
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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چکیده
 و است کشور در یصنعت ارزش یهارهیزنج نیترمهم از ،استراتژیک محصوالت از یکی عنوانبه فوالد ارزش رهیزنج

 فوالد، ازجمله کیاستراتژ و مادر محصوالت بازار در .دارد آوریارز و زاییاشتغال ،افزودهارزش ایجاد در مهمی نقش

 نیا اهداف انحراف ای بازار در دولت یکنترل یهااستیس شدن اثریب به منجر ،اقتصادی فساد سازنهیزم عواملِ یبرخ

 صنعت در فساد یریگشکل یهاگلوگاه ییشناسا منظوربه حاضر، گزارش در .شودیم منافع عادالنه عیتوز از هااستیس

 و خأل ینوع که ردیگیم شکل فضایی در عمدتاً اقتصادی فساد رایز ؛است شده تمرکز آن مشکالت بر ،مذکور

 سیتأس و صادرات یراستا در چارچوب از خارج یمجوزها یبرخ صدور متأسفانه باشد. داشته وجود آن در یناکارآمد

 مواد خروج ،یگرواسطه و یدالل محصول، نیا یکاال بورس بازار یفضا در جادشدهیا رانت ،فوالد یهاکارخانه

 ،کشور از خارج به نامتعارف صادرات ای و آزاد بازار در آن عرضه و یرسم بازار از فوالد یینها و یاواسطه ه،یاول

 و مصوبات ن،یقوان یساختار اشکاالت و فوالد دیتول ندیفرا در ازیموردن یاکتشاف آهنسنگ از یبخش یفروشخام

 یهاگلوگاه به توجهبا ،رونیازا .دیآیم شماربه فوالد صنعت در فساد یریگشکل علل از ،مختلف یهابخشنامه

 که شودیم پیشنهاد یاقتصاد فساد رساندن حداقل به یبرا راهکارهایی اقتصادی، امنیت مالحظات و شدهاحصا

 حذف ،یفروشخام از یریجلوگ دکنندگان،یتول یسنجتیاهل امور، شدنیکیالکترون قیطر از تیشفاف یارتقا شامل

.است فوالد بازار در انحصار یریگشکل از یریجلوگ و مقررات و نیقوان اصالح ،یدستور یگذارمتیق لیتعد ای

.خام فروشی ،فساد اقتصادی ،صنعت فوالد واژگان کلیدی:

 مقدمه
 یهابخش بر یفراوان مخربِ آثار یاقتصاد فساد

 صنعت دارد. فوالد صنعت ازجمله یاقتصاد مختلف

 با گسترده ارتباط و باال افزودهارزش واسطهبه فوالد

 رهیزنج .ستین امان در یاقتصاد فساد از ،عیصنا گرید

 یهارهیزنج نیترمهم از یکی محصول، این ارزش

 یاریبس یمال دیعوا که است کشور در یصنعت ارزشِ

 آخرین اساس بر .دارد دنبالبه داخلی اقتصاد یبرا را

 ایران ،2021 سال در 2فوالد جهانی انجمن گزارش

khaleghisaeedeh@gmail.com، تهران، ایران دانشگاه الزهرا، کارشناسی ارشدآموخته دانش .1

2. World Steel Association

 تولیدکننده 10 میان در 2019 و 2018 یهاسال طی

 داده اختصاص خودبه را 10 رتبه جهان، در فوالد برتر

 سه عنوانبه ژاپن و هند چین، بندیرتبه این در است.

 رتبه بنابراین، ؛اندشده مطرح حوزه این در برتر کشور

 ،فوالد تولیدکننده برتر کشورهای مجموع میان از 10

 .است صنعت این در کشور مهم جایگاه دهندهنشان

 و کشور در فوالد صنعت بخش اهمیت به توجهبا

 دولت بخش، این در المللیبین منظر از ایران جایگاه

 برخی طریق از است کرده تالش گذشته یهاسال در



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 آن داخلی بازار کنترل به نسبت ،هایگذاراستیس

 مشکالت ،موارد برخی در عمل در اما نماید اقدام

 ،یفروشخام ازجمله بخش نیا یبرا یتوجهقابل

 نادرست یهااستیس ةجیدرنت که 1انحصار و احتکار

 نیا است. آمده وجودبه هاآن یاجرا نادرست وهیش ای

 مختلف یهابخش تا است شده باعث ،مشکالت

 ،است شایسته که طورآن صنعت این ارزش زنجیره

 و توسعه برای آتی یهایزیربرنامه و نیابد توسعه

 یهاچالش و نگردد محقق ،صنعت این پیشرفت

 محصول این بازار در اقتصادی مفاسد ازجمله مهمی

 شود. ایجاد

 تواندیم یاقتصاد فساد شوم دهیپد متأسفانه

 عرضه و فوالد نیتأم و دیتول رهیزنج مختلف مراحل

 یهاراه از یکی .کند ریدرگ را آن یخارج و یداخل

 ،بخش یک در فساد یریگشکل یهاگلوگاه شناسایی

 عمدتاً زیرا ؛است بخش آن مشکالت علل بر تمرکز

 نوعی که ردیگیم شکل فرایند یک از مراحلی در فساد

 ؛باشد داشته وجود مراحل آن در ناکارآمدی و خأل

 طریق از است شده تالش گزارش این در بنابراین

 به کشور، در فوالد صنعت بخش مشکالت شناسایی

 به لذا ؛افتی دست آن خیزفساد یهاگلوگاه شناسایی

 مشکالت و ایران در فوالد صنعت وضعیت بررسی

 محصول این بازار در اقتصادی فساد سازنهیزم

 به نخست بخش در راستا، این در .شودیم پرداخته

 در اقتصادی فساد یریگشکل یهاگلوگاه هئارا

 بازار یخألها و مشکالت بر تمرکز با فوالد صنعت

 از یتوجهقابل بخش و نموده محصوالت نیا از مملو را خود یانبارها ،یفوالد محصوالت گسترده دیخر با یاقتصاد یهابنگاه از یاریبس .1

 کاال، بورس در فوالد حوزه فعاالن برای ینگران ایجاد ضمن اقدام نیا است، قرارگرفته یاقتصاد قدرت صاحبان دست در آهن و فوالد بازار

 .(1399 ،فوالدبان یرساناطالع ی)تارنما است شده یداخل بازار در فوالد نگیدامپ به منجر

