ﻣﺠﺘﻤ ﻓﻮﻻد ﻣﺮان در  ۱۸ﻣﺎه آﯾﻨﺪه وارد ﻣﺪار ﻣﺷﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر "ﭘﯿﻤﺎن ﻃﺎﻟﺒ "روز ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﻋﺰاﻣ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر
اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺳﻬﺎﻣﺪاران داﺧﻠ ۱۳۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ال .ﺳ داﺧﻠ آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۸۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﭘﺮوژه در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه  ۳۰۰ﻫﺘﺎر ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺖ و دوم آن ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه۲ ،
واﺣﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی ،ﯾ واﺣﺪ ﻓﻮﻻدﺳﺎزی و ﯾ واﺣﺪ ﻧﻮردﺳﺎزی ﻧﯿﺰ در آن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺎﻟﺒ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﯾﺖ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد از ﻣﺎده ﺧﺎم ﻣﻌﺪﻧ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾ) ﮐﻪ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻠﺮد ﯾﺎ ورق ﺑﺎﺷﺪ( ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮐﻨﻮن ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠ در ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻮﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی رﯾﻔﺮﻣ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﺑﺮﯾﺖ ﺳﺎزی ﮐﻪ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد ،ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ آن داﺧﻠ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﻣﺸﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ دﺷﻮاری ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻃﺎﻟﺒ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﮐﻨﺎر ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻣ ﺗﻮان از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر و
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻤﺎن ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ راه آﻫﻦ از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ :در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺻﺎدر ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ )ﻓﺎزﻫﺎی( ﺑﻌﺪی در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داﺧﻠ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻠﺮد و ورق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

