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قطب صنعتی پایتخت زیرپوشش خبری دنیای اقتصاد 
نشریه ای مخصوص برای جاده مخصوص

 25 سال پیش بود که فعالیت در حوزه اطالع رسانی، بازرگانی و 
آگهی در مطبوعات را شروع کردم و با اعتقاد و یقین به ضرورت وجود 
و نقش انکارناپذیر مطبوعات و رسانه به عنوان حلقه اصلی اتصال بین 
تولید کننده و مصرف کننده، با هدف دست یابی به سودای برد برد واقعی 
 میان دو طرف، این حرفه را با کسب تجربه های ارزشمند در این سالیان

 ادامه داده ام.                                                                                                                       .  
کوتاه زمانی پس از شروع، با راه اندازی دفتر بازرگانی و مطبوعاتی در جاده قدیم 
کرج که بی تردید قطب صنعتی پایتخت به شمار می رود، این محدوده را مرکز 
فعالیت های خود قرار دادم، منطقه ای که در سالهای اخیر به لحاظ شکلی و 
کیفی درحال تغییر و تحول است، دگرگونی ناشی از کوچ واحدهای تولیدی 
و صنعتی و جایگزینی واحدهای بزرگ فروشگاهی برای عرضه و فروش 
 انواع محصوالت که رونق و شکوفایی متفاوتی را در آینده نه چندان دور نوید 

می دهد.                                                                                                     .

 دگردیسی جاده مخصوص

دگردیسی هرچند واژه و اصطالحی است که بیشتر 
در علوم جانورشناسی به کار می رود، اما می توان از 
آن برای دگرگونی شهر در طول زمان براثر تخریب، 
بازسازی، نوسازی، تغییر بافت جغرافیایی، جایگزینی 
و گسترش جمعیتی هم استفاده کرد، اتفاقی که در 
سالهای اخیر در جاده مخصوص کرج در حال رخ 
دادن است. در تشریح این دگردیسی اجتناب ناپذیر 
الزم است توضیحی درباره روزنامه دنیای اقتصاد غرب استان تهران، یعنی همین 
روزنامه ای که در دست دارید و درحال مرور مطالب آن هستید، داده شود که چندان 
بی ارتباط با دگردیسی جاده مخصوص هم نیست.  این اولین ضمیمه روزنامه دنیای 
اقتصاد غرب استان تهران است که در کنار پوشش اخبار و رویدادهای مناطقی چون 
شهریار، رباط کریم، مالرد، شهر قدس و ... تالش و تمرکز خود را بیشتر معطوف 
به جاده مخصوص کرده است، به عبارت دیگر این روزنامه به دنبال آن است تا با 
انعکاس و اطالع رسانی مستمر و اختصاص دادن بخش عمده ای از صفحات خود 
بطور خاص به تغییر و تحوالت جاده مخصوص و ظرفیت های چشمگیر تولیدی، 
صنعتی و اقتصادی آن، سهم نشریه دنیای اقتصاد به عنوان پرتیراژترین و پرخواننده 

ترین جریده اقتصادی کشور را در این منطقه ادا کند.

سیدرضا جمشیدی *

شهرداری منطقه 21 در یک نگاه
مریم شقاقی- منطقه 21 کالن شهر تهران در منتهی الیه غرب 
پایتخت ،در امتداد آزاد راه شهید فهمیده ) تهران - کرج ( تا ابتدای 
 مرز شرقی شهر گرمدره بعد از کاروانسرا سنگی ) وردآورد ( گسترده 

شده است.

این منطقه از شمال به آزاد راه شهید فهمیده ) تهران -کرج( از جنوب به 
بزرگراه فتح ، از شرق به مسیل کن و فرودگاه مهر آباد و از غرب به شهرستان 
گرمدره محدود است. این محدوده جغرافیایی از شمال با منطقه 22 از شرق 
با مناطق 9و5 از غرب با استان البرزو از جنوب با منطقه 18 و حریم آن و شهر 

قدس همجوار است.منطقه 21 به 3 ناحیه  و 13 محله تقسیم شده است.
مساحت محدوده منطقه 21 بالغ بر 52 کیلومتر مربع است که برابر 
8درصد مساحت کل مناطق شهر تهران بوده و در قیاس با مساحت سایر 

مناطق در زمره 5 منطقه بزرگ شهر تهران قرار دارد . 
مساحت فضای سبز این منطقه بالغ بر 860 هکتار و شامل 54 بوستان می 
باشد.مطالعات انجام شده نشان می دهد که این منطقه در چند دهه گذشته 
بیش از هر چیز به عنوان یک حوزه عملکردی ) صنعتی-کارگاهی-حمل و 
نقل- انبارداری( برای شهر تهران مطرح و استقرار جمعیت در آن عمدتا به 

عنوان یک عملکرد جانبی تعریف شده است.
با این حال در دهه اول پس از انقالب اسالمی،گرایشی در جهت گسترش 
و ایجاد شهرک های مسکونی و توسعه اراضی صنعتی و نظامی در این 
منطقه بوجود آمد که وضعیت کنونی استقرار شهرک های مسکونی 
در کنار پهنه های صنعتی و نظامی منطقه پی آمد این همجواری است 
 به نحوی که جمعیت کنونی ساکن در منطقه بالغ بر 180 هزار نفر

 می باشد.
این ویژگی موجب شده است تا شهرداری این منطقه در زمره مناطق 

مهم تهران قرار گیرد.
80 درصد سطح کاربری منطقه دارای کاربرد ملی و استانی می باشد.
طبق بررسی به عمل آمده 4340 کارگاه ) واحدهای فعالیت ( با 90200 
نفر شاغل و نیز 1196 کارگاه صنعتی با 72800 نفر شاغل در سطح 
منطقه وجود دارد و می توان گفت 20 درصد اشتغال صنعتی تهران در 

این منطقه است.
از دیگر خصوصیات این منطقه وجود سه شبکه عبور و مرور نزدیک به 
هم شامل بزرگراه آزادگان در امتداد شمال -  جنوب ، بزرگراه های شهید 

لشگری و فتح در امتداد شرقی و غربی و با کاربردی ملی می باشد.
از لحاظ عناصر مربوط به حمل و نقل و ترافیک می توان گفت با وجود 
73/50 کیلومتر بزرگراهی و نیز 29/1 کیلومتر شریانی درجه 1 ، مقدار 

چگالی حمل و نقل موجود ، منطقه ای بی نظیر است.

با حضورمحمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرکت سایپا دیزل واقع در جاده مخصوص کرج )شهید لشگری( نخستین سری از کامیون های ولوو 
با هدف اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، به خریداران تحویل شد.

