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اخبار

طی حکمی از سوی عبدالمجید پورسعید
مدیرعامل بانک ایران زمین ،عباس عبدلیان
به عنوان مدیر امور پشتیبانی و مهندسی بانک
منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی :پورسعید در حکم
انتصاب مدیر امور پشتیبانی و مهندسی به
تعهد ،تخصص و تجارب عبدلیان در حوزه
تدارکات و پشتیبانی اشاره کرد.

بازدید رئیس جمهوری ارمنستان از
غرفه زرفروکتوز
رئیس جمهوری ارمنستان از غرفه زرفروکتوز
در نمایشگاه بینالمللی صنایعغذایی آشامیدنی
ایروان ارمنستان بازدید کرد.
تولیدکنندگان
انجمن
این نمايشگاه به همت
ِ
سرمایه گذاران ارمنستان برگزار شده بود که
در آن  200شرکت از کشورهای مختلف ازجمله
ایران ،ارمنستان و اعضاي اوراسيا و کشورهای
 Cisتوليدات خود را درمعرض ديد عموم
گذاشتند .در حاشیه برگزاری این نمایشگاه
آرمن سرکيسيان رئيسجمهوری اين کشور در
غرفه گروه صنعتی و پژوهشی زر حضور یافت و
از محصوالت این مجموعه بازدید کرد .نمایشگاه
بینالمللی صنایع غذایی آشامیدنی ایروان
ارمنستان  2018هجدهمین دوره ،در تاریخ 9-7
سپتامبر ( 16الی  18شهریور  )97برگزار شد.

دیه و خسارت پالسکو تعیین تکلیف
شد
پس از بررسی های فنی و کارشناسانه بیش
از  ۳۲۰میلیارد ریال خسارت مربوط به رشته
آتش سوزی در خصوص پرونده پالسکو از
سوی شرکتهای بیمه به زیان دیدگان این
حادثه پرداخت شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور
بین الملل بیمه مرکزی در بخش بیمه های
مسئولیت ،مبلغ بیست و هشت میلیارد
و پانصد میلیون ریال بابت فوت پانزده تن
از شهدای آتش نشان توسط شرکت بیمه
کارآفرین و پرداخت سرمایه فوت بیمه عمر
و حادثه شانزده تن از قربانیان این حادثه از
سوی همین شرکت به مبلغ سی و پنج میلیارد
و ششصد و هشتاد میلیون ریال به حساب
ذی نفعان قانونی آنان واریز شده است.

اواخر مرداد ماه امسال محمد شریعتمداری -
وزیر صنعت ،معدن و تجارت  -در نامهای به رئیس
کل گمرک ممنوعیت صادرات انواع کاغذ شامل
کاغذ چاپ ،بستهبندی و روزنامه ،انواع پیژو ،انواع
شیرخشک سنتی ،انواع شیرخشک اطفال ،چای
فله و بستهبندی و کره در بستهبندیهای باالی
 ۵۰۰گرم را از ابتدای شهریورماه اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،در پی ابالغ این مصوبه احمد
مقدسی در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا،
مبنی بر اینکه دلیل این ممنوعیت و قرار گرفتن
شیرخشک در ردیف کاالهای اساسی مشمول ارز
 ۴۲۰۰تومانی دولتی برای واردات را چه میدانید؟
اظهارکرد :ماجرا از این قرار است که طی سالهای
گذشته کارخانههای لبنی شیر خام را از دامداران
تحویل میگرفتند و با کارمزد و گرفتن خامه و چربی
آن شیر خشک را صادر میکردند که در واقع در
این سیستم کارخانههای لبنی بودند که برای
دامداران و کارخانههای شیرخشک تعیین تکلیف
میکردند و البته با توجه به اینکه قیمت شیرخشک
در دنیا با یارانه از سوی دولتهای مختلف پایین
آمده بود ،قدرت رقابت برای این محصول وجود
نداشت به همین سبب دولت سال گذشته ۲۰۰
میلیارد تومان یارانه در این زمینه در نظر گرفت که
تقریبا به ازای هر کیلو صادرات شیرخشک یک دالر
اختصاص پیدا میکرد.
وی افزود :همین عامل سبب شد تا حدود سی
هزار تن شیرخشک باقی مانده در انبارها صادر
شود که ارزشی حدود  ۷۰میلیون دالر معادل بیش
از  ۱۰درصد صادرات کل لبنیات در سال گذشته
داشت.
رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد:
امسال در پی افزایش نرخ ارز دامداران ارتباط
خود را کارخانجات شیرخشک به صورت مستقیم
برقرار کردند و از اوایل مرداد ماه خودشان به
صورت مستقیم شیرخشک را البته بدون یارانه
دولتی صادر میکردند ،اما ناگهان برخالف قانون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت مصوبهای ابالغ
کرد که براساس آن صادرات شیرخشک ممنوع
شد.
مقدسی با بیان اینکه پشت پرده ممنوعیت
صادرات شیرخشک ،واردات آن از سوی
کارخانههای لبنی است ،گفت :جالب اینکه در
پی این اعالم ممنوعیت شیرخشک آن هم توسط
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ردیف کاالهای
اساسی برای واردات قرار میگیرد تا مشمول ارز
دولتی  ۴۲۰۰تومانی شود ،سوال اینجاست که
وزارت صنعت ،معدن و تجارت چرا برخالف قانون
تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و برخالف
بسته ارزی جدید اقدام به ممنوع کردن صادرات

