جاده ابریشم  -یونا
احتراما؛ مدیریت عالی جاده ابریشم به منظور شفاف سازی و ایجاد ادبیات مشترک فی مابین در مفاهیم
توسعه گردشگری ،موارد ی چند را در خصوص چگونه مدیریت هلدینگ و اجرای طرح های ملی را
به استحضار می رساند:
-۱ما کلمه انحصارطلبی و بزرگ نمائی را کنار گذاشته و فقط به فکر مدیریت کالن و ملی گردشگری و
توسعه متوازن مناطق مختلف کشورمان هستیم که این مهم را با مدیریت سرمایه های داخلی وخارجی
نهائی خواهیم نمود.
 -2اولویت واگذاری ،اخذ پرسنل ،پیمان کار و  ...در کلیه پروژه ها اعم از حقیقی یا حقوقی ،در
مرحله اول به متقاضیان محلی  ،در مرحله دوم به متقاضیان استانی  ،در مرحله سوم کشوری و در
مرحله آخر متقاضیان خارجی خواهد بود .هر پروژه با یک موسسه یا شرکت مستقل مدیریت می گردد
و در این میان از بروز هر گونه سو تفاهم و شایبه واگذاری امور به یک شرکت جلوگیری خواهد شد .
چرا که شرکتهای زیر مجموعه مستقل و ثبت شده هستند ،اما در عین حال کلیه مجموعه های هلدینگ
جاده ابریشم موظف به رعایت استاندارهای شرکت مادر با برند جاده ابریشم – یونا خواهند بود .
جاده ابریشم تنها یک برند نیست ،یک پروژه امتحان شده و جواب گرفته شده است.جاده ابریشم به فکر افزایش سرمایه در یک روز نیست ،جاده ابریشم به فکر قرن دیگر است.جاده ابریشم برعکس تمام پروژه هائی که تا کنون در ایران انجام شده ،از روستاها شروع می نماید ونیاز محروم ترین قشر جامعه را تامین می کند.
جاده ابریشم خدمات  -محصوالت و تولیدات خود را حداقل چند درصد زیر قیمت کشوری ارائه خواهدنمود ،این یک سیاست اصلی است برای مهار تورم.
جاده ابریشم تمام استاندارد های جهانی را در مدیریت و خرید و فروش خود رعایت مینماید.جاده ابریشم کارآفرینی میکند ( نه واسطه گری ).-جاده ابریشم خدمات روز جهانی را با امکانات باال در دورترین روستاها نیز عرضه می نماید.

 جاده ابریشم یک حامی طراحی شده است نه یک رقیب جدید برای فعالین این بخش.جاده ابریشم تحت قوانین سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و تحت نظارت و راهنمائیمدیران محترم آن سازمان ،قسمت خدمات گردشگری خود را ارائه خواهند نمود.
جاده ابریشم قسمت خدماتی پستی را با مجوز و نظارت اداره پست ،قسمت خدمات بانکی را با نظارتسیستم و قوانین و مجوزات بانکی  ،قسمت تجاری را تحت مجوزات و قوانین تجاری ،سایر خدمات را
نیز تحت نظارت و سرپرستی مدیران ادرات مورد نظرعملی خواهد نمود.
بر این باور هستیم که هیچ پروژه ای در دنیا نمی تواند موفق باشد ،مگر تحت قوانین مملکتی و جهانی
طراحی و به اجرا گذاشته شود.
با توکل بر خداوند متعال موفقیت ما تضمین شده است؛ چرا که مدیریت یکپارچه یونا با استقرار سامانه
مهندسی خرید و فروش کلیه مراحل تولید ،توزیع و فروش را مهندسی خواهد نمود  .چرا که یکجا و به
صورت انبوه خرید می کنیم ،و سازکار بازار را ما تعیین میکنیم و کیفیت برتر – قیمت عالی را به
آرمان خود تبدیل نموده ایم.
نهایتا باید به استحضار تان برساند چشم انداز این شرکت در بلند مدت استقرار مدیریت نوین صنعت
گردشگری با محوریت مناطق کمتر توسعه یافته است .این مدیریت در روستاهای هدف گردشگری ،مناطق
نمونه،دهکده های صنایع دستی ،مجموعه های خدمات بین راهی ،پهنه های آبی و ساحلی  ،جزایر و خلق
رویدادها و  ....نمود پیدا خواهد کرد .
این مهم به اجرا در نخواهد آمد جز توکل بر خداوند متعال و حمایت همه جانبه مدیران عالی سازمان محترم
فوق االشاره .
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