آیالر ؛تلفیقی از 

هرن ، سنت ، معامری ،

قیت و جذابیت  خال
رجوع به صفحه 2
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روزنامه صبح ایران 

هایپر مبل ایران، 
مبتکر و هسته مرکزی فروشگاههای زنجیره ای مبل در کشور 

  برنامه ریزی برای راه اندازی 200 شعبه فروشگاههای 
زنجیره ای مبل در کشور 

  اکبر مرادی مدیر عامل هایپر مبل ایران با تاکید براینکه 
این مجموعه نخستین فروشگاه زنجیره ای تخصصی مبل در 
کشور است، گفت: برای راه اندازی 200 فروشگاه زنجیره ای 
مبل در کشور در حال برنامه ریزی هستیم و امیدواریم سال 
آینده بتوانیم 200 شعبه از این فروشگاهها را در 31 استان کشور 
افتتاح کنیم. وی افزود: سیاست کالن ما تجمیع کارگاههای 
تولید و عرضه مبل است که عالوه بر سرشکن شدن هزینه ها 
و حذف واسطه ها، در نهایت به کاهش قیمت تمام شده به نفع 

خریداران منجر خواهد شد.
  برخالف تورم، قیمت محصوالت هایپر مبل ایران در سال 

آینده کاهش می یابد
 مدیرعامل هایپر مبل ایران تاکید کرد: با این روند و ساماندهی 
فروشگاهها زنجیره ای، برخالف تورم ساالنه در کشور، قیمت 
انواع مبل و مبلمان در سال آینده رو به کاهش خواهد بود و در 
نهایت مشتریان می توانند با طیب خاطر و قیمت های مناسب 

مبلمان مورد نظر خود را از این مجموعه خریداری کنند.
  هایپر مبل ایران به خریداران محصوالت خود،

 نهال هدیه می دهد
مدیرعامل هایپر مبل ایران یادآور شد: با توجه به اینکه صنعت 
مبل به چوب و درخت وابسته است، بنابراین ما برنامه داریم که 
به خریداران محصوالت خود، انواع نهال هدیه دهیم، تا با کاشت 
آنها ضمن جبران اندکی از درختان، به نوعی بتوانیم در جهت 

فرهنگ درخت کاری نیز در حد خود موثر واقع شویم.
مرادی تاکید کرد: از سوی دیگر وقتی تولید کنندگان مبل 
مطمئن شوند که بازاری به نام هایپر مبل ایران آنها را پشتیبانی 
می کند، بالطبع با خیال آسوده تولید و دپو خواهند کرد که در 
این صورت تاریخ تحویل به مشتریان نیز سریعتر انجام می شود.

وی در پایان یادآور شد: اغلب محصوالت موجود هایپر مبل 
ایران نمونه هستند، لذا با توجه به اینکه بطور معمول مشتریان 
خواهان سفارش خودشان هستند، این امکان وجود دارد که بعد 
از ارایه سفارش حداکثر در 10 تا 15 روز سفارش خود را تحویل 
بگیرند، البته عرف بازار 15 تا 20 روز است، اما هایپر مبل ایران 

قادر است این زمان را به 10 روز کاهش دهد.
  هایپر مبل ایران جشنواره مبلمان در مجتمع طوبی

 برگزار می کند
مهدی بتچی گفت: هدفگذاری و برنامه ریزی هایپر مبل 
ایران این است که بتواند 60 هزار مترمربع در تهران و 250 هزار 

مترمربع در کل کشور فضای نمایشگاهی ایجاد کند.
وی یادآور شد: هایپر مبل ایران اکنون دارای سه هزار و 
500 مترمربع فضای فروشگاهی و نمایشگاهی در کیلومتر 
10 جاده مخصوص کرج و 10 هزار مترمربع نیز در کیلومتر 
22 جاده قدیم کرج واقع در کنار کارخانه کفش بال است، 
 ضمن اینکه هفت هزار مترمربع سالن نیز در هفته های آینده به 

بهره برداری می رسد.
 وی با اشاره به روند رو به رشد فعالیت های هایپر مبل ایران 
در دیگر شهرها از جمله زنجان، الهیجان و ... خاطرنشان کرد: 
30 شعبه جدید در سال آینده افتتاح خواهیم کرد و با توجه به 
ظرفیت تولید، امیدواریم یک روزی بتوانیم در صنعت مبل 

جهان حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشیم.

مشاور اقتصادی هایپر مبل ایران، حمایت از تولید ملی و 
رساندن محصول از تولید به مصرف را از هدفهای اولویت دار این 
مجموعه دانست وگفت: برنامه هایپر مبل ایران این است که در 
فاز اول کلیه مصرف کنندگان مبل را زیر چتر یک مجموعه واحد 
در آورد و در فاز دوم اتکا و خودکفایی در تولید داخل است تا از 

هرگونه واردات و خروج ارز جلوگیری کند.
  اجرای طرح کام برگرفته از حروف اول آن " کاالی 

ایرانی می خریم "
مشاور اقتصادی هایپر مبل ایران به اجرای طرح کام برگرفته 
از حروف اول آن » کاالی ایرانی می خریم «  به عنوان چشم انداز 
این مجموعه اشاره کرد و افزود: هدف اصلی این مجموعه بزرگ 
کمک به رشد صنعت مبل و مبلمان و تولید در داخل کشور است.
  تبدیل جاده مخصوص کرج به شاهراه مخصوص عرضه 

و فروش انواع محصوالت تولیدی 
بتچی تاکید کرد: جاده مخصوص کرج دیگر یک خیابان ساده 
نیست، بلکه در آینده ای نزدیک به شاهراهی مخصوص برای 
فروشگاهها و نمایشگاههای عرضه و فروش انواع محصوالت 

تولیدی در رشته های مختلف تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه میانگین فروشگاه های بزرگ در دنیا 50 
تا 60 درصد است، گفت: این در حالی است که این میانگین در 
ایران فقط به هفت درصد می رسد، بنابراین در جاده مخصوص 
کرج که دارای فضاهای وسیع است باید کارخانه ها در طول چند 
سال آینده به نقاط دیگر انتقال یابند و منطقه از حالت صنعتی 
خارج شده و فروشگاه های بزرگ جایگزین آنها شوند، چرا که 
با بزرگ شدن شهرها، تغییر بافت شهری یک ضرورت اجتناب 
ناپذیر به شمار می رود. وی با یادآوری اینکه این مجموعه دارای 
سه جواز شامل هایپر مبل، هایپر کودک و هایپر ساختمان است، 
افزود: در هایپر مبل ایران، کاالهای دیگری نظیر لوستر، کاالی 

خواب، آباژور، بوفه، ویترین، صنایع چوبی و... عرضه می شود.
بتچی توضیح داد: در هایپر کودک که در کنار شعبه های 
مختلف هایپر مبل گنجانده می شود، هر چه مرتبط با نیاز کودک 
باشد، با کسر هزینه واردات که منجر به کاهش قیمت نهایی کاال 
خواهد شد با هدف ایجاد رقابت بین تولید داخلی و خارجی در 

شعبه های هایپر مبل در سراسر کشور به فروش خواهد رسید.
  ضمانت و خدمات پس از فروش هایپر مبل ایران

مشاور اقتصادی هایپر مبل ایران ضمانت و خدمات پس 
از فروش را از ویژگی های ارزشمند این مجموعه ذکر کرد 
و گفت: محصوالت هایپر مبل ایران عالوه بر خدمات پس از 
فروش، دارای ضمانت » گارانتی«  است و خریداران می توانند 
با مراجعه به دفتر هایپر مبل فاکتور خرید که ضمانت در آن 
قید شده را به عنوان پشتوانه محصوالت این مجموعه دریافت 
کنند، به این معنی که در صورت استفاده استاندارد از محصول، 
به منظور جلب رضایت مشتری کلیه محصوالت بین دو تا سه 

سال گارانتی می شود.
   وجه تمایز هایپر مبل ایران با سایر رقبا 

مشاور اقتصادی هایپر مبل ایران پایین بودن قیمت، تنوع 
محصوالت و همه زیر یک سقف و ایجاد امکان مقایسه را از جمله 
وجه تمایز این مجموعه با سایر رقبا برشمرد و تاکید کرد: هایپر 
مبل ایران دارای یک هزار مدل انواع مبل است و با حدود 40 تا 
50 برند از سراسر کشورهمکاری دارد و برای همکاری با سایر 

برندها نیز آماده است.