بانک ملی ایران برای همکاری با طرح های
توسعه ای دانشگاه آزاد اشالمی به ویژه
در حوزه توسعه استارت آپ ها و اقتصاد
دانشبنیان آمادگی دارد.
محمد رضا حسین زاده ،مدیرعامل بانک
ملی ایران ضمن تبریک انتصاب رئیس جدید
دانشگاه آزاد اسالمی ،از آمادگی این بانک برای
همکاری با طرح های توسعه ای این دانشگاه به
ویژه در حوزه توسعه استارت آپ ها و اقتصاد
دانش بنیان خبر داد.
حسین زاده در دیدار با محمد طهرانچی
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به این
که این بانک از بدو تاسیس دانشگاه آزاد در
کنار آن بوده و بسیاری از ساختمان ها و طرح
های توسعه این دانشگاه با حمایت بانک ملی
ایران عملیاتی شده است.

 83هزار زائر از شعب بانک ملی
ارز زیارتی دریافت کردند

رئیس انجمن صنفی گاوداران معتقد است که پشت پرده ممنوعیت صادرات شیرخشک،کارخانههای لبنی به ویژه کارخانههای دولتی هستند که
میخواهند از محل واردات ،حاشیههای زیان خود را جبران کنند که در این باره وزیر کشاورزی مخالفت خود را کتبا اعالم کرده و اگر به نتیجه نرسد،
این مسئله را به دیوان عدالت اداری میکشانیم.

نامگذاری شعبه بانک تجارت به نام
پروفسور ثبوتی
هنگامی که برای
واردات شیرخشک
ارز دولتی ۴۲۰۰
تومانیاختصاص
داده و آن را در
فهرستکاالهای
اساسی قرار
میدهند به این
معنی است که
موافقت برای واردات
شیرخشکنیز
صورت گرفته است
شیرخشک و صدور مجوز برای واردات آن کرده
است ،آن هم در شرایطی که کشور میتواند در
بازه زمانی کنونی از فرصت صادرات شیرخشک به
بهترین نحو استفاده کند؟
مخالفت وزیر کشاورزی با ابالغیه شریعتمداری
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر
اینکه آیا این مسئله را با وزارت جهاد کشاورزی در
میان گذاشتهاید؟ اینگونه توضیح داد که پس از
ابالغ این مصوبه به وزارت جهاد کشاورزی رفتیم
و جالب اینکه حتی این مصوبه برای وزارت جهاد
کشاورزی ارسال نشده و آقای وزیر از این مسئله
بی اطالع بود .در این راستا حجتی طی مکاتبهای
مخالفت خود را با مصوبهای که شریعتمداری آن
را ابالغ کرده بود ،اعالم کرد ،اما اگر این مصوبه
لغو نشود قطعا آن را به دیوان عدالت اداری ارجاع
میدهیم ،چرا که نباید شاهد این باشیم که با یک
مصوبه و یا بخشنامه دولتی نادرست صنعتی به
این بزرگی از بین برود.
کارخانههای لبنی ،پشت پرده ممنوعیت
صادرات شیرخشک
به گزارش ایسنا ،همچنین سلیمی  -دبیر انجمن

