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صار

پساتحریم ماین نیوز

صار

عوامل خرر ص صنعد اوا ایرار ص

مطا

موسسه تحقیقات پوسکو تاز ترین گزاصش خو صا با عنوار ”ظهوص عوامل خرر ص صنعد

صشد سه برابری اصزش صا صات اوا
59

اوا ایرار بعد از برطرف شدر محد ید اقتصا ی آمریکا تاثیرات آر“ منتشر کر .

گزاصش هفتگی بازاص های اوا – گزاصش هفتطه 04
سال  ( 6402شماص )803

به گزاصش ماین نیوز ،ص این گزاصش که  9اکتبر امسال منتشر شد آمد اسد:
”استراتژیهای سرمایهگذاصی صا صات باید بر پایه صکی عمیق از مشخصات ملی ایرار

بلغاصستار آما تعامل با ایرار ص صنعد آلومینیطو
قرعات خو ص اسد

اضای کسب کاص این کشوص باشند“.

زمینهسازی غول بازصگانطی اطلطزات بطرای ااطزایط
تجاصت با ایرار

ایرار ص سال  6440هدفگذاصی کر که تا سال  6469به تولید  99میلیور تن اوا

پیشنها اوا ی ص حانی به نخسد زیر یتنا

برسد .ص همین صاستا ایرار تالش زیا ی کر

ص نق بازاص موا معدنی الزات با انقالب ص صنطعطد
خو ص های برقی

صنعد اوا این کشوص تشویق کند تا بتواند هدف تعیین شد صا محقق کند.

گزاصش تولید محصوات اوا ی هلدینگ کا
تولید آهن اسفنجی (تن)
تولید شم

(تن)

پاصس

ص ز

ما

سال

0021

82903

002663

4

03016

692134

از زمار توااق هستهای بین ایرار
ارصدهای جدید کسب

تا سرمایهگذاصار خاصجی صا به حضوص ص

آمریکا ،اوا سازار کر ای به نبال پیدا کر ر

کاص ص ایرار بو اند .ص همین صاستا نیاز بو

قیمد ا صاق بها اص گر

تا یک گزاصش

سیمار ص تاصیخ0859/41/01 :

شاخص کل بوصس ا صاق بها اص تهرار
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جامع صباص عوامل خرر ص صنعد اوا ایرار تهیه شو که صشد سه برابری اصزش صا صات اوا

ما

ص ش

ص همین صاستا نیز موسسه تحقیقات پوسکو سد به کاص 59استیل پدیا

شد

این گزاصش صا تهیه کر .
اصزش صا صات شرکد های اوا ی ص نیمه ابتدای امسال به

ص حال حاضر تولید  99میلیور تن اوا ص جهار به معنای بی
کسب صتبه هفتم ص بین بزصگترین تولیدکنندگار اوا ص بی

جهار اسد

صتبه ششم به کر جنوبی با تولید 25.21

 030میلیور اص صسید که این صقم

از یک میلیاص

از سه برابر صا صات ش

ما ا ل سال  50اسد.

میلیور تن اختصاص اص  .اگرچه ایرار هماکنور با تولید به گزاصش استیل پدیا ،ص مدت یا شد نز یک به 8.2
اقعی  02.00میلیور تن صتبه  00جهار صا ص اختیاص اص .

میلیور تن انواع اوا از شرکدهای اخلی ص انه بازاصهای

نیز موااقدنامهای صا با ایمیدص

شرکد اوا مباصکه ص ما

تصمیم اص

این ص حالی اسد که ص مدت مشابه سال قبل ،اصزش

خاص  SeAHصا صات اوا

می امضا کر  .گفته میشو شرکد اوا

شنبه

انجمن آهن اوا کر جنوبی ص ما ماصس امسال یک بو ند.
موااقدنامه صا با انجمن لوله اوا ی ایرار امضا کر  .پوسکو

شرکد های

اخلی به  034میلیور

اص

ص یک کاصخانه ایر آهن ص ایرار با هدف صسید بو  .ص نیمه ا ل سال  50میزار تناژ صا ص شد ،