 بر دیتأک ضمن نیز ادامه در .است شده پرداخته آن

 پایان در آن، با مرتبط اقتصادی امنیت حظاتمال

 در فساد رساندن حداقل به برای راهکارهایی گزارش

 هایزیرساخت طریق از و فعلی شرایط در حوزه این

 است. شده هئارا ،موجود

 صنعت در فساد یریگشکل یهاگلوگاه .1
 کشور فوالد

 نفعانِیذ برخی استراتژیک، و مهم محصوالت بازار در

 کنندیم سعی نفوذ صاحب عمدتاً و قدرتمند

 منافع افزایش یا حفظ جهت در را باالدستی یهااستیس

 پیش تواندیم جایی تا اقدامات این گیرند. کارهب خود

 منافع توزیع بلکه شود اثریب هاسیاست تنهانه که رودب

 سیاستی هر گفت توانیم شود. کشیده انحراف به نیز

 با نخست وهله در ،شودیم تدوین باالدست در که

 ازجمله ارزشمندی اهداف به دستیابی نیت و محوریت

 موارد برخی در اما ،است داخل تولید از حمایت

 بخش آن بازیگران اهداف و هایورزغرض دستخوش

 محصوالت و فوالد بازار در موضوع این .گیردمی قرار

 یکی فوالد صنعت است. مشاهدهقابل نیز کشور فوالدی

 کشور اقتصادی توسعه در زیربنایی و مادر صنایع از

 فوالد ملی شرکت گزارش اساس بر .شودیم محسوب

 55 دیتول ،1404 افق اندازچشم سند طبق (،1399) ایران

 است یحال در این و شدهیزیربرنامه فوالد تن ونیلیم

 به دنیرس یبرا یمتعدد یهاچالش با صنعت نیا که

 بازار در موجود یهاچالش .است روروبه هدف نیا



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 و خألها از ناشی عمدتاً فوالدی، مختلف محصوالت

 مطلوب اجرای عدم یا و نادرست یهااستیس تدوین

 سالمت موارد اغلب در که است تدوینی یهااستیس

 این .است گرفته نشانه را محصوالت این بازار ساختار

 فوالد، بازار در ثبات و تعادل عدم به منجر هاچالش

 پایین یوربهره اولیه، مواد نیتأم حوزه در مشکالت

 این ارزش زنجیره در ییهاشکاف وجود ،فوالد صنعت

 و غیررسمی بازار یریگشکل احتکار، محصول،

 آن با مرتبط یاتوسعه یهابرنامه تحقق عدم درمجموع

 نهیزم ،عدیده یهاچالش وجود طرفی از است. شده

 فراهم نیز را بخش این در اقتصادی فساد یریگشکل

 فضای در عمدتاً که است اقدامی ،فساد زیرا ؛است آورده

 و نوسانات وجود .ردیگیم شکل زیبرانگچالش

 کشور فوالد بازار مختلف یهابخش در هایثباتیب

 مواد تقاضای و عرضه ،یگذارمتیق حوزه در ازجمله

 فضای ایجاد موجب ،نهایی محصوالت و اولیه

 یاعده برای فساد و رانت یریگشکل و زیبرانگچالش

 است. شده بازار این در

 اقتصادی فساد بر یاریبس عوامل است، ذکر شایان

 ابعاد بررسی با .رگذارندیتأث مختلف یهابخش در

 ازجمله توانیم کشور در فوالد تولید زنجیره مختلف

 شرح به را صنعت این در فساد بر مؤثر عوامل نیترمهم

 این در شدهمطرح مصادیق نمود. یبندطبقه (1) جدول

است. شده تبیین گزارش بعدی یهابخش در جدول،

فوالد صنعت رد اقتصادی فساد ابعاد :1 جدول

فوالد صنعت در مصادیق اهماثرگذار عوامل

 اطالعاتی شفافیت فقدان
بالقوه ظرفیت از دقیق آماری گزارشات فقدان و الکترونیکی یهاسامانه حوزه در عدیده اشکاالت وجود

 تولیدکنندگان بالفعل و

مقررات و قوانین یخألها

 بازرگانی یهاکارت با صادرات ؛صادارت و تولید حوزه در چارچوب از خارج مجوزهای صدور
 رهیزنج ییانتها مراحل در ژهیوبه محورصادرات نگاه فقدان ؛هااستیس نبودن هدفمند ،بارمصرفکی

 عدم ؛هابخش نیا قیطر از تیمز و ارزش یارتقا یبرا دارتیاولو یهابخش ییشناسا عدم ؛فوالد تولید
 یهایبوروکراس و دیتول موانع شیافزا ؛مناسب یتیحما یهااستیس فقدان و داخل ازین به توجه
 یواقع دکنندگانیتول یبرا یادار ریپاگودست

 منافع تعارض
برخی سوی از یرضروریغ نیعناو تحت و توجهقابل مبالغ با نامتعارف یقراردادها یبرخ انعقاد

 دولتی بزرگ تولیدکنندگان

کارآمد و مؤثر یهانظارت فقدان
 بازار در آن عرضه و بورس بازار از فوالدی محصوالت انواع خروج بازار؛ در انحصار یریگشکل

 ؛خارجی بازارهای در محصوالت فروشیخام ؛تولیدکنندگان مناسب سنجیاهلیت فقدان ؛یررسمیغ
 احتکار

یکارشناسریغ و مغرضانه تصمیمات اتخاذ و دهایسفقهی با مدیران برخی ارتباط و خاص انتصاباتیساالرستهیشا فقدان

دولت یهادخالت
 بورس در عرضه جهت محصوالت از مشخصی مقادیر تعیین ؛بورس بازار در دستوری یهامتیق تعیین

 رقابتی بازار یریگشکل از جلوگیری و

 صنعت یهایثباتیب از بخشی ،دهدیم نشان هایبررس

 بخشی و صنعت درونی مشکالت از ناشی کشور، فوالد

 بر بازار این از خارج که است مشکالتی به مربوط دیگر

 مشکالت تمامی .شودیم وارد تقاضا و عرضه یهاطرف



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 ثبات عدم بر تیدرنها نحویبه بازار این بیرونی و درونی

