خودروی شاخص و ایمن جاده های ایران تبدیل گردد و توجه 
خانواده هــا را به خود جلب کند به طوریکه امروزه اکثــر عالقمندان به خودرو، 
فیدلیتی را به عنوان خودرویی مطابق با استانداردهای بین المللی می شناسند. در 
همین راســتا می توان گفت کارشناسان در وبسایت های تخصصی خودرویی در 
ایران به این خودرو ۴.5 ســتاره از 5 ستاره را اعطا کرده اند که نشان از عملکرد 
فنی عالی، ظاهر زیبا و ایمنی باالی آن اســت. جالب آنجاســت که این خودرو 
به دلیل طراحی و امکانات خاص خود هم مورد پســند نســل جوان و هم مورد 

توجه خانواده ها قرار گرفت. مســتند دیگری که نشان می دهد فیدلیتی در بازار 
ایران جایگاه برجســته ای دارد، حجم تقاضای این محصول در بازار خودرو است. 
علیرغم گذشــت یکســال از اولین عرضه فیدلیتی به بــازار، نمودار تقاضای آن 
همچنان افزایشــی است. به گواه پیشکسوتان بازار خودروی ایران، قاعده بازار در 
کشور ما اینگونه است که خودروها پس از اولین عرضه توسط مشتریان آزمون و 
خطا می شود و چنانچه مصرف کنندگان راضی باشند بازار میل جهشی به خرید 
خودرو پیدا می کند. شواهد نشان می دهد این اتفاق درباره فیدلیتی اتفاق افتاده 

است و بازار همچنان کشش زیادی به خرید این محصول دارد.
فیدلیتی به قدری به چشــم بازار ارزنده آمده که علیرغم آنکه کارخانه قیمت آن 
را هشتصد میلیون تومان اعالم کرده است اما ارزیابی کارشناسان فروش خودرو 
در بازار غیررســمی این SUV را تا 6۰۰میلیون باالتــر از قیمت اعالم کارخانه 

ارزیابی کرده اند.
اســتقبال بازار و مشــتریان از خودروهای فیدلیتی به حدی است که طرح های 
فروش همواره با اســتقبال شــگرف مردم روبرو می گردد. بهمن توانسته با حفظ 
کیفیت حتی در شرایط تحریم تولید خو را افزایش دهد و آن را به ده هزار عدد 
در ســال برســاند. یکی از دالیل این اقبال به طور حتــم خدمات پس از فروش 
مطلوب بهمن است هرچند نباید از کیفیت باالی این خودرو در این ارزیابی غافل 
باشــیم. ارائه خدمات پس از فروش در تراز استانداردهای خودروسازان برجسته 
دنیا به مصرف کنندگان این خــودرو اطمینان می دهد که حتی در صورت بروز 
خرابی های احتمالی به مشقت نخواهند افتاد و گروه بهمن همانند خودروسازان 
شــناخته شده دنیا، باالترین خدمات رسانی را برای جلب رضایت مشتریان خود 
ارائه می دهد. این نحوه اطمینان بخشــی باعث می شود که مشتریان فیدلیتی با 

این خودرو مانوس شوند.
شاید به همین دالیل است که فیدلیتی به دلیل محبوبیت و کیفیتی که دارد حضور 
کمرنگی در بازار خودروهای کارکرده دارد. این نشان می دهد که مشتریان و مصرف 
کنندگان آن به سختی راضی به فروش این سواری استاندارد و به روز دنیا می شوند. 
بهمن نیز به دلیل استقبال از فیدلیتی پرایم به زودی نسخه جدیدی از این خودرو 

روانه بازار خواهد کرد تا کیفیت محصوالت خود را به رخ بکشد.

بازار دروغ نمی گوید؛

 فیدلیتی خودرویی محبوب
 و استاندارد است

پنجمین همایش مجریان طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 
امام برگزار می شود.

 معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت با اعالم این خبر افزود: پنجمین 
همایش مجریان طرح های اشــتغال زایی بنیاد با حضور ۱۰۰ مجری از سراســر 

کشور از یازدهم تا سیزدهم تیرماه جاری در تهران برگزار می شود.
 مرتضی نیازی درباره اهداف تشــکیل شبکه مجریان و تسهیل گران بنیاد برکت 
توضیح داد: شبکه مجریان و تسهیل گران برکت به عنوان گسترده ترین شبکه در 
سطح کشور با هدف ایجاد یک حلقه واسط میان حاکمیت و مردم تشکیل شده 
است و راه اندازی طرح های اشــتغالغزایی در مناطق محروم و روستایی از طریق 

این شبکه پیگیری و انجام می شود.
 وی با اشــاره به ویژگی های مجریان اشــتغال زایی اظهار داشت: این مجریان از 
جنس مردم هســتند و از میان افراد توانمند بومی هر منطقه انتخاب می شوند. 
حداقل مدرک تحصیلی آن ها لیسانس است و پس از گذراندن دوره های آموزشی 

و پشت سرگذاشتن آزمون های مختلف برگزیده می شوند.
 به گفته معاون توسعه اشــتغال اجتماع محور بنیاد برکت، مجریان اشتغال زایی 
این بنیاد به صورت شــبکه ای کار می کنند و در قالب یک ســاختار بوروکراتیک 
دولتی فعالیت ندارند. نیازی خاطرنشــان کرد: هر ۱۰ تسهیل گر بنیاد برکت زیر 
نظــر و تحت هدایت یک مجری فعالیت می کنند و به طور متوســط در هر ۱5 

روستا یک تسهیل گر حضور دارد.
 وی درباره اهــداف برگزاری پنجمین همایش مجریان طرح های اشــتغال زایی 

برکــت گفــت: اشــتراک و انتقــال تجربه ها، برگــزاری دوره های آموزشــی و 
 تعییــن اســتراتژی و راهبردهــای ســال ۱۴۰۱ از جملــه اهــداف برگزاری 

این همایش است.
 معاون توســعه اشــتغال اجتماع محــور بنیاد برکــت افزود: نحــوه بازاریابی و 
تحقیقات بازار، چگونگی شبکه سازی و خوشه سازی، ایجاد زنجیره ارزش افزوده، 
پایدارســازی اشتغال، روان شناسی و مهارت شــناختی، آشنایی با ارزیابی فنی و 
اقتصادی کسب وکارها و مدیریت استراتژیک از جمله سرفصل های آموزشی ارائه 

شده به مجریان در این همایش است.
نیازی یادآور شد: همچنین در آیین اختتامیه همایش از مجریان برتر و برگزیده 

تجلیل می شود.
 وی تاکید کرد: نظام ارزش یابی بنیاد برکت به شــکل پویا فعال است و عملکرد 
مجریان و تسهیل گران اشتغال زایی را بر اساس بیش از 5۰ شاخص از جمله نحوه 

الگوی رفتاری و رضایت ذی نفعان می سنجد و امتیازدهی می کند.

۱۱ تا ۱3 تیرماه برگزار می شود؛

 پنجمین همایش مجریان طرح های 
اشتغال زایی بنیاد برکت