پاسخگویی به نیاز ص زااز ر صنعد خو ص ی ایرار اندکی از یک میلیور تن بیشتر بو .
سرمایهگذاصی کند .این شرکد صا صات خو صا به ایرار ص
سال  6409به  194هزاص تن توسعه ا  .صقمی که ص سال
 6400معا ل  924هزاص تن بو .
گزاصش تاز پوسکو ص ا امه ارصدهای صنعد اوا ایرار
تقاضای اخلی ص مقایسه با کشوصهای

صا از قبیل اازای

همسایه ،عناصر موص نیاز برای تولید اصزار اوا مانند موا
ا لیه انرژی همچنین حفاظد قوی از بازاص اخلی به لیل
عد عضوید ایرار ص  WTOبرشمر

همچنین عملکر

اسد .از جمله چال
گاز

آب موص نیاز برای

صا صاتی شرکدهای اوا ساز

ص ما

مشابه سال قبل  920میلیور اص بو  .میزار تناژ صا صاتی
یک ما شهریوص به  0.8میلیور تن صسید.
شرکد ذ ب آهن اصفهار بیشترین صشد

صا صات صا کسب کر

توانسد  630میلیور

اص از

محصوات خو صا صا ص کند .زر این میزار صا صات به
544هزاص تن صسید.

تولید  99میلیور تن اوا هستند .ص این گزاصش به ضعف
لجستیک

بخ

ص ایرار اشاص شد که باعث میشو

هزینههای ناشی از ضعف زیرساخدها اازای

یابد .همچنین

ص شرایط تحریم سرمایهگذاصی ص پر ژ های زیرساخدهای
ایرار به حالد تعلیق صآمد .از سوی یگر شبکه صیلی ایرار
بسیاص قدیمی بو

ص عین حال ایرار ص زمینه ساخد بندص

صیای عمیق نیز ضعیف عمل کر

اسد .به همین لیل

محمولههای صیایی باید به کشتیهای کوچک ص بی اماصات
بر ند .به همین لیل هزینههای حمل
اازای

یااته اسد.

نقل صیایی ایرار

گزاصش هفتگی بازاص های اوا –
گزاصش هفته  04سال 6402
( شماص


 )803ایفنا

سنگ آهن

هفته گذشته چینیها ص تعریالت هفته ا ل اکتبر بو ند

بازاص سنگ آهن اعالیتی نداشد .آخرین قیمد سنگ آهن
خلوص  26صصد استرالیا ص چین  99اص
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ها

عوامل خرر

برابری بااتر صا کسب کر ند.

شهریوص به مرز  244میلیور اص صسید که این صقم ص مدت

اسد.

ص مقابل ،گزاصش تاز پوسکو به نقاط ضعف
برای بازاص اوا ایرار ،کمبو آب

آلیاژی ایرار صشدهای

ص این ما
چالشی ص

ایرار نیز اشاص کر

ص این مدت شرکد های اوا هرمزگار ،اکسین ،خراسار،

خبرنامه صنایع معدنی

خاصجی شد که از اصزشی بی

از  0.0میلیاص

اص برخوص اص

صفحه شماص 2

 04سند هر
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ص ثبات بو  .البته قیمد قبل از تعریالت بازاص بیلد سیآیاس ص ترکیه بدترین شرایط صا اشد

تن سیافآص

موقتاً تا  92اص هم صسید .اعاار بازاص نگرانند ص اکتبر چور قیمد بازاص اخلی ترکیه  869تا  889اص هر تن صب
تقاضای اوا
پی

کاصخانه شد

ص چین بر خالف انتظاصات بهتر نشو .

بینی شد تا ژ ئن سال آیند  94میلیور تن سنگ

آهن به ظراید بازاص جهانی این ما
که به معنای تدا

ا لیه ااز

میشو

ص ند نز لی خواهد بو .

سال آیند  09اص هر تن سیافآص برآ ص شد چور

سیافآص منرقی نیسد .شاید ص  809اص هر تن سیافآص
اشته باشد.

بیلد صا صاتی چین ص تعریالت

 868اص هر تن اوب

بو  .خریداصها منتظر قیمدهای پایینتر پس از تعریالت
اکتبر هستند .ص عربستار

مصر بیلد چین  809اص هر

تن سیافآص معا ل  864تا  869اص هر تن اوب بو

لی

خریداصی نداشد.