مریم شقاقی -  با وجود اینکه صنعت مبل و مبلمان در کشور دارای ابعاد 
گسترده اقتصادی است، اما در دو سه دهه اخیر با چالشهای متعددی از 
جمله در زمینه تامین مواد اولیه، طراحی، ساخت، نوآوری، قیمت گذاری، 

بازاریابی، واردات بی رویه، موانع صادرات و ... مواجه بوده است.
این در حالی است که پراکندگی مراکز فروش و نبود مکانهای مناسب 

برای عرضه مبلمان تولید شده و شکل گیری رقابت ناسالم بین دست 
اندرکاران مبل را می توان از دیگر چالشهای این صنعت برشمرد، از این 
رو مدیریت برند معتبر و شناخته شده هایپر مبل ایران درصدد برآمده 
است با تجمیع واحدهای تولید و عرضه مبلمان و کاهش هزینه ها و 
قیمت تمام شده و نیز با ایجاد فروشگاههای زنجیره ای، گامی مبتکرانه 

در این صنعت بردارد. با توجه به فعالیت ها و اقدامهای چشمگیر مدیریت 
مجموعه هایپر مبل ایران در روند ساماندهی فروشگاههای زنجیره ای 
در سراسر کشور، فرصتی برای گفت و گو با آقای اکبر مرادی مدیرعامل و 
آقای مهدی بتچی مشاور اقتصادی هایپر مبل ایران دست داد که ماحصل 

آن را باهم می خوانیم.

مدیر و موسس سفره خانه سنتی آیالر:

آیالر ؛ تلفیقی از 
هنر ، سنت ، معماری ، خالقیت و جذابیت

خدمات پس از فروش در دنیای پررقابت امروز 
برای جذب مشتری بی تردید مقوله ای نیست 
که بتوان آن را نادیده گرفت و یا به سادگی از کنار 
آن گذشت بلکه به اعتقاد کارشناسان و صاحب 
نظران، اهمیت و نقش خدمات پس از فروش اگر 
از کیفیت تولید، بازاریابی و فروش محصول بیشتر 
نباشد، بطور قطع کمتر هم نیست، چه اینکه حتی 
برخی آن را کلید موفقیت شرکت های تولید و 
عرضه کننده کاالهای با دوام و سرمایه ای از جمله 
خودرو و عامل مهمی برای وفادارماندن مشتریان 

ارزیابی می کنند.
البته بحث خدمات پس از فروش در کشورهای 
پیشرفته و کمتر توسعه یافته و به عبارتی جهان سوم 
متفاوت است و قیاس آنها نمی تواند چندان مقرون 
به واقعیت باشد، چرا که به عنوان مثال در ایران، تولید 
خودرو شخصی در انحصار یکی دو شرکت خاص است، 
بنابراین بحث های کیفیت و رقابت و خدمات پس از 
فروش در داخل، نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.

با این همه اما، بحث خدمات پس فروش از چنان 
اهمیت و جایگاهی برخوردار است که  همین شرکت 
های انحصاری تولید خودرو در داخل نیز برای جلب و 
جذب مشتری دستکم در تبلیغات خود بیشترین تمرکز 
را روی خدمات پس از فروش انجام می دهند، هرچند 
که در حد تبلیغ باقی می ماند و هیچگاه اجرا نمی شود.

شاید با مثالی ساده و به عبارتی عامیانه راحت تر بتوان 
موضوع خدمات پس از فروش را توضیح داد، فارغ از 
برخی خودروهای لوکس و گران قیمت خارجی، اگر 
کمی به گذشته یعنی دو سه دهه پیش بازگردیم مثلی 
معروف در میان خریداران خودرویی به نام پیکان شکل 
گرفته بود که اغلب دارندگان آن می گفتند قطعه های 
آن حتی در دکان بقالی هم پیدا می شود، مثلی که 
شاید این روزها در مورد خودرو پراید هم تا حدودی 

صدق می کند.
بنابراین وقتی که فقط دسترسی راحت تر به قطعه 
های یک خودرو آنهم نه به عنوان خدمات پس از فروش، 
بلکه صرفا بخاطر فراوانی آن، می تواند باعث شود که این 
نوع خودرو بیشترین آمار فروش را به خود اختصاص 
دهد، پس می توان تصور کرد که اگر خدمات پس از 
فروش کافی و کامل به خریداران یک محصول عرضه 

شود، نتیجه چه خواهد شد.
نتایج یک نظرسنجی علمی نشان می دهد که حدود 
65 درصد از متقاضیان کاالهای صنعتی از جمله 
خودرو، بیشترین جنبه ای که هنگام خرید به آن 

توجه می کنند و برایشان بسیار اهمیت دارد، چگونگی 
خدمات پس از فروش و ضمانت یا همان گارانتی است.

به یاد داشته باشیم که هر از گاه خبرهایی توسط 
برخی شرکت های معتبر تولید خودرو در جهان 
منتشر می شود که آنها بخاطر اشکال کوچکی که 
در خودروهای تولیدی خود کشف کرده و یا توسط 
خریداران و مصرف کنندگان اطالع داده شده، در 
مواردی با صدور فراخوان صدها خودرو را برای رفع نقص 

به تعمیرگاه های خود بازمی گردانند.
البته که در صورت ظاهر چنین فراخوانی می تواند 
هزینه های کالنی را به آن شرکت تحمیل کند، اما در 
عمل و واقعیت این شرکت با این کار چنان اطمینان و 
اعتمادی در میان مصرف کنندگان خود ایجاد می کند 
 که این هزینه کالن نه تنها در مدت کوتاهی جبران 
می شود، بلکه با فروش بیشتر به سودی همیشگی و 

پایدار دست می یابد.
این درحالی است که بیان مقایسه ای یک نمونه 
ملموس اتفاقی، تفاوت ها را بیشتر مشخص می کند، 
یکی از همکاران رسانه ای  یک دستگاه خودرو که در 
نوع خود اتومبیلی لوکس داخلی محسوب می شود 
خریداری کرده بود و وقتی که این خودرو با اشکال فنی 
مواجه می شود و با خدمات پس از فروش آن شرکت 
تماس می گیرد، مامور مربوطه بعد کلی پرسش اعم 
از شماره کارت ملی، شناسنامه، نام پدر و... شماره بدنه، 
موتور، اتاق و ... بعد از یک ساعت معطلی همکار در جاده 
مانده ما، به او اطالع می دهند که این اطالعات در سامانه 

رایانه ای انها وجود ندارد.
بعد از مدتی همان همکار ما موفق به خرید یک 
دستگاه خودرو وارداتی سوناتا شد، این بار وقتی یکی 
از آالرم های هشدار این خودرو شروع به عالمت دادن 
کرد و همکار ما با شرکت مربوط تماس گرفت فقط با 
پرسش مدل و سال ساخت خودرو، بی درنگ و بسیار 
مودبانه درصدد راهنمایی و رفع این اشکال برآمدند، 
بنابراین باید بپذیریم که یک جای کار در تولیدات 
و بخصوص خدمات پس از فروش خودروهای 
داخلی می لنگد و مسووالن باید برای ان چاره 
اندیشی کنند. خالصه اینکه گفتنی دراین باره بسیار 
است اما به همین مقدار بسنده کرده و تاکید می کنیم که 
خدمات پس از فروش در کشور ما بیشتر جنبه تزیینی و 
تبلیغی دارد، لذا تا زمانی که این صنعت در انحصار یکی 
دو خودروساز داخلی است و هیچ رقابتی وجود ندارد، 
شاید بهتر باشد که اساسا به این مقوله فکر نکنیم و آن را 

به فراموشی بسپاریم.