 مراحل در فوالدی محصوالت نادرست یگذارمتیق و

 زمینه امر این و است یافته سوق آن تولید زنجیره مختلف

 دالالن برای ژهیوبه بازار این در فساد و رانت یریگشکل

 خبرگزاری گزارش به است. نموده فراهم را هاواسطه و

 مجلس معادن و صنایع کمیسیون عضو (،1399) تسنیم

 نموده مطرح مجلس علنی صحن در اسالمی شورای

 فوالد بازار در گرانواسطه و دالالن رانت زانیم که است

 هزار 180 تا 150 نیب سال، نخست ماهههفت در تنها

 اهم از برخی به ادامه در اساس این بر است. تومان اردیلیم

 توانندیم که ایران فوالد بازار یهاچالش و مشکالت

 ،دباش حوزه این در اقتصادی مفاسد از متأثر یا و سازنهیزم

 شود.می اشاره

چارچوب از خارج مجوزهای یبرخ صدور .1-1

 فوالد تولید زنجیره مختلف مراحل در

 نیتأم و توزیع تولید، زنجیره مختلف مراحل در

 .گرددیم صادر مختلفی مجوزهای فوالدی، محصوالت

 بر محصوالت. این تولید و صادرات در مثال عنوانبه

 و بخش این در یمجوزهای که یدرصورت اساس، این

 صادرات جهت در شدهنییتع چارچوب از خارج

 ،شود صادر خام مواد خصوصبه فوالدی محصوالت

 صنایع در ژهیوبه چالش ایجاد به منجر تواندیم

 نامهوهیش 12 ماده اساس بر بنابراین، ؛گردد یدستنییپا

 مصوب فوالد رهیزنج یتقاضا و عرضه یسامانده

 یهماهنگ ستاد جلسه نیچهارم و پنجاه و کصدی

 به 28/8/1399 خیتار در یابالغ) دولت یاقتصاد

 و معدن صنعت، خدمات و اطالعات واحد پنجره خدمات، و اطالعات ارائه بهبود راستای در تجارت و معدن صنعت، وزارت .1

 در است. آنان درخواست و اطالعات ثبت برای متقاضیان به خدمات ارائه نمای ،یاببهین درگاه است. کرده یاندازراه را تجارت

 فوالد، رهیزنج در دولت استیس ،(صمت وزارت

 کشور، فوالد رهیزنج صادرات و افزودهارزش شیافزا

 عیصنا ازیموردن هیاول مواد نیتأم از نانیاطم با زمانهم

است. کاال بورس در یاعالم برنامه تیرعا و یدستنییپا

 با صادرات کهاین رغمیعل اساس، این بر

 کالنی متغیرهای از یکی ،یینها محصوالت تیمحور

 در ،دارد کشور اقتصاد بر مطلوبیآثار  که است

 نحویبه مفروض بخش یک در اقدام این که یصورت

 چرخه از نیز داخل ازیموردن منابع که گیرد صورت

 تولید تواندیم ،ی(فروشخام) شود خارج تولید

 در سازد. مواجه ییهاچالش با را داخلی ناخالص

 محصوالت این فروش به مایل یاعده نیز فوالد حوزه

 کاهش ارزی، نوسانات دلیلبه خارجی رهایبازا در

 این بازار دستوری قیمت و ملی پول ارزش

 عرضه به دکنندگانیتول تمایل )که محصوالت

 (،دهدیم کاهش را بورس رسمی بازار در محصوالت

 و مجوزها این صدور که یصورت در و هستند

 و الزم یهانظارت با واقعی، صادرکنندگان شناسایی

 بازار در اخالل به منجر نباشد، همراه کافی دقت

 شد. خواهد اقتصادی فساد و فروشیخام و یداخل

 در برنامه از خارج مجوزهای صدور همچنین

 بخش در ژهیوبه فوالد یهاکارخانه سیتأس راستای

 از تواندیم که کشور داخل در صنعت این یدستنییپا

 سهمیه افتیدر هدف با و سودجو یاعده سوی

 سامانه از فوالدی محصوالت و اولیه مواد ماهانه

 آن صادرات یا و آزاد بازار در آن فروش و 1یاببهین



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

     فساد در صنعت فوالد کشور                   
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 در اختالل سازنهیزم عوامل از یکی ،گیرد صورت

.1است حوزه این در فساد و داخل نیاز نیتأم

بورس بر حاکم فضای در جادشدهیا رانت. 2-1

 فوالدی محصوالت کاالی

 است کاالهایی مجموعه از فوالدی محصوالت و فوالد

 در تولیدکنندگان توسط مشخصی حد تا بایستی که

 کهنیا وجود با کاال بورس د.نشو عرضه کاال بورس

 کاهش برای مناسبی مکانیسم نظری، لحاظبه

 مختلف محصوالت عرضه در داللی و یگرواسطه

 همراه کشور فوالد بخش در ییهاچالش با اما ،است

 کشف در بازار دست نبودن باز ،مثال عنوانبه است. بوده

 واقعی یتقاضا و عرضه مبنای بر تعادلی یهامتیق

 تعیین و قیمت دستوری تعیین در دولت دخالت دلیلبه

 تعیین در دخالت کاال، بورس در عرضه میزان

 رخیب فسخ و بازار این خریداران و کنندگانعرضه

 است نموده ناکارآمد حدودی تا را بازار این ،معامالت

 عرضه به فوالد تولیدکنندگان تمایل کاهش به منجر و

 که یطوربه است. شده کاال بورس در خود محصوالت

 عرضه یررسمیغ و آزاد بازار در را خود محصوالت

 تقویت و یریگشکل سازنهیزم طریق این از و نموده

 تواندیم مذکور موارد جمیع ت.اس شده فراهم سیاه بازار

 از و گردد کشور در اولیه مواد کمبود موجب سوکی از

 خود نیاز شوند مجبور واقعی تولیدکنندگان دیگر سوی

 بورس و است ریپذامکان دکنندگانیتول برای فقط کاال بورس طریق از فلزی محصوالت و پتروشیمی اولیه مواد خرید سامانه، این

 تولیدی واحدهای کلیه برای اولیه مواد خرید .دهدیم خرید اجازه ،اندشده یدأیت یاببهین وبگاه طریق از که متقاضیانی به تنها کاال

.تجارت( و معدن صنعت، )وزارت است ریپذامکان تولید آمار ارائه به منوط کسب پروانه و یبرداربهره پروانه دارای صنفی و صنعتی

 یریگیپ از فعاالن نیا از یبرخ هدف ران،یا فوالد دکنندگانیتول انجمن یاعضا از یکی از نقل به (1399) میتسن یخبرگزار گزارش اساس بر. 1