قراضه

قیمد قراضه سنگین خلوص  19-69اص پا هفته گذشته ص
ترکیه بهبو هایی جزیی اشته از  644اص به  643اص هر
تن سیافآص صسید .قراضه اص اتی سنگین کالس 6 0
خلوص  34-64از امریکا ص ترکیه با  9اص صشد  609اص
هر تن سیافآص ثبد شد .همچنین اخیراً قراضه 39-09
ص سیه نیز ص  608اص هر تن سیافآص نهایی شد اسد.

بیلد ص بازاص ایرار



قیمد بیلد ص هفته گذشته ثابد بو

سایز  094میلیمتر

محصول اوا خوزستار  0844تا  0849تومار معامله میشد
البته حجم معامالت ص ی این کاا بسیاص پایین بو  .کاصخانجات
یگر هم شم

سایز  094میلیمتر صا ص همین حد

قیمد

معامله می کر ند .سایز  069میلیمتر بسته به محل تحویل از

قراضه سنگین کالس یک ص بازاص اخلی امریکا برای سه  0624تا  0634تومار هر کیلو پیشنها می شد .با توجه به
به طوص میانگین  604.01اص صکو بازاص سرح تقاضا بسیاص پایین بو

هفته متوالی ص ثبات بو

هر انگ تن ثبد شد اسد .قیمد اعلی قراضه خر شد

اساس نیاز اقدا

به انجا

ص امریکا  609تا  669اص هر انگ تن میباشد .البته شنبه به بعد بازاص به آصام
انتظاص میص
کاه
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خبرنامه صنایع معدنی

شنبه

مازا عرضه جهانی ا امه خواهد اشد.


اسد از این ص قیمد بیلد اص اتی ص  803اص هر تن
امکار خرید جو

میانگین قیمد سنگ آهن سه ما پایانی سال جاصی  90اص
صفحه شماص 3

قراضه اص اتی تا  604اص هر تن سیافآص

خریداصها بیشتر بر

معامله میکر ند .از ص ز سه
صسید معامالت تقریباً متوقف

قیمد های اکتبر  09تا  69اص هر انگ تن شد با توجه به چشم انداز بازاص ص ی مقاطع احتمال اینکه ص
هفته های بعد قیمد شم

اشته باشند.

هفته گذشته کر قراضه سنگین کالس  6ژاپن صا

تغییری اشته باشد بعید اسد.

مقاطع

ص 

 033.9اص هر تن اوب خریداصی کر که نسبد به ا ایل هفته گذشته میلگر صا صاتی ترکیه  823اص هر تن اوب
سپتامبر  09اص ااد اشته اسد.
قراضه ص سیه ص خا ص
نداشد

ثبد شد که  8اص صشد اشد .ص بازاص اخلی  9اص ااد
ص خریداصی

قیمد پیشنها ی  608اص

هر تن سیافآص خا ص

ص ثبد شد

اسد.


نمو

 823اص هر تن صب کاصخانه ثبد شد.

ص آلمار میلگر  041.9یوص هر تن با کرایه حمل بو  .ص
بازاص اخلی امریکا میلگر  944اص هر تن صب کاصخانه
بو  .ص امریکا میلگر ترکیه  859اص هر تن سیافآص بو .

بیلد

ص بازاص اص ات عربستار میلگر ترکیه  814تا  819اص

ص هفتهای که گذشد صا صکنند های هر تن سیافآص بو که  9اص نسبد به ا اخر سپتامبر ااد
KP-PU-NL-01-051-A

بیلد سیآیاس نتوانستند ص مقابل
اشاصها برای کاه

قیمد مقا مد کنند

قیمد  9اص

یگر پایین آمد .بیلد سیآیاس از  804تا  80اص به
 843اص صهر تن اوب کاه

یااد.

اشته اسد.
آخرین قیمد میلگر صا صاتی چین نیز  889تا  804اص هر
تن اوب ثبد شد.
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میلگر ص سیه نیز ص خا صمیانه بین  804تا  894اص هر تن 

صیای سیا

اوب

شنید

شد

اسد .میلگر

صق ص بازاص ایرار

صا صاتی قیمد صق گر ضخامد  6میلیمتر ص ل ا ل هفته 0584

ا کراین با  9اص ااد به  804تا  824اص هر تن اوب تومار هر کیلو ص انزلی پیشنها میشد ص ند نز لی قیمد از
صسید اسد.