خدمات پس از فروش خودرو یا برچسبی تزیینی و تبلیغی 

صنعت توریسم و گردشگری یکی از صنایع و مباحث اصلی در عرصه درآمدزایی و ارزآوری است 
که تکیه گاه بسیاری از کشورها در تامین بودجه کشور و رونق اقتصادی آنهاست که بخش عمده ای از 
درآمد ملی خود را از این صنعت تامین می نمایند و موجب اشتغال افراد جامعه و پویایی رفاه عمومی 
را درآنها سبب شده است و در این راستا از سرمایه گذاری در این بخش از منابع مالی داخلی و خارجی 
 حمایت دارند و هر روزه قدرتمندتر و مشهورتر شده و ثروتها وسرمایه هایی کالن ، نصیب  خود 

می نمایند.
ایران با توجه به پتانسیل بسیار باالیی که در این صنعت دارد و می تواند داشته باشد جزءمعدود 

کشورهایی است که در کنار جاذبه های گردشگری طبیعی و باستانی که از ادوار مختلف تاریخی، 
 جذابیت و قدرت جذب گردشگران را دارا هستند دارای خالقیت مردمانش در ایجاد فضاها و
 سازه هایی است که قدرت اعجاب انگیزی در پویایی این صنعت دارد.افرادی توانمند با  این هدف دست 
به خالقیت زده و هنرهایی ماندگار و فضاها و سازه هایی دل انگیز و پر نشاط و دیدنی خلق نموده اند که 
انگیزه هایی شگرف و بی بدیل در رونق این صنعت می تواند داشته باشد که در این خصوص می توان 
به ابداع و بروز خالقیت هنرمندانه و بی نظیر "فریدون عبیدی" در ساخت و احداث رستوران دلربای 
"آیالر" در چالوس یک کیلومتری نمک آبرود اشاره کرد که این سازه ی منحصر به فرد ، تحت نظارت و 

مدیریت خالقانه فریدون عبیدی که دارای تحصیالت عالیه  مرتبط  با ساخت سازه ها و معماری تلفیقی 
است صورت گرفته است و در گسترش صنعت توریسم می تواند الگو باشد و از آنجا که خدمات رسانی 
به گردشگران و تامین اماکن تفریحی و استراحتگاه ها و هتل ها و رستورانها بخش تاثیر گذار در صنعت 
گردشگری هستند و بخش مهمی از کیفیت جانبی گردش و سیاحت به حساب می آیند باید گفت: 
بدون ارتقای سطح کیفی این خدمات صنعت توریسم با داشتن تمامی جاذبه ها ناتوان می ماند! که در 
این راستا نیز این مجموعه در کنار دریافت لوح تقدیر در سطح مدیریت صنفی به عنوان مدیرنمونه  

توانسته است درسطح کیفی )خدماتی -رفاهی ( موفق به دریافت لوح "آشپز نمونه" استان گردد.

فریدون عبیدی با عملکردهای خالقانه جهشی 
در این عرصه خدمات رسانی داشته که می توان ادعا 
کرد در نوع خود بی نظیر است ، رستوران سنتی و 
سفره خانه آیالر عالوه بر مکانی برای خدمات دهی 
و پذیرایی از گردشگران ومشتریان خود به عنوان 
جاذبه ای منحصر به فرد در صنعت گردشگری تبدیل 
شده است به گونه ای که با توجه به فعالیت ها و ایجاد 
فضایی مکمل در صنعت توریسم و ارائه خدمات رفاهی 
با تفکری نوستالژیک دست به ابداع و سازه ای ارگانیک 

یازیده است که هر گردشگری را به وجد می آورد!
مجموعه ای همخوان، لطیف، با سقف و ستونها و 
میز و صندلی چوبی از درختان بلوط و گردو بدون 
دستکاری ، شومینه های سنگی و هیزمی ، جوی های 
روان و گردش آب در بسترهایی رویایی و بی مانند، 
گیاهانی متناسب با فصلهای مختلف سال که هر زمان طراوت و سرسبزی و شادابی غیر قابل وصفی در 

آن بینندگان را مسحور خود می نماید. 
قرابت عناصر زندگی مدرن و سنتی این مرز و بوم و عدم وجود عناصر ناموزون در قالبی هم نوا و همزاد 
که ساختار محیط های زندگی در گذشته را به زیباترین شکل و مهندسی ترین طراحی و چیدمان در 
مقابل چشمان بینندگان عینیت داده است، که در فضایی به وسعت 600 متر بنا در زمینی به وسعت 
4000متر به روش یادمان سازی عناصر سنتی با الگوهای مدرن و نوین معماری وکمترین دخالت مصالح 

غیر سنتی و همخوانی کامل سازه با محیط و طبیعت است.

سفره خانه سنتی آیالر را می توان شهری مستقل و لبریز از جاذبه ها دانست که با تفکر نوستالژیک و 
خاطره انگیز طراح خود صدها ابتکار خالقانه و تماشایی و دیدنی و پتانسیل گردشگری دارد که تماشای این 
فضای الهام گرفته از طبیعت و مسائل رفاهی و خدماتی بی نظیر، نشانی از نبوغ و مهارت و استعداد خارق 
العاده طراح خود دارد که توانسته است تقدیر نامه ها و سپاس نامه ها و گواهینامه های معتبر از سازمانهای 
ذیربط با صنعت گردشگری دریافت نماید بطوری که در اندک زمانی از تاسیس خود توانسته است به این 

موفقیت ها دست پیدا کند :
 گواهینامه ایزو9001

 گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری و اخذ درجه یک درآن
  لوح برگزیده برتر ملی

  لوح تقدیر از ستاد بزرگداشت روزجهانی گردشگری
  لوح سپاس از ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی کشوری در سال 1392

مجموعه تالشهای صورت گرفته و امکانات ایجاد شده رستوران آیالر در چالوس یک کیلومتر بعد از نمک آبرود محله توریستی آهنگرکال در اختیار میهمانان عزیز می باشد 

این سازه  با توجه به سیاست رونق گردشگری 
و استقبال گردشگران داخلی و خارجی توانسته 
است؛ کاندید واحد خدماتی سبز از سازمان محیط 
زیست باشد و بتواند گواهی اثربرگزیده هنری 
از دانشگاه کمال الملک در سال 90، تقدیرنامه 
در معماری ارگانیک از دانشگاه آزاد درسال92، 
تقدیرنامه واحد پذیرایی نمونه استان درسال 93 
 و همچنین در استانداردهای جهانی مدیریت، 
 )gfb  لوح تقدیر و نشان برتر از کشور ژاپن )

دریافت نماید. 
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خبر

برگزاری جشنواره مشکات 5 
در منطقه 21

ایرنا- معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه21 از برگزاری 
جشنواره مشکات 5 در سطح محالت 1٣گانه ی این منطقه 

خبر داد.
 امیر جاویدپور افزود: جشنواره مشکات در پنجمین دوره ی خود ؛ در 
3محور آسمان آبی، زمین پاک و اخالق شهروندی با موضوعات کاهش 
آلودگی هوای شهر، رانندگی بین خطوط سفید، احترام به عابران، تفکیک 
زباله ها از مبدا، کاهش تولید و کم حجم سازی پسماندها، رطوبت زدایی 
پسماندهای خانگی، اخالق شهروندی ، فرهنگ آپارتمان  نشینی و احترام 
به دیگران در قالب شعر، نقاشی، سرود، عکاسی، داستان کوتاه، خاطره 
نویسی، کاریکاتور، گزارش تصویری و پیام صوتی به میزبانی سرای محله 
شهرک دریا به عنوان دبیر خانه تخصصی این جشنواره در منطقه 21 آغاز 

به کار کرده است . 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 21 در خصوص ماهیت 
جشنواره مشکات تاکید کرد: مجموعه جشنواره مشکات 5 فرآیندی 
است با رویکرد آموزشی که مبنای حرکت و سازوکار خود را بر مشارکت 
مردمی در یادگیری اصول و حقوق شهروندی و غنی سازی ذهنی و 
رفتاری شهروندان قرار داده و این فرصت را به شهروندان می دهد تا 
مسائل و مشکالت محالت خود را شناسایی کرده و در جهت رفع این 
مشکالت اقدام کنند. جاوید پور در پایان تصریح کرد: سازوکار جشنواره 
مشکات 5 مبتنی بر هم آموزی مشارکتی است که استمرار و ارتقاء سطح 
کمی و کیفی خانه های مهارت و اخالق شهروندی در سرای محالت را 
از طریق تبلیغ ، تشویق و ایجاد محرک ها و انگیزه های رقابتی در طول 

سال ممکن می سازد .