صنفی تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی  -در
ادامه با تایید این مطلب که پشت پرده ممنوعیت
صادرات شیرخشک کارخانههای لبنی هستند که
میخواهند این محصول را وارد کنند ،خاطرنشان
کرد :سابقه تاریخی چنین اقدامی به سالهای ۹۱
و  ۹۲و دقیقا زمانی که کشور دچار مشکالت و
نوسانات ارزی شده بود ،برمیگردد .در آن زمان
برای واردات شیرخشک ارز  ۱۲۲۴تومانی اختصاص
میدادند که در همان سال  ۲۴هزار تن شیرخشک
وارد شد و بیش از  ۸۰۰میلیارد تومان صنایع مرتبط
با لبنیات از دامداریها تا کارخانهها هزینه کردند
تا باالنس تعادلی در این بازار برقرار شود،چرا که
 ۲۴هزار تن شیرخشک وارداتی همه چیز را به هم
زده بود و هم اکنون نیز عدهای از کارخانههای لبنی
درخواست واردات  ۲۵هزار تن شیرخشک را مصرف
کردهاند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا
با درخواست کارخانههای لبنی برای واردات
شیرخشک موافقت شده است ،گفت :هنگامی
که برای واردات شیرخشک ارز دولتی ۴۲۰۰
تومانی اختصاص داده و آن را در فهرست

کاالهای اساسی قرار میدهند به این معنی
است که موافقت برای واردات شیرخشک نیز
صورت گرفته است اما این اتفاق به هیچ وجه
نباید بیفتد چرا که به دامدارانی که در شرایط
اقتصادی امروز همواره در زیان هستند  ،آسیب
جدی وارد میکند.
سلیمی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری
درباره اینکه چرا نباید شیرخشک یا هر محصول
دیگری در بازار داخلی و خارجی با یکدیگر رقابت
کنند و توامان صادرات و واردات آنها آزاد باشد؟
تاکید کرد :اگر همه شرایط واردات شیرخشک
از تخصیص ارز تا مسائل دیگر با صادرات این
محصول برابر باشد هیچ مخالفتی با این مسئله
نداریم با وجود اینکه کشور هیچ نیازی به صادرات
شیرخشک ندارد تا ابالغ ممنوعیت صادرات از
سوی وزیر صنعت ،معدن و تجارت،این محصول
در ردیف کاالهای صادراتی بخش کشاورزی قرار
داشت ،اما اگر واردات شیرخشک با ارز آزاد صورت
گیرد و به این محصول ارز  ۴۲۰۰تومانی ندهند،
هیچ کس نمیتواند با تولید کنندگان شیرخشک در
داخل کشور رقابت کند.

بوی نفت دیگر از اوپک بر نمیخیزد
نوسانات قیمت نفت در هفتههای اخیر موضوع اصلی
رسانههای خبری در دنیا بوده است .در بسیاری از رسانهها در
مورد رسیدن قیمت هر بشکه نفت به مرز ۱۰۰دالر تا انتهای فصل
پاییز صحبت میشود.
برخی از کارشناسان نگران گذشتن قیمت نفت از مرز  ۱۰۰دالر
و تاثیر منفی این مساله روی اقتصاد کشورهای مصرف کننده
غربی و در نهایت اقتصاد دنیا هستند.بحران ارزی کشورهای
در حال گذار هم تاثیر زیادی روی نابسامانی بازار نفت در این
روزها دارد .کشورهایی از قبیل چین و روسیه و ترکیه شاهد افت
زیاد ارزش پول ملی خود هستند و این وضعیت در کشورهای
آرژانتین و برزیل و شماری دیگر از اقتصادهای در حال گذار
دیگر دیده میشود .اوج این بحران در کشور ونزوئال مشاهده
می شود.
نکته اینجاست که این بار تحوالت جهان ،اوپک ،بزرگترین
کارتل نفتی را به حاشیه رانده و ابتکار عمل را به دست دیگر
کشورها داده است.
در تمامی رسانهها ۳ ،کشور به عنوان کشورهای تأثیرگذار
روی بازار نفت نام برده شدهاند .اول ایران که در صورت اجرایی
شدن تحریم نفتی و ممانعت از عرضه نفت این کشور به بازار