همار ص ز شنبه شر ع شد

شنبه صسید اما از ص ز سه شنبه قیمد شر ع به باا صاتن

مقاطع ص بازاص ایرار



مقاطع هفته آصامی صا پشد سر گذاشد ا ل هفته با تالش-
های بعضی از کاصخانجات ص هفتههای قبل ،قیمد میله گر
کمی اازای

یااد اما بازاص ضعیفتر از آر بو که کش

قیمدهای قبل صا هم اشته باشد به همین علد از ص ز
بعد ثابد باقی ماند .برخالف قیمد میله گر قیمد تیرآهن ص
یکشنبه اازای

قیمد اشد

که ناشی از بازاصسازی ذ ب آهن اصفهار بو این اازای
قیمد از ص ز

شنبه به بعد ص ی تیرهای سایزهای  64به باا
لی امنه نوسار قیمد بین هر کیلو 64

بیشتر محسوس بو

تا  84تومار بو  .نبشی
نز لی اشته

نا انی نیز ص طول هفته ص ند

اطمینار نسبد به تأمین صق

ص ما های آیند از طرف
صفحه شماص 4

ار شندگار خاصجی اسد .ص ز سه شنبه برای بازاص محرز شد

که خریداصها نمیتوانند به عرضه کنندگار سیآیاس برای
خرید ص خالل  04ص ز آیند امید اص باشند بنابراین ص
ااصله زمانی یک ما آیند

قفهای ص اص ات صوصت خواهد

گراد .موجو یهایی که ص بنا ص مبداء ص صیای خزص منتظر
حمل هستند شامل اازای

قیمد اصز خواهند شد

امر قیمد بازاص صا تحد تاثیر قراص ا

همین

اسد .

صقهای گر ضخامد  6.9تا  2میلیمتر با کمبو عرضه ص بر

تا هر کیلو  944صیال پایین آمدند عد ای از بو

سد اندصکاصار اعتقا

قیمد آنها ص ند صعو ی اشد ص بعضی از مواص

اصند که با نشسدهای تولیدکنندگار قیمد تا هر کیلو  84تومار باا صاد.

اوا بعد از مراسم سر ص شهیدار آقا اباعبدا ...الحسین
قیمدها باا خواهد صاد اما ظراید خالی نیاز به تأمین منابع
مالی اجاز نمی هد که این امید اصی طوانی باشد.

صق های ضخامد  3تا  09میلیمتر با اازای

قیمد ناشی از

عرضه مباصکه ص هفته قبل ص بر شد ،صاحبار این کااها
انتظاص اصند که مباصکه ص عرضه بعدی باز هم قیمد صا

صق



تغییر می هد نوسار نرخ اصز اسد اما گذشته از آر عد

شنبه

کر

از سه شنبه به

کر

به  0584تومار بازگشد آنچه که قیمد صق گر صا

اازای

هد ضمن آنکه عرضه مهرما هنوز با حجم عرضه

قیمد انواع صق ص امریکا طی یک هفته  64اص هر شوصت ماههای قبل ااصله بسیاص زیا ی اص به همین علد قیمد
تن ااد اشته

صق گر  904تا  964اص هر شوصت تن این کااها هر کیلو  94تومار اازای

یااد .بعضی از

ضخامد  09میلیمتر به باا ص هفته گذشته از طرف کا یار

هر شوصت تن نیز مواق به معامله شد اند.

عرضه نمیشد محصوات اکسین هم ص حجم بسیاص پایینی به

هفته گذشته قیمد انواع صق ص شمال اص پا ثبات اشد بازاص آمد از آنجا که بازاص با صکو بسیاص
صق گر  064تا  084یوص هر تن صب کاصخانه بو .
شدید ص بر سد محد ید عرضه
صق گر ص سیه ص ترکیه  044تا  064اص هر تن سیافآص
بو

ص  044اص معامالتی بسته شد اسد .ص بازاص اخلی

امکار اازای
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صب کاصخانه شنید شد اسد .برخی ص کمتر از  944اص ضخامدها بخصوص  06میلیمتر ص بازاص نایاب اسد .صقهای

خبرنامه صنایع معدنی

یکشنبه به بعد قیمد شر ع به کاه
بعضی از سایزها ص ز شنبه

به  0544تومار ص ص ز سه

قیمد صا نمی هد.