تقدیر جهانی
 از تصفیه خانه فاضالب شهریار

منیژه بازیار- به گزارش روابط عمومی آبفای شهرها و 
شهرکهای غرب تهران، تصفیه خانه فاضالب شهریار مورد 

تقدیر نهاد معتبر جهانی مدیریت سبز قرار گرفت.
با اعطای گواهینامه مدیریت سبز از سوی نهاد اروپایی مدیریت سبز 
به تصفیه خانه فاضالب شهریار از اقدامات شرکت آب و فاضالب شهرها 
و شهرکهای غرب در راستای حفظ محیط زیست، کوشش برای 
جلوگیری از آلوده شدن منابع آب و مدیریت منابع آبی قدردانی شد.

نهاد اروپایی مدیریت سبز یا EAGM" با هدف گسترش مدیریت 
منابع محیطی و توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری در قبال محیط 

زیست در سال 2010 تاسیس شد.  
مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهریار با ظرفیت تصفیه فاضالب 
40 هزار مترمکعب در شبانه روز، مردادماه سال جاری به دست معاون 
اول رئیس جمهوری افتتاح شد. ساخت این تصفیه خانه از سال 1390 
با مشارکت بانک جهانی اکو و در زمینی به مساحت 23 هکتار در 4 

کیلومتری جنوب شرق شهرستان شهریار آغاز شد.

منیژه بازیار-      مهندس 
اسفنجی،مدیرعامل ارس 
خودرو دیزل اعالم کرد: 
این شرکت از مجموعه 
گروه صنعتی آمیکو که 
عنوان  به   92 سال  در 
واحد نمونه کشوری در 
بخش خودرو و نیرومحرکه انتخاب و معرفی شد، 
امیدوار است با عرضه دو محصول جدید در سبد 
محصوالت خود، سهم بیشتری از بازار خودروهای 

تجاری را در اختیار گیرد. 

  این تازه ترین خبری است که مهندس اسفنجی 
در گفت و گو با تیم خبری روزنامه دنیای اقتصاد در 

منطقه غرب تهران در اختیار این رسانه قرار داد . 
     مجموعه شرکت های تحت پوشش ارس خودرو 
دیزل که با برند ملی آمیکو ثبت جهانی شده است 
در تولبد محصوالتی از قبیل انواع باتری، ساندویچ 
پانل، رنگ های پودری الکترواستاتیک  فعالیت 
دارندو بزودی خطوط تولید اتوبوس های 12 متری 
و skeed loader و لیفتراک در این مجموعه 
آغاز خواهد شد.  مهمترین فعالیت برند آمیکو در  
5 محصول شرکت ارس خودرو دیزل ، شامل انواع 
کامیون های کشنده ، باری ، کمپرسی، و کامیونت 
ها در ظرفیت های مختلف است که به بازار عرضه 

می شود. 
     وی گفت با این همه قرار است خطوط تولید دو 
محصول فوق یعنی پیکاپ و وانت 5/3 تنی قبل از 

پایان سال شروع و اوایل سال 1396 وارد بازار شوند. 
این دو محصول با موتور ساخت میتسوبیشی با 
کلیه امکانات رفاهی و با تمامی آپشن ها تجهیز شده 
و هر کدام در دو تیپ 4×4 و 2×4 روانه بازار می شوند.
وی اضافه کرد هر دو خودرو به موتور یورو 5 دوگانه 
 سوز )بنزین و گاز CNG( به صورت استاندارد مجهز 
می باشند. اسفنجی افزود:  وانت پیکاپ دو کابین در 
نوع خود در ایران بی نظیر است و حتی می توان آن را 

با پیکاپ های معروف ژاپنی مقایسه نمود. 
ویژگی خاص این خودرو چنان است که دارنده 
آن در جاده و شهر به عنوان یک خودروی سواری 
لوکس راحت باتمامی تجهیزات و آپشن ها از آن 
استفاده کند و در کوه و بیابان و جنگل بعنوان یک 
خودرو با ویژگی تمام off road و هنگام بارکشی 
 می توان از آن بعنوان حمل مسافر و کاال به راحتی 

استفاده نمود.      
 GVW اسفنجی می گوید اصوالً حمل بار با وانت
در دنیا حدود 5/2 تن می باشد ولی متاسفانه بعد 
از انقالب خواسته یا ناخواسته GVW برای وانت 
در ایران 5/3 تن تعریف شد و شاید یکی از دالیل 
 این همه تصادفات در جاده ها دلیل اضافه باری 
می باشد که به این نوع وانت ها تحمیل می شود ولی 
ما پس از چند سال توانسته ایم خودرو وانت محبوب 
ایرانیان را با ظرفیت 5/3 تن بر اساس استانداردهای 
روز دنیا تولید کنیم ، این خودرو با موتورگاز سوز و 
استاندارد یورو 5 و مجهز به دو کیسه هوای سرنشین 
و سایر تجهیزات ایمنی بر اساس استانداردهای روز 

مجهز می باشد.

 آیین رونمایی این خودروها در جلفا برگزار 
می شود و آیین مشابهی به صورت نمادین نیز 

در تهران خواهد بود
 اسفنجی افزود: پیش بینی کرده ایم که آیین 
رونمایی این خودروها را اواخر فروردین ماه سال آینده 
در جلفا برگزار شود و آیین مشابهی نیز به صورت 

نمادین در تهران خواهیم داشت.
     وی یادآور شد: با توجه به اینکه پیکاپ دو کابین، 
 on road خودرو خاص یعنی متشکل از سه خودرو
و off road و وانت می باشد، تولید پنج هزار دستگاه 
در سال اول را برای آن در نظر گرفته ایم و برای وانت 

تک کابین نیز امیدواریم به تولید انبوه دست یابیم.
وی گفت: عالوه بر همه ویژگی های محصوالت 
جدید، بالطبع از نظر طی مسافت و چه از نظر مدت 
زمان کارکرد بعد از تحویل زیر پوشش گارانتی 
خواهند بود. خدمات پس از فروش بهتری نیز برای 

آنها در نظر گرفته ایم که متعاقباً اعالم خواهد شد.

 ساخت مشترک اتوبوس با مشارکت ترکیه 
– آذربایجان

     مدیرعامل ارس خودرو دیزل افزود: گروه صنعتی 
ما دارای بستر مناسب و زیر ساخت های گسترده ای 

برای سرمایه گذاری است و اکنون مقدمات تولید 
مشترک اتوبوس با ترکیه مهیا شده و مذاکرات الزم 
صورت گرفته و تفاهم نامه های آن نیز به امضا رسیده 
و به احتمال خیلی زیاد خط تولید اتوبوس نیز تا آخر 
اردیبهشت راه اندازی خواهد شد، ضمن اینکه خط 
تولید ماشین آالت راهسازی دیگر نظیر اسکیدلودر 
و لیفتراک هم در حال تکمیل است و محصوالت آن 

نیز در سال آینده به بازار عرضه خواهد شد.