 تومان اردیلیم 6 حدود در یدرآمد آزاد بازار به آن عرضه قیطر از تا است ابینیبه سامانه ماهانه هیسهم تن 100 افتیدر مجوز، کسب یبرا

.شودیم جبران کارخانه سیتأس نهیهز ،آزاد بازار در هیسهم نیا دوماهه فروش با که است یحدبه یخوارژهیو نیا دتش کنند. کسب

 کنند. نیتأم بورس از خارج از باالتر یهامتیق با را

 است شده سبب تنها موجود یهااستیس جهیدرنت

 بادآورده سودهای کسب به گرانواسطه از یاعده

 با مردم و واقعی تولیدکنندگان دولت، و افتهیدست

 بازارهای دادندستاز ازجمله یادهیعد مشکالت

شوند. مواجه هامتیق افزایش و تولید کاهش صادراتی،

 به فوالد زنجیره تولیدکنندگان کلیه الزام طرفی، از

 ژهیوبه کاال بورس در خود محصوالت عرضه

 واحدهای برخی و متوسط و کوچک تولیدکنندگان

 یمشکالت ،هاآن الزم توانمندی فقدان دلیلبه ردخُ

 است. داشته همراهبه تولیدکنندگان از دسته این برای

 هئارا و فساد یریگشکل به منجر عوامل این مجموع

 ایجاد برای تالش طریق از غیرواقعی ارقام و اعداد

 این در فساد است. شده رانتی و شفافریغ فضایی

 محصوالت رسمی عرضه خروج به مربوط کانال

.است باالتر سودهای کسب باهدف بازار از فوالدی

آن عرضه و رسمی بازار از اولیه مواد خروج. 3-1

 فروشی(خام) یررسمیغ بازار در

 تقاضای وجود دلیلبه ،آن محصوالت و فوالد با رابطه در

 کشور از خارج و داخل قیمت تفاوت و جهانی روزافزون

 مواد موارد، برخی در صادرات، از حاصل باالی سود و

 فوالد، نیتأم زنجیره ابتدایی مراحل در ژهیوبه اولیه

 فوالد شمش گندله، اسفنجی، آهن معدن، سنگ ازجمله



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 این بر و شده خارج داخل تولید زنجیره از کنسانتره و

 در ژهیوبه محصوالت مجموعه این داخلی بازار اساس

 بخشی است. دادهازدست را خود توازن اولیه، مواد بخش

 داخل کارخانجات در بایستی که اکتشافی آهنسنگ از

 صورتبه شود، وارد فوالد تولید فرایند در کشور

 اختالف وجود امر این دیمؤ .شودیم صادر فروشیخام

 .است آن تولید واقعی آمار و فوالد اعالمی آمار در

 مجلس تفحص و قیتحق گزارش در است ذکربهالزم

 منفی پیامدهای ازجمله ،(1394) یاسالم یشورا

 منابع دادندستاز به کشور فوالد رهیزنج در یفروشخام

 رفتهازدست فرصت نهیهز ن،یگزیجا بدون یاهیسرما

 دیتول باالتر افزودهارزش از استفاده عدم از یناش

 رفتهازدست فرصت نهیهز و یفوالد یینها محصوالت

 از فوالد دیتول صورت در که یاشتغال جادیا عدم از یناش

.است شده اشاره ،دیآیم دستبه آهنسنگ

 از کافی و مؤثر نظارت فقدان شرایطی، چنین در

 صادرات و یفروشخام از جلوگیری در دولت سوی

 یهایگرواسطه و اولیه مواد چارچوب از خارج

 در رانتی و غیرمولد یهاتیفعال افزایش باعث گسترده،

 فروشی،خام یجابه که یدرصورت .شودیم بخش این

 و دستیمیان صنایع خصوصبه و داخل بازار نیاز

 تکمیل فوالد زنجیره یعبارت به و شود نیتأم یدستنییپا

 داشته کشور برای باالیی افزودهارزش کند، پیدا توسعه و

 محل از پایین یهاتعرفه وضع با تواندیم صادرات و

 بگیرد. صورت نهایی محصول

 مواد یدستنییپا صنایع برخی است ذکرانیشا البته

 قالب در را بورس بازار از شدهیداریخر اولیه

 بازار در و خارج تولید گردونه از داللی و یگرواسطه

 دیگر ازجمله .کنندیم عرضه آزاد و یررسمیغ

 و دالالن اقدامات به توانیم بازار این تخلفات

 انحصار از سوءاستفاده در اقتصادی مفسدین

 به توجهبا کاال بورس از خرید فرایند در جادشدهیا

 صادرات و احتکار یاب،بهین سامانه یخألها برخی

 .کرد اشاره ،بارمصرفکی بازرگانی یهاکارت با

برخی در رمتخصصیغ افراد یریکارگبه. 4-1

 فوالد صنعت مدیریتی کلیدی و خاص مناصب

 یهابخش در کشور مشکالت از یکی مدیریتسوء

 در افراد برخی انتصاب است. اقتصادی مهم و مختلف

 و رانت طریق از عمدتاً که مدیریتی مهم مناصب برخی

 اتموجب ،ردیگیم صورت دهایسفقهی با ارتباط

 تصمیمات .آوردیم فراهم را بخش این در مدیریتسوء

 کسب باهدف ،افراد این نشده کارشناسی و مغرضانه

 برخی خلوتاطیح به ،شخصی منفعت و نامتعارف منافع

 به اقتصادی مفسدان یاندازدست زمینه و شدهلیتبد افراد

 از برخی .است آورده فراهم را بخش این سرشار منابع

 تخصص فاقد اغلب که نفوذ و قدرت صاحبان به منتسبین

 اساس بر اغلب و هستند کافی تجربه و

 ،شوندیم انتخاب حزبی و جناحی یهایشیاندمصلحت

 استفاده یجابه و شده مهم و کلیدی یهاسمت دارعهده

 مشکالت رفع و شرایط بهبود راستای در خود قدرت از

 اخالل ایجاد باعث خود تصمیمات با توانندیم حوزه، این

 فروش به توانیم تصمیمات این ازجمله ؛شوند بازار در

 نامتعارف، یهایواگذار مجوزها، برخی غیرقانونی

 ،یخواررانت ،ویژه انحصارات و امتیازات برخی اعطای

 نمود. اشاره دستنیازا موارد برخی و طالیی امضاهای

 بخش در خاص انتصابات برخی وجود است، ذکربه الزم



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 خاص، یاعده برای جادشدهیا رانت و کشور فوالد