بنگاهها

بانک ملی ایران به عنوان تنها بانک منتخب
سازمان حج و زیارت در زمینه ارائه خدمات
فروش ارز زیارتی ،در موسم حج امسال به بیش
از  83هزار زائر سرزمین وحی ارز زیارتی ارائه کرد.
بانک ملی ایران به عنوان تنها بانک منتخب
سازمان حج و زیارت در زمینه ارایه خدمات
فروش ارز زیارتی ،در موسم حج امسال به بیش
از  83هزار زائر سرزمین وحی ارز زیارتی ارایه کرد.

در استان زنجان انجام شد

 ،احتمال مواجهه بازار با کمبود عرضه نفت بسیار زیاد است و
همین مساله می تواند فشار زیادی روی قیمت ایجاد کند .البته
سازمان اوپک با افزایش میزان تولید نفت خود در ماه اوت سال
جاری تالش کرد تا نشان دهد توان تامین نیاز بازار بدون حضور
ایران را دارد ولی تحلیل گران بازار انرژی بر این باورند که اوپک
نمیتواند برای دوره طوالنی این سیاست را اجرا کند ،به همین
دلیل حذف نفت ایران از بازار بدون شک زمینه ساز افزایش قیمت
نفت میشود .دوم کشور چین که دومین اقتصاد دنیا است و
سیاستهای اجرا شده در این کشور بازار را متحول خواهد کرد
و در نهایت امریکا که با آغاز کردن جنگ تجاری با کشور چین
هم اقتصاد دنیا را در معرض خطر قرار داده است وهم روی بازار
انرژی تاثیر منفی دارد.
چین کشوری است که حجم زیادی از نفت مورد نیاز خود را وارد
میکند ولی در تابستان سال جاری شمار زیادی از پاالیشگاههای
کشور چین برای تعمیر تعطیل بودند و تقاضای نفت در این
کشور کاهش یافت .اخبار حکایت از افزایش تقاضای نفت در ماه
های پیش رو دارد زیرا پاالیشگاه ها یک به یک به چرخه تولید
بازگردانده می شوند .نوسان تقاضای نفت چین تاثیر بزرگی روی
بازار نفت داشته است .در روزگاری که تقاضا رشد کرده است،

قیمت افزایش یافت و در ماه هایی که تقاضا کم شد ،قیمت هم
تنزل یافت  .شاید به همین دلیل است که در بازار نفت در ماه
های اخیر نوسانات زیادی وجود دارد .یعنی هر بار فشار از طرف
کاهش تقاضا در چین باالتر است ،قیمت کاهش پیدا می کند و
هر زمان فشار کاهش عرضه نفت در بازار باال می گیرد ،قیمت
رشد میکند.
جنگ تجاری آمریکا و چین ،تالش چین برای عدم واردات نفت
از امریکا ،بحران های ارزی و اقتصادی در کشورهای در حال گذار
و در نهایت ضعفهای زیرساختی در اقتصاد این کشورها در کنار
تنشهای ژئوپولتیک در خاورمیانه که مرکز اصلی تولید نفت در
دنیاست همگی از عواملی است که قیمت نفت را در بازار تحت
تاثیر قرار میدهد .تنشهای ژئوپولتیک که اغلب امریکا در ایجاد
و باال گرفتن آنها نقش داشته است .تنش در کشور سوریه ،باال
گرفتن درگیری لفظی ایران و امریکا ،تنشهای داخلی در لیبی و
عراق و شمار دیگری از کشورهای نفت خیز همگی باعث شد تا
قیمت نفت در بازار جهانی افزایش پیدا کند.
در پایان باید گفت که بازار نفت در روزهای پیش رو آبستن
تحوالت زیادی خواهد بود که این تحوالت میتواند روی اقتصاد
کشورهای صادر کننده و مصرف کننده تاثیر گذار باشد.