 آمیکو دارای 54 نمایندگی فروش و خدمات 
پس از فروش در سراسر کشور است

     اسفنجی با یادآوری اینکه اکنون تعمیرگاه 
مرکزی را در جاده قدیم کرج )محل سابق گواه بنز( 
خریداری و  راه اندازی نموده ایم ، گفت: عمده فعالیت 
کارخانجات تولیدی ما در جلفا در آذربایجان شرقی 
متمرکز است و امکانات وسیع و گسترده ای در آن 

منطقه داریم.
وی ادامه داد: گروه صنعتی آمیکو در منطقه آزاد 
اقتصادی ارس دارای یک محوطه 50 هکتاری 
است که 20 هکتار آن سوله و سرپوشیده است و 
600 نفر نیز به عنوان نیروهای فنی در آن مشغول 

بکار هستند.

قطب صنعتی پایتخت زیرپوشش خبری دنیای اقتصاد 
نشریه ای مخصوص برای جاده مخصوص 

ادامه از صفحه اول
باری، گرچه در سالهای اخیر به عنوان یک فعال رسانه ای، پایه گذار، 
مبتکر و مجری طرح پذیرش سفارش آنالین آگهی مطبوعاتی در منطقه 
بوده ام، اما خال یک نشریه در چنین جغرافیایی با این ویژگی ها به شدت 
احساس می شد، بنابراین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان پرمخاطب ترین 
و پرتیراژترین روزنامه اقتصادی کشور، اکنون این خال و جای خالی را در 
این منطقه پر می کند که جا دارد از مدیریت محترم این جریده ارزشمند 

قدردانی کنم.
البته دنیای اقتصاد با 15 سال سابقه درخشان به عنوان تخصصی ترین 
روزنامه اقتصادی، پیش از این نیز غرب تهران و قطب اقتصادی پایتخت 
را تحت پوشش خبری قرار داده بود، لیکن با تعیین سرپرستی برای 
منطقه چیتگر، قرار است اطالع رسانی تحوالت و رویدادهای مختلف این 
محدوده و جاده مخصوص، بیش از گذشته تقویت شده و پوشش خبری 
آن گسترش یابد. این درحالی است که تغییر و تحوالت مربوط به انتقال 
واحدهای بزرگ تولیدی به شهرکهای صنعتی و جایگزینی مراکز بزرگ 
فروشگاهی اعم از مواد غذایی، شوینده ها، لوازم خانگی، مبلمان و امکانات 
دیگری همچون تاالرهای جشن و عروسی، خدمات خودرویی، سالن های 
بزرگ نمایشگاهی انواع کاالها در این منطقه آنگونه که باید و شاید معرفی 

و به افکار عمومی و مردم  شناسانده نشده است.
بنابراین، اکنون با انتشار نخستین ضمیمه هفتگی روزنامه دنیای اقتصاد 
ویژه منطقه چیتگر و غرب تهران و اعالم آمادگی کامل برای همکاری با 
عموم تولیدکنندگان، فعاالن اقتصادی و صاحبان و مدیران فروشگاههای 
بزرگ مستقر در منطقه، براین باوریم که انعکاس فعالیتهای متنوع 
اقتصادی در تولید و عرضه محصوالت مختلف در این روزنامه تخصصی 
و پر مخاطب، می تواند نقش موثر و بی بدیلی در رونق داد و ستد و حضور 
هرچه بیشتر مشتریان و خریداران در منطقه ایفا کند. و کالم آخر اینکه ، 
سرپرستی روزنامه دنیای اقتصاد با ربع قرن تجربه بازرگانی و مطبوعاتی 
در منطقه و به کارگیری نیروهای ورزیده خبری و گزارشی، درصدد اجرای 
وظیفه ومسوولیت حرفه ای خود و ایفای نقش در ارتباط نزدیک و بی 
واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است تا با حذف واسطه 
ها، زمینه رونق اقتصادی برای تولید وعرضه کنندگان کاال و در نهایت 
رضایت مندی و جلب اعتماد خریداران و مصرف کنندگان را فراهم سازد. 

 سرپرست روزنامه دنیای اقتصاد در منطقه چیتگر و غرب تهران

 دگردیسی جاده مخصوص
ادامه از صفحه اول

با این حساب بنا داریم، اکنون که جاده مخصوص کرج دیگر فقط یک جاده 
معمولی نیست، بلکه در حال تغییر و تبدیل شدن به شاهراه و مرکز ثقل عرضه 
و فروش انواع کاال و خدمات در کشور است، بطور قطع به یک نشریه اختصاصی 
هم نیاز دارد، لذا عموم فعاالن اقتصادی، صاحبان صنایع، دارندگان فروشگاه و 
نمایشگاه انواع محصوالت، مراکز خرید و فروش و ... واقع در جاده مخصوص، 
برای اطالع رسانی و انعکاس فعالیت های خود می توانند با دفتر سرپرستی این 
روزنامه در جاده مخصوص تماس بگیرند.  حال، بازگردیم به روند دگردیسی 
جاده مخصوص کرج که به نام بزرگراه شهید لشکری نامگذاری شده است، 
جاده ای که از چند دهه پیش محل استقرار صدها و شاید هزاران واحد تولیدی 
و صنعتی بوده است و اکنون با توسعه مناطق شهری و گسترش پایگاههای 
جمعیتی، ناگزیر در حال تغییر بوده و بخصوص در سالهای اخیر نوع جدیدی 
از فعالیت های اقتصادی در اطراف این جاده  درحال شکل گیری است. این 
تغییر و تحول در واقع شامل انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی اطراف این 
جاده به شهرک های صنعتی است که فروشگاهها، نمایشگاهها و مراکز بزرگ 
خرید و فروش انواع کاالها جایگزین آنها می شوند، روندی که دارای مزیت 
های بسیاری است و نه تنها از سوی دولت ترغیب و تشویق می شود، بلکه با 
موافقت و استقبال صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی نیز مواجه شده است.
با کوچ این کارخانه ها و واحدهای تولیدی که دارای زمین و سالن های وسیع 
هستند، جاده مخصوص کرج رفته رفته به بزرگترین مراکز عرضه و فروش 
انواع محصوالت و کاالها تبدیل شده، به نحوی که با جایگزین شدن چندین 
فروشگاه بزرگ از جمله شهر فرش، هایپر مبل، باغ رستوران، تاالر عروسی، 
پارک آبی، موزه ماشین های قدیمی، مرکز خرید و فروش خودرو و وجود 
شهرک سینمایی به عنوان یادگار زنده یاد علی حاتمی در هفته ها و ماههای 
اخیر حتی بعدازظهرها و پس از ساعات اداری تا پاسی از شب نیز شاهد شلوغی 
و حضور پررنگ و هرچه بیشتر شهروندان و خریداران در این منطقه هستیم.  
عرضه مستقیم کاال از تولید به مصرف، حذف واسطه ها و کاهش قیمت تمام 
شده و دسترسی خریداران به کاال و محصوالت با نرخ های مناسب تر و پایین 
تر و عرضه محصوالت متنوع یکی دیگر از مزیتهای این دگرگونی در جاده 
مخصوص کرج به شمار می رود، ضمن اینکه این فروشگاه ها خارج از محدوده 
طرح ترافیک واقع شده و دارای پارکینگ هستند، بنابراین توسعه مراکز 