 مجلس تفحص و تحقیق ساززمینه عوامل از یکی عنوانبه

 ،1394 سال در کشور فوالد بخش از اسالمی شورای

 مبالغ با قراردادهایی انعقاد مثال عنوانبه است. شدهعنوان

 مبارکه فوالد مجموعه مدیران از یکی سوی از توجهقابل

 ئتیه اعضای از برخی به منتسب افراد با 1398 سال در

 کافی و الزم تخصص که ییهاشرکت با همچنین و دولت

 ازجمله ،ندارند را قرارداد موضوع یهاحوزه در

است. بخش این در هاتیریمدسوء

و مصوبات نین،قوا ساختاری اشکاالت. 5-1

فوالد بازار در مختلف هایبخشنامه

 کشور صنعت حوزه در متعددی مصوبات و قوانین

 اجرایی یخوببه یا قوانین این متأسفانه دارد. وجود

 برخی در هستند. ییخألها دارای خود یا و شوندینم

 صدور نیز فوالد بخش ازجمله صنعت یهابخش

 موارد برخی در که متعدد یهادستورالعمل و هابخشنامه

 مشکالت حل برای یدستدم یهانسخه هئارا منظوربه

 بازار این به دیگری یهاچالش ،اندشده مطرح مقطعی

 این بازار یهاطرف سردرگمی موجب و افزوده

 قوانین با مرتبط اشکاالت ازجمله .است شده محصول

 بخش، این یهااستیس نبودن هدفمند ،هابخشنامه و

 انتهایی مراحل در ژهیوبه محورصادرات نگاه فقدان

 برای دارتیاولو یهابخش شناسایی عدم فوالد، زنجیره

 توجه عدم ،هابخش این طریق از مزیت و ارزش ارتقای

 مناسب، حمایتی یهااستیس فقدان و داخلی نیاز به

 پاگیرودست یهایبوروکراس و تولید موانع افزایش

 زمینه که است فوالد واقعی تولیدکنندگان برای اداری

 سود کسب هدف با را دالالن و هاواسطه حضور

 .است نموده فراهم بازار این از نامتعارف

 اقتصادی امنیت مالحظات. 2
 از که سهمی و باال افزودهارزش طریق از صنعت بخش

 توسعه و رشد در یلیبدیب نقش دارد، کشور اشتغال

 اقتصادی نظرانصاحب تمامی .کندیم ایفا اقتصادی

 و رشد محرکه موتور عنوانبه صنعت بخش که معتقدند

 از تواندیم صنعت بخش .کندیم عمل اقتصادی توسعه

 به منجر اقتصاد در مولد یهاتیفعال کردن پویا طریق

 شودیم مشاهده متأسفانه شود. اقتصادی وضعیت بهبود

 ازجمله حوزه این در مشکالت و موانع برخی دلیلبه

 نسبت بخش این یریپذبیآس اقتصادی، فساد شوم پدیده

 وضعیت همچنین است. شده بیشتر هابخش سایر به

 است. زده دامن شرایط این بر نیز هامیتحر و یالمللنیب

 منابع وجود رغمیعل شده باعث عوامل این تمامی

 که طورآن ،باال یهاتیظرف و ارزشمند و توجهقابل

 نباشد. رگذاریتأث اقتصاد بر بخش این ،است شایسته

 شد، اشاره گزارش قبلی بخش در که گونههمان

 یخألها یا و نادرست یهایگذاراستیس برخی وجود

 وقوع سازنهیزم کشور، فوالد بخش در ساختاری

 امر این است. آورده فراهم را اقتصادی فساد و تخلفات

 یهاکانال از بلکه شودینم ختم اقتصادی فساد به صرفاً

 نیز کشور اقتصادی توسعه و رشد بر صنعت ربخشیتأث

 به بخش این در لذا .کندیم وارد ضربه داخلی اقتصاد بر

 حوزه در فساد نقش و اقتصادی امنیت مالحظات برخی

.شودیم پرداخته اقتصاد مهم یهابخش بر صنعت



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

فساد در صنعت فوالد کشور 
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و دیتول بر آن ریتأث و یاقتصاد فساد .1-2

 فوالد صنعت افزودهارزش

 است صنایعی از یکی فوالد صنعت جملهاز ،صنعت بخش

 بنابراین ؛دارد همراهبه اقتصادی باالی افزودهارزش که

 بخش نیا افزودهارزش شیافزا بر صنعت این توسعه

 زنجیره روند در افول هرگونه طرفی از است. رگذاریتأث

 تغییر را فوالد صنعت افزودهارزش تواندیم مصرف تا تولید

 ارتباطات که است صنایعی جزو فوالد صنعت دهد.

 و دستیمیان ،باالدستی اقتصادی یهابخش با یاگسترده

 که برد نام را بخشی توانینم درمجموع و دارد یدستنییپا

 این رونق بنابراین ؛نباشد مرتبط صنعت این با نحویبه

 ازجمله .کندیم کمک نیز کشور اقتصادی رونق به صنعت

 ،کشورها سایر به نسبت کشور در فوالد تولید نسبی مزیت

 این تولید در نسبی مزیت کار، نیروی وفوربه توانیم

 نسبی قیمت ،طبیعی سرشار منابع وجود دلیلبه محصول

نمود. اشاره ...و تولیدکننده کشورهای سایر با مقایسه در آن

 رانیا فوالد تولیدکنندگان انجمن گزارش اساس بر

 ،یاسفنج آهن) فوالدی محصوالت انواع تولید ،(1399)

 طی کشور در ی(فوالد محصوالت و یانیم فوالد

 است. داشته صعودی روندی 99 تا 95 یهاسال

 73,375 از فوالدی محصوالت تولید میزان که طوریهب

 سال در تن هزار 113,771 به 1395 سال در تن هزار

 طی و باثبات نسبتاً نیز مصرف روند است. رسیده 1399

 بوده صعودی مالیمی شیب با ،مورداشاره زمانی دوره

 سال در تن هزار 71,402 از مصرف که طوریهب است.