حسین زاده اعالم کرد

آمادگی بانک ملی برای توسعه
همکاری ها با دانشگاه آزاد
اسالمی
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پشت پرده ممنوعیت صادرات شیرخشک

ارسال ليست ثبت نام شدگان طرح
پيش فروش سايپا به ايران خودرو

انتصاب مدیر امور پشتیبانی و
مهندسی بانک ایران زمین

اخبار

ماجرا به دیوان عدالت اداری کشانده می شود؟

با هدف جلوگيري از دالل بازي

ليست اسامي ثبت نام كنندگان طرح پيش
فروش محصوالت گروه خودروسازي سايپا به
شركت ايران خودرو تحويل داده شد.
به گزارش سايپانيوز ،با توجه به هماهنگي
انجام شده با گروه صنعتي ايران خودرو مبني
بر ارسال ليست اسامي افرادي كه در طرح
پيش فروش خودرو گروه سايپا شركت و موفق
به ثبت نام شده اند به منظور جلوگيري از
داللي و سفته بازي و فروش محصوالت به
مصرف كننده واقعي ،اين اسامي از سوي گروه
سايپا آماده و تحويل گروه صنعتي ايران خودرو
شده است.
با توجه به استقبال بسيار خوب از طرح پيش
فروش  50هزار دستگاه از محصوالت سايپا و به
دليل تطبيق شرايط اعالم شده در اين طرح با
خريداران محصوالت ،اين اقدام زمان بر بوده و
سايپا پس از بررسي شرايط ثبت نام كنندگان
با شرايط اعالمي در طرح ،ليست نهايي ثبت
نامي را آماده و به گروه صنعتي ايران خودرو
تحويل داده است.
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مدیرعامل شركت سایپادیزل خبر داد

بانک تجارت به پاسداشت خدمات پروفسور
یوسف ثبوتی فیزیکدان و منجم سرشناس
ایرانی نام یکی از شعب خود در استان زنجان را
به شعبه پروفسور ثبوتی تغییر داد.
در مراسمی به میزبانی بانک تجارت که روز
دوشنبه نوزدهم شهریور ماه با حضور مسئوالن
استان زنجان برگزار شد ،از یک عمر تالش
بیوقفه استاد فرهیخته پروفسور ثبوتی قدردانی
به عمل آمد .عباس اشرفنژاد نایب رئیس
هیات مدیره بانک تجارت در این مراسم ضمن
اشاره به بخشی از توفیقات علمی و پژوهشی
پروفسور ثبوتی ،گفت :حمایت از تولید علم و
اتخاذ رویکرد دانشبنیان در بانک تجارت یک
ارزش محسوب میشود و با تصمیم هیات
مدیره این بانک و با هدف تقدیر از تالشهای
ایشان ،تغییر نام یک شعبه بانک تجارت به نام
پروفسور ثبوتی صورت گرفته است.

مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات
بانک مسکن تاکید کرد

توسعه سامانه آوا در دستور کار
قرار دارد

با فعال شدن سامانه آوا فرد در یک خود
پرداز قرار می گیرد و این سامانه نحوه تراکنش
را به اطالع مشتری می رساند که این کار با
مالحظات امنیتی صورت می گیرد.
ساسان شیردل ،مدیر امور فناوری اطالعات
و ارتباطات بانک مسکن با تشریح مزایای
سامانه آوا برای افراد کم بینا و نابینا ،از توسعه
این سامانه با همکاری شرکت های پشتیبان
خبر داد .بانک مسکن در دوازده ماه نخست
شروع به کار دولت دوازدهم ،سعی در گسترش
خدمات خود به تمامی مشتریان داشته است.
در سالهای گذشته ،افراد کم توان از لحاظ
بینایی و افراد سالمند ،نمی توانستند از خدمات
بانکداری الکترونیک استفاده کنند و این موضوع
باعث کاهش مطلوبیت خدمات دهی به این
افراد شده بود .اما در اسفند ماه سال ،1396
بانک مسکن با راه اندازی سامانه آوا ،گامی
بزرگ برای ارایه خدمات بانکی به این افراد کم
توان برداشته شد.

