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 ( 2پیش از دستور )

 یفوالد  یورق ها نیدر تام گروه تراکتور سازی های چالش یبررسنشست شورا؛   چهارمینهفتاد و مصوبه پیگیری 

 تراکتور و کمباین استانانجمن سازندگان  مرجع طرح موضوع 

 شرح موضوع 

از بورس    دیرا به عهده دارد امکان خر زیتبر  یقطعات تراکتورسراز  نیتام  فهیکه وظ  یقطعات تراکتورسراز  نیشررکت تام

 نیبه هم  یباشررد شرررکت تراکتورسرراز  یم  یاز بورس دارا بودن پروانه بهره بردار  دیاز شررروخ خر  یکیرا ندارد، چون  

  هی سهم  کنیاز بورس نمود. ل  دیاقدام به خر  یتراکتورساز  تاز بورس کاال را از دست داد و خود شرک دیامکان خر لیدل

 نیا  ازیباشرد و ورق مورد ن  یکم م اریشرده اسرت بسر نییاز فوالد مبارکه تع  دیکه بر اسراس دو سراگ گتشرته خر یا

کرونا شررکت ها رفع   روسیو  وعیاز شر  یمشرکتت ناشر  یتا حدود  دیکند. چرا که در سراگ دد  ینم  نیشررکت را تام

دارند خسرارات سراگ گتشرته را دبران   میخود برگشرته اند و تصرم  تیفعال  یبه رواگ عاد بایشرده اسرت و شررکت ها ت ر

 تیکمک نخواهد کرد ب که باعث کاهش ظرف دیبرهه زمان نه تنها به تول  نیدر ا  یدسررتورالعم   نی. لتا ابتغ چنندینما

پیگیری در این خصررو  متاسررفانه ع یر م  و موتوژن خواهد شررد.    یتراکتورسرراز ریمهم نظ  اریبسرر یدیتول  یواحدها

  .اقدامی صورت نگرفته است

 مصوبه 

توسر  سرازمان صرمت پیگیری و حل وفصرل گردد. چنانته نتیجه ای  یشررکت تراکتور سراز یورق فوالد  نیمشرکل تام

 نگیشررکت به صرورت مت نیا  ازیمورد ن یاسرتان رر  و م دار ورق فوالد  نیتام  ینشرسرت شرورا نیدر اولحاصرل نشرد  

 از وزارت صمت درخواست گردد.

 اقدامات 

مرکز ارسراگ  رخانهیو دب یاصر   یبه اعضرا27/04/1400مورخ    441/1400نامه شرماره    یر صرورتج سره و مصروبات.  1
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 ارساگ شد. صمت

 در حاگ پیگیری وضعیت مصوبه 

 