است. رسیده 1399 سال در تن هزار 97,027 به 1395

 بایستی داخل تولید که دهدیم نشان آمار این

 زنجیره در دنبای عمل در و بوده داخل نیاز گویپاسخ

 داخل در فوالد نهایی و واسطه اولیه، مواد نیتأم

 ی،عبارت به باشد. داشته وجود خأل ،کشور

 فوالد، نیتأم زنجیره از بخش هر در کنندگانتولید

 صنایع فوالدی محصوالت به داخل نیاز بایستی

 و تولید میان جا هر و نموده نیتأم را یدستنییپا

 طریق از را شکاف این داشت، وجود شکافی تقاضا

 نمایند. برطرف واردات مانند مناسب رویکردهای

 مواد نیتأم خصوص در مشکالت برخی متأسفانه

 صنایع برای ژهیوبه فوالدی محصوالت و اولیه

 شده مطرح زمانی، یهابرهه برخی در یدستنییپا

 البته نماید.می مواجه ابهام با را موضوع این که است

 خام مواد از بخشی که داشت نظر در باید را نکته این

 ارز، بازار تحوالت دلیلبه محصول این شدهیورافر و

 کشور از خارج به فراوری واحدهای و معادن توسط

 در و شودیم صادر شدهنییتع چارچوب از خارج و

.گرددینم وارد کشور فوالد نیتأم زنجیره

 قبلی بخش در که گونههمان که است یحال در این

 از خارج صادرات و فروشیخام شد، اشاره گزارش

 هر نسبی قیمت در تفاوت دلیلبه بهینه، چارچوب

 و جهانی یهامتیق با تولید رهیزنج این از محصول

 تولید است ممکن افراد برخی سوداگرانه انگیزه

 جدی یهاچالش با را کشور در فوالد نهایی محصول

 جاتکارخان از بسیاری تعطیلی موجب و نماید مواجه

 رقابت توانایی که کشور در فوالد تولید یهاکارگاه و

 این و بشود ،ندارند را خود اولیه مواد نیتأم سر بر

 تولید بخش افزودهارزش بر جدی آسیب معنایبه

 تولید رشد کاهش کانال، این از و بوده کشور در فوالد

 در معموالً .باشد داشته دنبالبه را داخلی ناخالص



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

     فساد در صنعت فوالد کشور                   
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 ،خام مواد صادرات از جلوگیری برای کشورها

 قیمت به توجهبا اما ،گرددیم وضع یمؤثر عوارض

 نسبت کشورمان در فوالد شمش و اولیه مواد ترنییپا

 خام مواد که کشورهایی از یاریبس کشور، از خارج به

 به کنندیم نیتأم کشورمان از را فوالد تولید زنجیره

 مروربه که شدند تبدیل آن نهایی محصول دکنندهیتول

 شد. خواهد نمایان کشورها این اقتصاد بر آن آثار

ییزااشتغال بر آن ریتأث و یاقتصاد فساد .2-2

 فوالد صنعت میرمستقیغ و میمستق

 مصرف و توزیع تولید، زنجیره مختلف مراحل در

 تا آن معدن سنگ استخراج از فوالدی محصوالت

 کارهب انسانی نیروی بازار، به آن عرضه و نهایی مصرف

 راستای در که معتقدند اقتصاددانان تمامی .شودیم گرفته

 مهم عوامل از یکی اقتصادی، پایدار توسعه به دستیابی

 در که گونههمان باشد. کار نیروی ظرفیت به توجه باید

 یکی کار نیروی ،است شده مطرح اقتصاد نظری مبانی

 توجهبا .است اقتصادی رشد و تولید تابع مهم اجزای از

 ییزااشتغال کشور، در فوالد صنعت وسعت و گستره به

 ییزااشتغال بر عالوه است. گسترده نیز بخش این در

 صورتبه شغلی یهافرصت ،صنعت این در مستقیم

 اقتصادی هایبخش با ارتباط در خصوصبه غیرمستقیم

 از بنابراین ؛است شده جادیا بازار سطح در و یدستنییپا

 خلل هرگونه که گرفت نتیجه توانیم موارد این تمامی

 تواندیم ،کشور فوالد بخش بر وارده آسیب و

 مواجه یادهیعد یهاچالش با را بخش این ییزااشتغال

 .باشد رگذاریتأث کشور اقتصاد بر طریق این از و سازد

 فوالد بخش در اقتصادی فساد شد دیتأک که گونههمان

 از خارج صادرات و اولیه مواد فروشیخام طریق از

 نیتأم زنجیره مراحل از یک هر محصوالت چارچوب

 این تولید روند از خروج با تواندیم ...و کشور فوالد

 ازجمله یدستنییپا و یباالدست صنایع )در محصول

 و یبندبسته صنایع خودروسازی، ساختمان، ،آالتآهن

 در اشتغال از بخشی تولیدی، یهاتیظرف تعطیلی با ...(،

 یگرواسطه و داللی سازنهیزم و برده بین از را بخش این

 و یوربهره کاهش معنایبه نتایج این .آورد فراهم را

 یگرواسطه افزایش و اقتصادی مولد یهاتیفعال افول

.است غیرمولد یهاتیفعال و

یخارج تجارت بر آن ریتأث و یاقتصاد فساد .3-2

 فوالد محصوالت

 ،(1399) فوالد تولیدکنندگان انجمن گزارش اساس بر

 ،یاسفنج آهن) فوالدی محصوالت انواع صادرات روند

 اخیر یهاسال طی ی(فوالد محصوالت و یانیم فوالد

 سال از ،درمجموع اما ،دهدیم نشان را ییزهایوخافت

 از فوالدی محصوالت صادرات 1399 سال تا 1395

 بخش در است. رسیده تن هزار 16,600 به تن هزار 9,448

 1399 سال در و نزولی 1398 سال تا روند این ،نیز واردات

 هزار 907 به تن هزار 608 از و داشته مختصری افزایش

 تانسیلپ به توجهبا فوالد صادرات است. رسیده تن

 همچون بخش این محصوالت برای کشور صادرات

 در ،کشورها سایر در آن متقاضی بازارهای وجود و شمش

 .کندیم کمک کشور اقتصاد به ارزآوری راستای

 کشور، فوالدِ صنعت در موجود یخألها به توجهبا

 منوط اقتصاد بر فوالد خارجی تجارت مثبت یرگذاریتأث

 نهایی محصوالت صادرات ازجمله خاصی شرایط به

 ثبات فقدان است. رقابتی متیق با و استاندارد ،تیفیباک

 فوالد فروشیخام به تمایل افزایش به منجر داخلی بازار



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

فساد در صنعت فوالد کشور 
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 توانیم که است یحال در این و شده کشور از خارج در