فروشگاهی در این منطقه در کاستن از ترافیک و آلودگی هوا نیز موثر است.
یک ویژگی ممتاز دیگر جاده مخصوص، قرار گرفتن این جاده بین جاده 
قدیمی و اتوبان تهران -  کرج است که دسترسی جاده مخصوص را بسیار 
تسهیل کرده است، بخصوص که مدیریت منطقه 21 شهرداری تهران اعالم 
کرده است  پروژه هایی در دست اتمام دارد که شامل دسترسی های سمت 
غرب بزرگراه های شرقیـ  غربی تهران همانند همت، حکیم، آزادراه کرج، 
جاده مخصوص و جاده قدیم است که از جهت شمالی و جنوبی به یکدیگر 
متصل خواهند شد، در واقع هدف این است که دسترسی های متعددی برای 
ورود به شهر تهران ایجاد شود تا از این طریق از حجم ترافیک در مبادی ورودی 

به شهر تهران کاسته شود.
شاید اجرای طرح قانونی انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم که شمار آنها 
چندان کم هم نیست، به شعاع 120 کیلومتری تهران از دیگر ویژگی هایی 
باشد که همه واحدهای تولیدی مستقر در این منطقه و جاده مخصوص را نیز 
شامل می شود، یعنی طبق این قانون کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی این 
جاده الجرم باید از این منطقه به نقاط دورتر و شهرک های صنعتی انتقال 

یابند، منتها اجرای کامل آن کمی زمان بر خواهد بود.
حال صرف نظر از  زمان بندی کوچ این واحدهای تولیدی و صنعتی که 
حسب اجبار قانون اندکی زودتر یا کمی دیرتر اما در نهایت  اجرا خواهد شد، 
این اتفاق را نیز می توان نشانه و عالمت مثبت دیگری ارزیابی کرد که شرایط 
و زمینه مناسب تری برای تبدیل شدن جاده مخصوص به بزرگترین مرکز 
فروشگاهی عرضه انواع محصوالت در کشور را مهیا ساخته و دورنمای موفق 
و آینده ای درخشان از این جاده را نوید می دهد.    به هرحال روند دگردیسی 
جاده مخصوص کرج چند سالی است که آغاز شده تا جایی که به گفته 
مدیرعامل شرکت شهرک  های صنعتی استان تهران مذاکره و رایزنی با دو 
خودروساز بزرگ مستقر در اطراف این جاده برای انتقال به شهرک های 
صنعتی در حال انجام است و در نظر داریم براساس قانون در یک برنامه 
بلندمدت، این منطقه را به فضای گردشگری، هتل و منطقه مسکونی و تجاری 
یا فضای سبز تبدل کنیم. و کالم آخر اینکه انتقال و فعالیت برندهای معتبر 
و فروشگاههای بزرگ برای عرضه انواع محصوالت اعم از لوازم خانگی، مواد 
غذایی، شوینده ها و پاک کننده ها، خدمات خودرویی و ایجاد بورس کاالهای 
مختلف در فضای وسیع موجود در اطراف جاده مخصوص، نه تنها طرح دور 
از دسترس نیست بلکه تسریع در اجرای آن منافع عمومی و رفاه شهروندان 

را به دنبال دارد.

با حضور مرد اول صنعت کشور در جاده مخصوص کرج برگزار شد:

تحویل نخستین سری از کشنده های جدید ولوو

مدیرعامل ارس خودرو دیزل  خبر داد:

رونمایی از دو محصول جدید

رییس مرکز ارتباط با مشتریان و شبکه نمایندگی های سایپا:

مشتریان مهمترین سرمایه سایپا هستند

با حضورمحمدرضا نعمت زاده وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در شرکت 
سایپا دیزل واقع در جاده مخصوص 
کرج )شهید لشگری( نخستین سری 
از کامیون های ولوو با هدف اجرای طرح 
نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، به 

خریداران تحویل شد.

تاکنون بیش از 2300 نفر برای نوسازی 
کامیون خود نسبت به خرید محصول ولوو 
FH نام نویسی کرده اند که به هریک از 
کامیون های طرح نوسازی، کارت طالیی 
خدمات پس از فروش به ارزش 15 میلیون 
تومان اهدا شده ، خدمات آن توسط شرکت 

خدمات فنی رنا ارائه خواهد شد که خدمات 
این کارت ها حتی پس از پایان دوران 

گارانتی نیز ادامه خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این آیین 
با اشاره به تحویل 11 دستگاه از کشنده 
جدید ولوو FH به خریداران، ابراز امیدواری 
کرد تا پایان امسال طرح نوسازی برای 100 
دستگاه دیگر از کامیون های فرسوده اجرا 
شود. مهندس نعمت زاده گفت: بانک 
توسعه تعاون، بانک عامل شرکت سایپا 
دیزل برای نوسازی این 100 دستگاه 
کامیون است که در این طرح حدود 300 
میلیون تومان وام به متقاضیان جایگزینی 
کامیون های فرسوده با بازپرداخت 5 ساله 

اعطا می شود. وی با اشاره به وضعیت کیفی 
کامیون ولوو FH، یادآور شد: براساس 
اعالم وضعیت کیفی خودروهای تجاری، 
این کامیون عنوان با کیفیت ترین کامیون 

کشور را در اختیار خود دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید 
براینکه دولت به موضوع آلودگی هوا توجه 
خاصی دارد، گفت: متاسفانه بسیاری از 
کشنده های ما بخاطر فرسودگی در هر 
100 کیلومتر حدود 65 لیتر سوخت 
مصرف می کنند، در حالی که کشنده های 
جدید با وجود قدرت بیشتر حدود 35 لیتر 
سوخت در هر 100 کیلومتر مصرف دارند 
که نصف میزان کشنده های فرسوده است.

رییس مرکز ارتباط با مشتریان و شبکه 
نمایندگی های سایپا گفت: در فرایندهای 
رسیدگی به شکایات عالوه بر رفع ایرادها و 

اشکاالت، رویکردمان این است که شکایات 
را به عنوان منبع یادگیری می دانیم و با 
رویکردی علمی و سیستمی، مشتریان را 

به عنوان مهمترین سرمایه سایپا می دانیم.
 عباس صفری رییس مرکز ارتباط با مشتریان 
و شبکه نمایندگی های سایپا گفت: این مرکز 
به دنبال عذرخواهی رسمی مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا به واسطه برخی از مشکالت 
در محصوالت تولیدی، با هدف نهادینه شدن 
فرهنگ پاسخگویی در سطح گروه سایپا با دستور 
مستقیم مدیرعامل گروه، از نیمه دوم سال گذشته 

آغاز به کار کرد.
وی افزود: در مدت یک سال از آغاز فعالیت 
این مرکز، بستری فراهم شد تا صدای مشتریان 
به خوبی دریافت شده و به بخش های مختلف 

گروه سایپا انتقال یابد و پیگیری برای اقدامات 
اصالحی صورت گیرد. صفری تاکید کرد: مرکز 
ارتباط با مشتریان و شبکه نمایندگی های سایپا با 
هدف ایجاد بستر یکپارچه رسیدگی به درخواست 
های مشتریان در سطح گروه اعم از: پارس خودرو، 
زامیاد، فروش، کیفیت، خدمات پس از فروش 
و... تمام همت و تالش خود را به کار بسته است 
تا منجر به بهبود کیفیت قطعات و روند کاهشی 
شکایات و در نهایت تامین رضایت مندی مشتریان 

از محصوالت تولیدی گروه سایپا شود.
رئیس مرکز ارتباط با مشتریان سایپا خاطر 
نشان کرد: فرایندهایی ایجاد کردیم که ارتباط 
با مشتریان و شبکه نمایندگی ها در همه حوزه 
ها باتوجه به مولتی برند بودن سایپا، از کیفیت تا 
فروش و خدمات پس از فروش با سرعت بیشتری 

به مبادی مربوطه انتقال یابد و اقدام های الزم 
صورت گیرد.  صفری گفت: با بررسی، تحلیل 
و پایش شکایات و ارجاع آن به حوزه های ذی 
ربط، انجام اقدامات اصالحی را پیگیری می کنیم 
و تاکنون 26 اقدام اصالحی در حوزه کیفیت 
خودروهای گروه سایپا، 16 اقدام اصالحی در حوزه 
خدمات پس از فروش و 13 اقدام اصالحی در حوزه 
بازاریابی و فروش، طی یک سال گذشته در سطح 

گروه سایپا انجام شده است. 
 رییس مرکز ارتباط با مشتریان و شبکه 
نمایندگی های سایپا تاکید کرد: مشتری ناراضی 
منبع اصلی ما برای اصالح در فرایندهای مختلف 
گروه سایپاست و خود را مسئول رساندن پیام 
و صدای مشتریان به کلیه بخش های سایپا و 

پیگیری مطالبات آنها می دانیم.

