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 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   1

 

 عنوان پیش از دستور: بررسی مراتب اعتراض فعالین قطعه سازی استان در خصوص عدم تامین مواد اولیه )فوالد آلیاژ(  

 ز یخودرو تبر یصنعت یقطعه و مجموعه ها ن،یانجمن سازندگان ماش :مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع: 

، ای  صاععت در نعد ماه گششاته  زیخودرو تبر یصاععت  یقطعه و ممموعه ها  ،یساازندگا  ماشابراساا  اهاارا  انمم  

برای ای  صاععت را ییرممک  سااخته   امکا  تامی  مواد اولیه  و با افزایش پی درپی قیمت فوالد آلیاژ مواجه شاده اسات

 است.

توسط شرکت صعایع فوالد    را  فقط در ایاز نوع فوالد آلیاژی بوده و    ایعبا ععایت به ایعکه فوالد مورد استفاده در ای  صع

ردد، لیک  اخیرا به دلیل افزایش  قطعه سااازا  عرضااه می گ  از طریق نمایعدگی های ای  شاارکت بهآلیاژ ایرا  تولید و  

 .باشد امکا  پشیر نمی تامی  مواد اولیه قیمت مداوم و ایماد واسطه گری در نمایعدگی ها 

ی  ا، امکا  پشیر نمی باشد دلیل ابالغ بخشعامه وزار  صععت، معد  و تمار     با توجه به ایعکه واردا  ای  نوع فوالد به

پانصاد وادد قطعه  صاعایع در تامی  مواد اولیه با مشاکل جدی روبرو شاده اسات که در صاور  عدم ناره اندیشای بیش از  

  مادی و اجتماعی تبعا که ای  شارایط   بیکار خواهد گردید و بیش از سای هزار نفر شاایل در ای  صاععت  تعطیل  ساازی  

 بدنبال خواهد داشت.بسیاری را 

 پیشعاادا :

با امضاا  اساتاندار مرترم اساتا  با موضاوع    یاساتا ، نامه ا یصاععت  ی( واددهااژی)فوالد آل  هیمواد اول  ی. به معظور تام1

 صععت، معد  و تمار  ارسال گردد. ری( سام استا ، به وزاژی)فوالد آل یدرصد  25 شیافزا

و    یخودروساااز  یواددها  ی( برااژی)فوالد آل  هیمواد اول   یمربوطه جات تام   یمساالول  یبا همکار  ی. بخش خصااوصاا2

 انمام دهعد. اژیکارخانه فوالد آل سیاستا ، اقداما  الزم را جات تاس  یقطعه ساز
 