 فوالد زنجیره انتهایی بخش به را هیرویب صادرات این

 ؛داد سوق نهایی محصول صادرات محوریت با و

 ریتأث اولیه، مواد رفعُ از خارج صادرات بنابراین

 طوریهب داشت خواهد داخل تولید بخش بر نامطلوبی

 ،آن تجارت مثبت آثار با مقایسه درارزآوری  لحاظبه که

 .کرد خواهد وارد اقتصاد به بیشتری آسیب مراتببه

 بر عمدتاً و مناسب تعرفه با صادرات بایستی بنابراین

 صورت فروشیخام نه و نهایی محصول محوریت

 و پویایی به امید توانیم شرایطی چنین یک در .پذیرد

 .داشت بخش این از ناشی اقتصادی رونق

 پیشنهادی راهکارهای و یبندجمع
 در آن نقش و کشور در فوالد صنعت گاهیجا به توجهبا

 ینسب یهاتیمز موازاتبه یاقتصاد افزودهارزش جادیا

 معادن وجود لحاظبه ازجمله کشورها ریسا با سهیمقا در

 متیق بودن ریپذقابتر ؛گاز یغن منابع و آهنسنگ یغن

 یکشورها ریسا شدهتمام متیق با رانیا در فوالد شدهتمام

 یهاتیمز به توجهبا و جهان در فوالد دکنندهیتول

 ،کشور داخل در فوالد یباال یتقاضا ؛یانرژ و آهنسنگ

 متخصص، یانسان یروین وجود ؛جهان و منطقه یبازارها

 شدنیبوم و صنعت این در ماهر مشاوران و مانکارانیپ

 صنعت یندهایفرا از یبرخ دیتول یتکنولوژ اعظم بخش

 ذوب م،یمستق اءیاح یندهایفرا ازجمله ،کشور در فوالد

 هایزیرساخت از یبرخ دیتول نیهمچن و یگرختهیر و

 یضرور ،1اژهایآل فرو و نسوزها لیقب از کشور در فوالد

 رهیزنج در ارزش یارتقا و توسعه به یاژهیو توجه است

(1394) از صنعت فوالد کشور یاسالم یو تفحص مجلس شورا قیتحق ییگزارش نها .1

 در مؤثر یهاگام از یکی .ردیپذ صورت صنعت نیا دیتول

 یهانهیزم و خألها رساندن حداقل به ر،یمس نیا

 عرضه و دیتول رهیزنج مختلف یهابخش در سوءاستفاده

 .است محصول نیا

 یهانهیزم رساندن حداقل به برای اساس، این بر

 محصولی هر ارزش زنجیره در فساد یریگشکل

 در فوالد مجموعه استراتژیک محصوالت ازجمله

 موجود یخألها یا هاشکاف گردد تالش باید کشور

 در که گونههمان .شود رسانده حداقل به یا و برطرف

 در تواندیم خألها این شد اشاره قبلی یهابخش

 یا و هابخشنامه مقررات، و قوانین نظارت، وزهح

 این بازار در ناکارآمد یهایگذاراستیس و هادخالت

 موارد به توجهبا و اساس این بر باشد. محصول

 است: طرحقابل ذیل شرح به ییهاشنهادیپ مطروحه،

 فرایندها شدن الکترونیکی طریق از شفافیت ارتقای -

 ارتقای کهاین به توجهاب: ایسامانه اشکاالت رفع و

 برای پیشنهادی راهکارهای نیمؤثرتر از یکی شفافیت

 بازار این در شفافیت ارتقای ،است اقتصادی فساد کاهش

 کاهش را اقتصادی فساد ،یتوجهقابل حد تا تواندیم نیز

 شفافیت، ارتقای رویکردهای از یکی ،اساس این بر دهد.

 مواد رهگیری و فرایندها شدن الکترونیکی و یاسامانه

 تجاری فرایند و بازار در فوالد نهایی و یاواسطه ،اولیه

 16 ماده اساس بر ،راستا این در .است محصول، این

 فوالد زنجیره تقاضای و عرضه ساماندهی نامهوهیش

 هیکل دولت(، اقتصادی هماهنگی ستاد، 1399 )مصوب

 رهیزنج یتمام در یاقتصاد فعاالن و یدیتول یواحدها

 یینها محصول تا آهنسنگ ازجمله هیاول مواد) فوالد



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 و لوله لگرد،یم و هاکالف انواع ،یخانگلوازم ازجمله