1-پیکاپ دو کابین با مشخصات فنی یورو 5   2- وانت ٣/5 تنی با مشخصات فنی یورو 5 
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با حضور مقامات لشگري و کشوري صورت گرفت:

نوسازي چهل هزارمین تاکسي فرسوده با محصوالت گروه صنعتي ایران خودرو

در مراسمي با حضور مقامات کشوری و لشگری 
چهل هزارمین تاکسي فرسوده با محصوالت 

گروه صنعتي ایران خودرو نوسازی شد.

در مراسم جایگزینی چهل هزارمین تاکسی فرسوده 
معاون اجرایی رییس جمهور، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست، وزیر صنعت،  معدن و تجارت، رئیس 
کمیسیون صنایع مجلس شوراي اسالمي، رئیس پلیس 

راهور ناجا و رئیس کمیسیون کشاورزي، معاون توسعه 
امور تولیدی سازمان برنامه بودجه  و جمعی از مدیران 
ارشد کشور حضور داشتند. مدیرعامل گروه صنعتي 
ایران خودرو در این مراسم، جایگزیني خودروهاي 
فرسوده را رسالت و تعهد ایران خودرو در مقوله 
مسئولیت هاي اجتماعي دانست و تاکید کرد:  دستیابي 
به سیاست هاي اقتصاد مقاومتي با انسان سالم،  جامعه 

سالم و محیط زیست سالم محقق مي شود. 

مهندس هاشم یکه زارع با بیان اینکه ایران خودرو 
به صورت داوطلبانه در اجراي طرح جایگزیني 90 
هزار دستگاه تاکسي فرسوده اعالم آمادگي کرده 
گفت: براي رفاه حال تاکسي داران 20 میلیون 
تسهیالت با بهره 16 درصد درنظر گرفته شد که ایران 
 خودرو براساس مسئولیت اجتماعي خود، 6 درصد 
مابه التفاوت بهره بانکي را برعهده گرفت تا رضایتمندي 

این قشر زحمتکش را جلب کند. 
وي اجراي طرح جایگزیني را موفق توصیف کرد 
و ضمن اعالم ثبت نام 63 هزار نفر متقاضي گفت: از 
ابتداي اجراي طرح تاکنون 40 هزار تاکسي جایگزین 

شده است. 
مهندس یکه زارع کوتاه بودن فرآینده تعویض 
تاکسي فرسوده را از ویژگي هاي مهم این طرح 
دانست و افزود: قبال فرآیند تعویض و نوسازي خودرو 
یک تا دوماه زمان دربر مي گرفت اما در این طرح، 
تاکسي داران همزمان با تحویل تاکسي فرسوده 
در بازه زماني یک ساعته مي توانند تاکسي 
جدید خود را تحویل بگیرند که این موضوع 
داران  تاکسي  باالي  رضایتمندي   موجب 

شده است.  مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو با 
اشاره به تغییر چهره شهرها با تردد تاکسي هاي نو گفت: 
در تهران تعداد 10 هزار و 900 متقاضي براي تعویض 
تاکسي ثبت نام کرده اند که تاکنون حدود 9 هزار و 500 
دستگاه تاکسي تحویل داده شده است. اجراي طرح در 

تهران به زودي به اتمام خواهد رسید. 
وی  افزود: در سایر استان ها نیز تعداد 30 هزار و 500 

تاکسی فرسوده جایگزین و نوسازی شده است.
وي ادامه داد: در 315 شهر کشور درحال اجراي طرح 
هستیم،  در برخي مانند اسفراین، گچسار و دیواندره 
تحویل تاکسي هاي نو به اتمام رسیده و در برخي دیگر 

نیز ادامه دارد. 
مهندس یکه زارع بیشترین آمار ثبت نامي را در 
کالنشهر هاي تهران، تبریز، مشهد، کرج، شهریار، قم، 
شیراز، کرمانشاه، اصفهان و قزوین اعالم کرد و گفت: 
به طور میانگین 5 تا 10 درصد از تعهد ایران خودرو 
در شهرهاي مختلف باقي مانده که درحال انجام آن 

هستیم.  
وي از سازمان ها و نهادهایي که در اجراي این طرح 
مشوق و همراه ایران خودرو بودند تقدیر و تشکر کرد و 

گفت:  سازمان مدیریت و برنامه ریزي، وزارت صنعت، 
ریاست جمهوري، سازمان حفاظت محیط زیست،  
وزارت کشور، ستاد حمل و نقل سوخت، وزارت کشور،  
اتحادیه تاکسی رانی کشور، بانک هاي ملت،  تجارت و 
پارسیان و دیگر نهادهاي مرتبط در این مسیر همراه و 
در موفقیت ایران خودرو اثرگذار بوده اند.  منافع حاصل 
از کاهش مصرف سوخت در قالب جایگزینی40 هزار 
تاکسی فرسوده ازآغاز اجرای طرح تا کنون و بر مبنای 

قیمت های جهانی در حدود 1510 میلیارد ریال 
بوده است. همچنین کاهش مصرف 28 میلیون لیتر 
بنزین،52 میلیون متر مکعب گاز، کاهش ارزبری، 
افزایش اشتغال، بهبود عملکرد خودروها، ارتقاء 
ضریب ایمنی خودروها در راستای ارتقا بر اساس 
استانداردهای اجباری،کاهش 96 هزار تنی آالینده ها 
شامل مونوکسید کربن، هیدرو کربن ها و اکسیدهای 

نیتروژن از محاسن  این طرح ملی به شمار می آید

راه اندازي خط تولید پژو 2008 
تا چند روز آینده

با انجام  تست هاي راه اندازي سرد خط بدنه 
پژو 2008 از سوي کارشناسان تام ایران خودرو، 
این خط آماده راه اندازي و انجام تست هاي 

گرم شد.

 ایمان احتشام معاون خودرویي شرکت تام ایران 
خودرو، گفت: در حال تنظیم های نهایی هستیم تا 

تولید گرم نیز با حضور کارشناسان تام و ایکاپ انجام 
شود.  وي یادآور شد: شرکت تام، پروژه خط بدنه پژو 
2008 را پس از برگزاری یک مناقصه بین المللي با 
حضور برخي شرکت هاي چیني و اروپایي، برنده شد.
مراحل  تمامی  کرد:  خاطرنشان  احتشام   
فرآیند، طراحي چیدمان خط، جیگ و فیکسچر و 
سیستم هاي انتقال که عمده تجهیزات خط تولید 

محسوب مي شود، توسط کارشناسان تام به انجام 
رسیده است. وي اظهار امیدوراي کرد: بقیه کارهاي 
خط تولید و راه اندازي نهایي، طي روزهاي آینده و در 

بهمن ماه به انجام برسد.
 یادآور می شود: تمامی مراحل کاري این خط 
تولید از زمان طراحي تا اجرا، طي هشت ماه به انجام 

رسیده است.


