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آگهی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مراسم تحویل  200دستگاه خودرو تجاری به مشتریان:

اقدام سایپا در نوسازی ناوگان تجاری ،با ارزش و ستودنی است

وزیر صنعت ،معدن و تجارت می گوید اقدام سایپا در جایگزینی خودروهای تجاری
فرسوده و تالش این مجموعه در ساخت خودروهای جدید در این بخش ،با ارزش و
ستودنی است.
به گزارش سایپا نیوز؛محمد شریعتمداری در مراسم تحویل  200دستگاه خودرو
تجاری به مشتریان در شرکت سایپادیزل به عزم دولت در زمینه نوسازی ناوگان حمل
و نقل تجاری شهری و بین شهری کشور اشاره کرد و سهم  25درصدی سایپا در این
پروژه را مهم دانست.
وی به نقش خودروهای تجاری فرسوده در زمینه افزایش آالیندگی های زیست
محیطی اشاره کرد و خواستار توجه جدی به موضوع جایگزینی این خودروها با
محصوالت نو در بازار شد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه برنامه دولت در زمینه اجرای طرح نوسازی
ناوگان حمل و نقل تجاری را تشریح کرد و ضمن برشمردن نقش سازمان های گوناگون
نظیر بانک ها ،سازمان استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست ،هدف دولت را
تسریع ر اجرای این طرح دانست.
شریعتمداری تامین مالی پروژه را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از جمله
مهم ترین مراحل در اجرای طرح دانست و گفت که دولت توانسته منابع حاصل از محل
صرفه جویی در مصرف انرژی را به این بخش هدایت کند که در تاریخ کشور اقدامی
بی سابقه محسوب می شود.
به گفته وزیر صنعت ،خودروسازان با اعتماد به برنامه دولت ،اقدام به مذاکره با شرکت

های مختلف خارجی و داخلی برای تامین قطعات و مواد مورد نیاز و ثبت سفارش
کردند که این موضوع توانست ،نقش مهمی در اجرای این پروژه ایفا کند.
سایپا سال آینده سهم باالیی در تولید خودروی های تجاری خواهد داشت
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا برنامه سال آینده این گروه را جایگزینی هشت
هزار خودروی تجاری کشنده و باری عنوان کرد.
محسن جهرودی در مراسم تحویل  200دستگاه خودرو  ،اعالم کرد که گروه سایپا
با مشارکت شرکت های سایپادیزل و زامیاد  25درصد از سهم نوسازی ناوگان کشنده
و باری کشور را به خود اختصاص داده و قصد دارد سال آینده با جایگزینی هشت هزار
دستگاه خودرو در این حوزه ،سهم خود را افزایش دهد.
به گفته مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ،با برنامه ریزی های وزارت صنعت،
معدن و تجارت برنامه فروش شرکت سایپادیزل منتفی شده و این شرکت همچنان
زیرمجموعه گروه سایپا باقی خواهد ماند.
جهرودی همچنین اعالم کرد که با توجه به انتخاب گروه سایپا به عنوان هسته اصلی
طرح جایگزینی خودروهای فرسوده تجاری ،این گروه اهداف دولت و وزارت صنعت را
در زمینه اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری را به دقت اجرا خواهد کرد.
تحویل  200دستگاه خودرو تجاری به مشتریان در راستای اجرای طرح جایگزینی
خودروهای فرسوده سنگین و براساس برنامه دولت یازدهم و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت است و گروه خودروسازی سایپا به عنوان هسته اصلی اجراکننده این طرح
انتخاب شده است.
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