طی مراسمی انجام شد

افتتاح سیستم یکپارچه سازی
ال سی دی های شعب بانک دی
با اتمام پروژه یکپارچه سازی «السیدی»های
شعب از ال سی دی های شعب بانک دی در
سراسر کشور رونمایی شد.
طی مراسمی با حضور محمدرضا قربانی،
مدیرعامل ،علی فتحعلی ،نائب رئیس هیات
مدیره  ،محمد علی بخشی زاده ،معاون فناوری
اطالعات و بانکداری الکترونیک ،جمشید
قزوینیان ،مدیر روابط عمومی و تبلیغات و
جمعی از مدیران و کارکنان بانک دی ،نرم افزار
یکپارچه سازی ال سی دی های شعب(دیجیتال
ساین ایج) به صورت رسمی افتتاح شد.

توسط مدیر بیمه های درمان شرکت بیمه
سامان

كامیون  KXبه زودی جایگزین محصوالت ولوو در طرح نوسازی خواهد شد

بیمه درمان خانواده با شرایط
جدید معرفی شد

استانداردهای اروپایی را پاس كرده ،تردد آن در جاده های اروپایی
امكان پذیر بوده و خریداران می توانند بدون دغدغه در جاده های
برون مرزی و ترانزیتی نیز فعالیت داشته باشند.
مدیرعامل شركت سایپادیزل اضافه كرد :در حال حاضر،
حدود  30درصد از قطعات كامیون  KXداخلی سازی شده و بر
اساس منویات مقام معظم رهبری در سال «حمایت از كاالی
ایرانی» ،عمق ساخت داخل این محصول به  40درصد افزایش
خواهد یافت تا ضمن ایجاد اشتغال مولد ،تقویت قطعه سازان
داخلی و كاهش واردات ،از خروج ارز از كشور نیز جلوگیری
شود.
نوری یادآور شد :بیش از یك دهه از تولید محصوالت دانگ فنگ
در ایران می گذرد و پیش از این ،كامیون های البرز و كاوه از این
برند معتبر آسیایی توسط سایپادیزل تولید و روانه بازار شده بود
كه بر اساس بازخوردهای دریافتی از مشتریان و میزان استقبال
ایشان ،تولید این دست از محصوالت ،همواره با افزایش كمی و
كیفی همراه بوده است.

بیمه سامان در ادامه معرفی خدمات
کاربردی بیمه ای ،بیمه درمان خانواده با شرایط
جدید را معرفی کرد.
فرهاد اسکندری ،مدیر بیمه های درمان
شرکت بیمه سامان درخصوص طرح بیمه
درمان خانواده با شرایط جدید گفت :بیمه
درمان خانواده پیش از این نیز در بیمه سامان
ارائه می شد ،ولی طرح جدید با تغییراتی
که داشته بسیار جامع تر و متنوع تر به
هموطنان ارائه خواهد شد .وی افزود :پوشش
تکمیل درمان از جمله محصوالت مورد توجه
هموطنان طی سال های گذشته است که مورد
استقبال فزآینده مشتریان قرار گرفته است
منتها محدودیت صدور گروهی این بیمه نامه
باعث شده بود که بخش وسیعی از هموطنان
نتوانند از این محصول استفاده کنند.

مدیرعامل شركت سایپادیزل گفت :تمامی مراحل قانونی و
اقدامات الزم به منظور ورود كامیون  KXدر طرح نوسازی ناوگان به
عمل آمده و این محصول با كیفیت ،به زودی جایگزین محصوالت
ولوو پیش فروش شده در این طرح خواهد شد.
به گزارش سایپانیوز ،محمدهادی نوری با اعالم خبر فوق افزود:
كامیون  KXاز مشخصات فنی متمایز و مطابق با آخرین فناوری
روز دنیا برخوردار است و طبق بازخوردهای اخذ شده از مشتریانی
كه این خودرو را در اختیار دارند ،از میزان رضایتمندی باالیی نزد
خریداران برخوردار است.
وی تصریح كرد :با عنایت به شرایط كنونی حاكم بر صنعت كشور
و عدم امكان عرضه محصوالت اروپایی در طرح نوسازی ناوگان،
محصول  KXتولیدی شركت سایپادیزل مورد تأیید وزارت صنعت،
معدن وتجارت ،سازمان استاندارد ،سازمان راهداری ،شركت
بهینه سازی مصرف سوخت و سایر نهادهای ذیربط قرار گرفت
تا به زودی جایگزین كامیون های پیش فروش شده ولوو در طرح
نوسازی ناوگان شود .همچنین ،با توجه به اینكه این محصول تمام