صق سر از ا ل هفته تمایل به ا ج

ترکیه صق گر صا ص  084تا  004اص هر تن صب کاصخانه گراتن اشد بخصوص نوع اص اتی
بد ر مالیات بر اصزش ااز
پیشنها می ا ند که  9تا  04آر که با محد ید خرید همچنین
اص نسبد به هفته قبل صشد اشته اسد.

چینیها ص تعریالت بو ند

آخرین قیمد صق گر صا صاتی

چین ص  818اص هر تن اوب شنید شد.
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نوسار نرخ اصز ص بر سد .ص بعضی از
ضخامدها قیمدهای نوع اص اتی بر
خالف همیشه از قیمد مباصکه هم بااتر صاد بخصوص ص
موص

صق  4.14میلیمتر .ص صوصتیکه ص ند صعو ی اصز
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ا امه پیدا کند طبعاً این اازای

قیمد نبال خواهد شد.

اقتصا ی

کشوص ص این زمینهها اراهم کر .

صق گالوانیز این هفته ص ند نز لی اشد اما میانگین پونداکف تصریح کر  :به یطژ
قیمد نسبد به هفته قبل ثابد ماند.

ص حطوز تطأمطیطن نطیطازهطای

بلغاصستار ص زمینه صنعد آلومینیو  ،بطا تطوجطه بطه آر کطه
استار مرکزی ص این صنعد اعال اسد ،اقطدامطات بسطیطاصی
ا که برصسی این مساله ص ستوص کاص قطراص

می توار انجا
خواهد گراد.

بلغاصستار آما
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قرعات خو ص

تعامل با ایرار ص صنعد آلومینیو
اسد مهر

کشوص ایرار بلغاصستار ساانه بی

حجم مبا ات تجاصی

بطلطغطاصسطتطار ص تطولطیطد

از  094مطیطلطیطور اص اسطد

سفیر بلغاصستار ص ایرار گفد :با توجه به جو صنایع اعال توانمندی خوبی برخو اص اسد.
حوز تولید قرعات خو ص

آلومینیطو

ص اسطتطار مطرکطزی،

زمینههای بسیاصی برای همکاصیهای صنعتی
بلغاصستار جو

اقطتطصطا ی بطا

اص .

صا صات کشوص ایرار به بلغاصستار ص سال  56پنج میطلطیطور
اص ،ص سال  50هفد میلیور اص
 04۰9میلیور اص بو

ص سال  54بطیط

از

اسد.

به گزاصش خبرنگاص مهر ،خریستو پولنداکف ظهر چهاصشنبه طی
سفر

ص ز خو به استار مطرکطزی ص یطداص بطا اطعطاار

اقتصا ی صنعتی این استار اظهاص اشد :طی باز یطدهطایطی
ص ز ای که

که از مناطق مختلف کشوص ایرار اشتم سفر

ص استار مرکزی حضوص یااتم ،مشخص شد که استار مرکطزی زمینهسازی غول بازصگانی الزات برای اازای

از ظرایدهای صنعتی اقتصا ی بسطیطاص خطوبطی بطرخطوص اص با
اسد.
هطم ص

تراایگوصا که

مین شرکد بازصگانی الزات بزصگ

نیاسد ،بدنبال اازای

حوز کشا صزی از تنوع تولیدات برخوص اص اسد نقاط قطوت پساتحریم اسد
بسیاصی ص این عرصه ها اص .

تجاصت

ایرار ایسنا

گر

ی ااز  :این استار هم از نظر صنعتی تولیدی
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موا شیمیایی ،اص یی ،ماشین آات

قطرطعطات صطنطعطتطی از

تجاصت با ایرار

ص

صار

ص همین صاستا ص جسد جوی یک مدیر

ااصسی زبار اسد.

پولن اکف با اشاص به اعالید های صنعتی ایطن اسطتطار ص به گزاصش ایسنا ،این شرکد بازصگانی مستقر ص سنگاپوص به
حوز تولید قرعات خو ص ا امطه ا  :شطرکطدهطای سطاخطد

نبال استخدا

قرعات خطو ص ی بطزصگطی ص اسطتطار پاای

یک مدیر ااصسی زبار برای احد الزات

شد برای همکاصی با معامله گرار این شرکد به

مرکزی اعال هستند که ص این صابطرطه منظوص شناسایی ،تحلیل ،اصزیابی پیشنها ارصدهای تجاصی
میتوار به تبا ل ان

انا صی بیطن

کشوص پر اخد.