 صادرات، ع،یتوز د،یتول اطالعات اندمکلف (لیپروف

 در را متیق و خود انبار یموجود ت،یمالک انتقال

 ابینیبه و انبارها ،یداخل تجارت جامع هایسامانه

 .ندینما ثبت صمت وزارت ابالغی یهاهیرو مطابق

 نکرده اقدام اطالعات ثبت به نسبت واحدها نیا چنانچه

 وزارت صیتشخ به ند،یننما درج حیصح یاطالعات ای و

 ای عرضه در یقبل اعالم با هاآن هیاول مواد هیسهم صمت،

 خارج فروش و عیتوز عنوانبه و قیتعل یبعد یهاعرضه

 .شوندیم یمعرف ییقضا و ینظارت ینهادها به شبکه از

 و تجارت جامع سامانه یاندازراه ،است ذکربه الزم

 ذیل که کاالها نگهداری مراکز و انبارها جامع سامانه

 و (1392 )مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون

 فرایند بر نظارت و رصد راستای در و آن هاینامهآیین

 یسازپیاده اخیر یهاسال طی شده، الزامی کشور تجاری

 آن یهابخش برخی متأسفانه اما ،است گردیده

 بین اطالعات خط بر تبادل بخش در خصوصبه

 مذکور یهاسامانه است. نشده لیتکم هنوز دستگاهی

 آن اصلی متولی که بوده دولت مهم اقدامات از یکی

 .است تجارت و معدن صنعت، وزارت

 در شفافیت ایجاد برای اتخاذشده رویکردهای دیگر از

 کاالست. بورس در فوالدی محصوالت عرضه فوالد، بازار

 مداخالت و گیرد صورت یدرستبه اگر سمیمکان این

 بهترین از یکی ننماید چالش دچار را مذکور بازار ،گسترده

 .بود خواهد معامالت فرایند در شفافیت برای هاروش

 واقعی ارقام و آماری هایگزارش هئارا حوزه در شفافیت

 بهبود راستای در را حوزه این گذاراناستیس تواندیم نیز

 فقدان از مثالی عنوانبه کند. کمک مدیریتی تصمیمات

 خدمات و اطالعات رگاهد به توانیم درست اطالعات

 اشاره (ابینیبه )سامانه تجارت و معدن صنعت، وزارت

 اطالعاتی بعضاً است. نواقص برخی دارای که نمود

 از که شودیم وارد سامانه این در یاظهارخود صورتبه

 بیشتر مراتببه متقاضی شرکت یک واقعی ولیدت ظرفیت

 تولیدی واحد بالقوه ظرفیت مدارک هئارا با متقاضی و است

 بازار رد و نموده دریافت بیشتری اولیه مواد سهمیه خود،

 توجهبا تا کندیم احتکار یا و رساندیم فروش به یررسمیغ

 برای بنابراین ؛برساند فروش به ندهیآ در قیمت افزایش به

 این بایستی مذکور، سامانه طراحی اهداف به دستیابی

 .شود برطرف ایرادات

 گیریشکل منظوربه: تولیدکنندگان سنجیاهلیت -

 باید آن، تعادلی قیمت و بازار واقعی تقاضای و عرضه

 در یاببهین سامانه طریق از که تولیدکنندگانی اهلیت

 یدرستبه ،کنندیم اقدام فوالد اولیه مواد خرید راستای

 مواد ،فضا این در ثبات ایجاد ضمن تا شود شناسایی

 نگردد. خارج محصول این رسمی بازار دایره از اولیه

 وزارت اولیه، مواد سهمیه اختصاص از پس همچنین

 بر بایستی کشور صنعت بخش متولی عنوانبه صمت

 در اعالمی تولید ظرفیت اساس بر اولیه مواد یریکارگبه

 صورت در و باشد داشته کافی نظارت یاببهین سامانه

گیرد. صورت الزم برخوردهای متخلف با تخلف، وقوع

 و معدن صنعت، وزارت: فروشیخام از جلوگیری -

 با تواندمی کشور، صنعت حوزه متولی عنوانبه تجارت

 تنظیم راستای در کارآمد و صحیح رویکردهایی اتخاذ

 مواد چارچوب از خارج صادرات از محصول، این بازار

 و آورده عملبه جلوگیری گندله و کنسانتره خام، معدنی

 تولیدی واحدهای از تیحما ضمن طریق این از



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

فساد در صنعت فوالد کشور 

50

 کشور در باال افزودهارزش با محصوالتی ،یدستنییپا

 محل از یارزآور و صادرات امکان حد تا و تولید

 بایستی راستا این در پذیرد. صورت فوالد نهایی محصول

 فوالد، بورس بازار در هیرویب مداخالت کاهش ضمن

 فوالد، تولید زنجیره اولیه مواد صادرات مالیات و عوارض

 صورتبه و بازار شرایط و راهبردها اقتضائات، حسب

 اجرایی و مصوب تعیین، سال هر هدفمند، و کارشناسی

 و اقدامات تجارت و معدن صنعت، وزارت و دگرد

 در اولیه مواد کمبود جبران برای را الزم یهااستیس

 و یوربهره ارتقای طریق از فوالد تولید بزرگ واحدهای

 .گیرد کارهب معدنی منابع و مواد بهینه استخراج

 منظوربه: دستوری یگذارمتیق تعدیل یا حذف -

 جهانی، و داخلی یهامتیق میان شکاف کاهش

 باز قیمت سقف یا کف بخش در حداقل بازار آزاددست

 و عرضه طریق از تعادلی قیمت تیدرنها تا شود گذاشته

 دستوری یهانرخ یعبارت به شود؛ کشف بازار تقاضای

 حداقل یا و حذف بخش، این در هایبندهیسهم و قیمت

 خام مواد نامتعارف صادرات شرایط این در گردد. تعدیل

 سودجویان برای را خود جذابیت زنجیره، این خاممهین و

 خود محصوالت عرضه به تولیدکنندگان و دادهازدست

 داد. خواهند نشان بیشتری تمایل کشور داخل در

 درست اجرای یا و فوالد بازار مقررات و قوانین تنقیح -

 این یهابخشنامه و رراتقم ،قوانین اصالح: موجود قوانین

 از جلوگیری و هاآن صحیح اجرای بسترسازی و حوزه

 ،یدستدمِ یهانسخه و یدرپیپ یهایگذاراستیس

 نموده برقرار محصول این بازار در را نسبی ثبات تواندیم

 این نماید. جلوگیری قبولیقابل حد تا آن اختالل از و

 )وزارت آن متولی توسط بایستی هابخشنامه و قوانین

 یموردبررس کشور فوالد زنجیره مراحل تمامی در صمت(

 اصالحات کارشناسی یهایبررس طی و گرفته قرار

 شود. انجام ازیموردن

: بازار این در انحصار یریگشکل از جلوگیری -

 .رودیم بین از رقابتی فضای ایجاد با تنها انحصار

 فساد یریگشکل یهاگلوگاه از یکی انحصار یریگشکل

 و انحصار چالش با کشور در فوالد بازار است. اقتصادی

 دولت بایستی بنابراین ؛است مواجه عرضه محدودیت

 رقابتی فضای تا ننماید محدود را بازار رقابتی اجزای

 ،صنعت بخش در است، ذکربه الزم بگیرد. شکل مناسبی

 انحصار با مقابله خصوص در عملی راهکارهای ارائه

 با بایستی رقابت شورای است. رقابت شورای عهدهبر

 راستای در ،فوالد بازار پردهپشت و مختلف ابعاد بررسی

 ،بازار این در انحصار یریگشکل از جلوگیری

نماید. هئارا را الزم راهکارهای و هادستورالعمل

منابع
 .ایران فوالد تولیدکنندگان انجمن تارنمای -

 .فوالدبان یرساناطالع تارنمای -

 .تسنیم خبرگزاری تارنمای -

 .ایران فوالد ملی شرکت تارنمای -

 فوالد، زنجیره تقاضای و عرضه ساماندهی نامهوهیش -

 نامه طی یابالغ جمهوری، ریاست اقتصادی معاونت

 .28/8/1399 مورخ 97544 شماره

 از اسالمی شورای مجلس تفحص و تحقیق نهایی گزارش -

 معاونت معادن، و صنایع کمیسیون (،1394) کشور فوالد صنعت

اسالمی. شورای مجلس نظارت کارشناسی امور کل اداره نظارت

- www.worldsteel.org