ص منرقه خلیج ااصس بویژ

ص بازاص ایرار اسد که به

سرعد ص حال تغییر اسد.

سفیر بلغاصستار ص ایرار بطیطار کطر  :طبق آگهی ارصد شغلی که ص ب ساید تراایگوصا منتشر
طی بطاز یطدی کطه از نطمطایشطگطا هطای شد اسد ،انتظاص میص
صنعد آلومینیو
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ساختمار ص اصاک ارصدهایی صا که از گشای

اشتیم با توجه به اینکه ص ایطن
حوز زمینه تعامل خوبی میار

نامز موص نظر برای این شغل

اسد ،صک کند

بازاص ایرار به جو آمد

این شغل شامل سفرهای زیا برای ایجا

کشوص ایرار بطلطغطاصسطتطار ص ابط با شرکدهای بزصگ ص ایرار خواهد بو .

اراهم اسد ،میتوار شرایط صا بطرای تطعطامطالت

مطرا ات

تراایگوصا
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که بزصگترین شرکد بازصگانی نفد مستقل اسد ،پس از که ازمه آر تقوید همکاصیهای بانکی اسد ،چرا که ص ابط
لغو تحریمهای هستهای آمریکا

اجرایی شدر برجا

اتحا یه اص پا علیه تهرار ،به بازاص ایرار بازگشتند.

پاای

مالی

محصوات

شد ایرار صا متوقف کر ند.

ص حانی یداص ص سای جمهوصی ایرار
یکدیگر صا نشانگر اصا
ص ابط

کشوص برشمر

توسعه ص ابط

برای شرکدهای ایرانی آلومینا اراهم کر اند.

تقوید

گفد :ملد ایرار عالقهمند به
برای

سد یتنا اسد

کشوص ظرایدهای بسیاص مناسبی جو

اص

ایرار ص کوتا مدت تا میار مدت ،سه تا چهاص صصد ص سال صییس جمهوص با اشاص به آما گی ایرار برای تأمین نیازهای
یتنا

صشد کر .
اسد نامز

بر اساس گزاصش بلومبرگ ،تراایگوصا اعال کر
این سمد ماموص توسعه ص ابط با تولیدکنندگار

ارآ صی

کنندگار الزات ص منرقه خا صمیانه بویژ ایرار خواهد بو .

ص بخ

اوا ،

انرژی

شنبه

که باید از آرها بهر گراد.
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همچنین صا صات مصالح

ساختمانی اصائه خدمات انی مهندسی برای ساخد نیر گا ها
جا ها ،تصریح کر  :باید با اراهم کر ر تسهیالت مناسب،
های خصوصی

زمینه همکاصی مشترک بخ

کشوص صا اراهم

شرکدها صا تشویق به سرمایه گذاصی مشترک کر .
ص حانی اظهاص اشد :از توسعه تقوید همکاصیهای ارهنگی
ایرار

یتنا حماید کر

انشگاهی

پیشنها اوا ی ص حانی به نخسد زیر یتنا

آما

کشوص تبا ل استا

اصتباط نز یکتر مراکز
انشجو هستیم.

ماین نیوز

نخسد زیر یتنا نیز ص این یداص با بیار اینکه کشوصش

مدیرعامل مجتمع صنعتی معدنی چا صملو با اشاص به میزار

بر ص ند

پیوسته برای ص ابط خو با ایرار احترا قائل بو

اشته اسد ،گفد:

تقوید این ص ابط اهتما

صییس جمهوصی اسالمی ایرار ص یداص نخسد زیر یتنا با کشوصظرایدهای گستر ای برای همکاصی اصند که باید به
بیار اینکه

کشوص ظرایدهای گستر ای برای همکاصی نفع

اصند که باید به نفع

کر که جمهوصی اسالمی ایرار آما

اسد انرژی اوا موص

نیاز یتنا صا تأمین کند.

نگویار شوار پوک
بخ

ص این

های خصوصی

زاصتخانهها

به گزاصش ماین نیوز ،حسن ص حانی ص یداص نگویار شوار کامل

کشوص نیز حضوص اشتند ،گفد :به همه

سازمارها برای همکاصی

تالش بیشتر ص جهد صساندر

پوک نخسد زیر یتنا که ص ز پنجشنبه با حضوص هیاتهای حجم مبا ات تجاصی
عالیرتبه

کشوص ص هانوی برگزاص شد ،تقوید ص ابط با بااتر از

کشوصهای شرق آسیا

از جمله یتنا صا همواص برای ایرار

حائز اهمید انسد

میتواند مرکزی برای

گفد :یتنا

توسعه اعالید اقتصا ی ایرار ص منرقه شرق آسیا
نیز مسیر تجاصت یتنا

میلیاص

کشوص به صقمی
اص ستوص خواهم

ا .
ی با تاکید بر اینکه خواستاص ایجا

ایرار جه

ص همکاصیهای

جانبه ص همه

ص بازاصی به سعد  044میلیور نفر عرصهها هستیم ،ااز  :ما همچنین

باشد.

صییس جمهوص اظهاص اشد :بعد از برجا
زمینه خوبی برای توسعه ص ابط اقتصا ی
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یداص که نمایندگار اصشد
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ملد موص استفا

قراص گیر  ،اعال

ملد موص استفا

قراص گیر .

خبرنامه صنایع معدنی

مک کنزی انتظاص اص تقاضای مس

یتنا از پایتخدهای

عز سیاسی برای توسعه

طبق گزاصش سازمار ملل ص سال  ،6408گلنکوص تراایگوصا تقوید ص ابط با ملد مقا

شرکد تحقیقاتی

تجاصی میار

اسد.

شرکدهای بازصگانی ص سالهای  6408 6406که تحریمهای
هستهای علیه ایرار تشدید شد ،معامالت نفد

بانکی پایه ص ابط اقتصا ی

کشوص

آما

آغاز تجاصت ترجیحی

حرکد به سمد تجاصت آزا با

صاع تحریمها ایرار میباشیم.
کشوص جو

اص
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صییس جمهوص کشوصمار نیز با استقبال از این ص یکر طرف
یتنامی تاکید کر که تهرار از تجاصت ترجیحی

سپس الزاتی مانند لیتیو  ،کبالد ،اسفات آهن عناصر نا ص خاکی

تجاصت آزا با هانوی حماید میکند.
نخسد زیر یتنا
لد

ملد

ص پی ص نق بازاص خو ص های برقی ،بازاص موا

معدنی

نیز ص نق خواهد گراد.

ص ا امه با بیار اینکه به نمایندگی از
یتنا

مواقید بزصگ

یپلماتیک جمهوصی

اسالمی ایرار صا تبریک میگویم ،گفد:

ص پسابرجا

ارصد مناسبی صا برای توسعه همکاصیها اراهم آ ص
بیتر ید این سفر نقره عرفی ص تعمیق همکاصیهای تهرار -
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هانوی خواهد بو .

اشد :همکاصی

کشوص

ص تولید محصوات کشا صزی

میتواند ص ند همکاصیهای اقتصا ی صا شتاب هد.
ص همین حال زیر صنعد ،معدر

تجاصت نیز با صییس

سازمار توسعه معا ر این کشوص یداص کر  .سرمایهگذاصی
کشوص ص بوکسید آلومینا ،صا صات گچ ایرار به یتنا ،
سرمایه گذاصی ص زغال سنگ

سرمایه گذاصی توسط یتنا

ص صنعد آلومینیو ایرار از مهمترین مباحث مررح شد

این یداص بو

خو ص های
پی

ص

اسد.

ص نق بازاص موا معدنی
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ی همچنین با اشاص به موضوع کشد ارا سرزمینی ،اظهاص

الزات با انقالب ص صنعد

برقی ماین نیوز

بینی میشو تا  6464سهم خو ص های برقی از کلیه

خو ص های جهار به  0صصد برسد.
به گزاصش ماین نیوز ،انکن گو ین
از تحلیلگرار بازاص ص این زمینه گفد:
صنعد خو ص های برقی حوز ای اسد
که سرمایهگذاصار بازاص موا معدنی
الزات صا به آیند امید اص کر

اسد.

ص سال  6404تنها  00هزاص خو ص ی
برقی ص بازاص جهانی جو
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پی

اشد که

بینی میشو این صقم تا  6464به  8.5میلیور ستگا

معا ل  0صصد بازاص برسد.
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