
ابتدا بررسيوضعيتمنظور با را چين اقتصادي كنوني
قرار مطـالعه مورد اقتصـــادي كالن شـــاخص چنـد

اقتصاديوضعيت،. سپسدهيممي چيروابط و نايران
بررســـيرا اخير ســـال چنــد مبنــايبروكنيمميدر

ب آمدههاطالعات چشمدست دو، روابط بينجانبهانداز
ارايـه را چين و رادهيمميايران كلي راهكــارهـاي و

كشوربراي دو بين بهتر ارتباط و آينده يانبمناســبات
.كنيممي

چينبهنگاهي-1 كنوني وضعيت
بخش اين بيشـــترمنظوربه،در وضـــعيتشـــناخت

اخيراق ســـال چند در چين نگاهيتصـــادي روندبه،
م كشــمهمتغيرهايبرخي اين اقتصــادي دركالن ور

مي.كنيممي2000-2014هايسال آمارشود،يادآوري
ــال س به بخش2015مربوط در جداگانه ــورت ص به

ارايهچشم چين اقتصادي كالن متغيرهاي ودشميانداز
در اقتصادي كالن متغيرهاي وضعيت خصـوص در و

سال بخشاين دادهيادشدهدر توضيح .شوديمبيشتر

شاخص-1جدول برخی سالوضعیت در چین اقتصادي كالن 2000-2014هايهاي
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2005تا2000
5/9419/853/58/2439/1380/83/32/8(متوسط)

200612/71068/4100/28/0969/7751/97/98/4

200714/21530/2139/17/61220/1904/18/910/0

20089/61949/2114/86/91434/71074/17/99/2

20099/22416/070/36/81203/8954/34/95/1

201010/42866/0185/76/81476/21230/74/04/0

20119/33202/7231/76/51805/91569/93/11/8

20127/73331/1176/36/31972/11674/43/52/5

20137/73839/5185/06/22147/51795/83/61/9

20147/43859/1198/56/12243/71808/54/22/1

.Economist Intelligence Unitمأخذ:
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بر صنعت فوالد هایمآثار تحر راهبردهای مقابله با
 1سعیده احمدی

چکیده
کشور  یدرآمد ارز یاز منابع اصل یکیصنعت فوالد کشور به  ها،یماز برجام و اعمال مجدد تحر یکابا خروج آمر

به اقتصاد کشور  یتوجهتوانست کمک قابل یراخ یهاصادرات فوالد در سال یکه درآمد ارز ییشد. از آنجا یلتبد

 قرار یمصنعت را مورد تحر ینا ی،مختلف زمان دفعاتبارها و در  یکاآمر یدارکند، وزارت خزانه یمیتحر یطدر شرا

اثرات اند توانستهدر صنعت فوالد  هایمتحرحال با این باشد.  یرانبر اقتصاد ا هایمداد تا مانع از کاهش اثرات تحر

به توسعه صنعت فوالد کشور بر اساس طرح سند جامع فوالد،  یابیعدم دست باشند کهیامدهایی در پی داشتهو پ

فوالد و  یونقل محصوالت صادراتحمل هایینههز یش، افزافوالد یجهان یدر بازارها یرانا یمشکالت برا یجادا

 یروز کردن فناوردر به ییو عدم توانا یصنعت آالتیناستهالک ماش ها،یمبازارها با اعمال تحر یاز دست دادن برخ

 یهمچون استفاده از معادن کوچک برا ییراهکارها رو،ازاین. ترین آنهاستو غیرا  از مهم صنعت فوالد یزاتو تجه

در صنعت فوالد، رفع موانع صادرات  یدکنندگانبر تول یداخل شارهایکاهش ف یمی،تحر یطدر شرا یهمواد اول ینتأم

 یهابه شرکت یشترصنعت فوالد، ضرورت و توجه ب سازییبوم یها براتالش یشکشور، افزا یمحصوالت فوالد

و  یداز تول یتو حما یدر صادرات مواد خام فوالد یتمحدود یجادصنعت فوالد و اکاهش مداخله دولت در  ی،داخل

در صنعت فوالد را کاهش دهد. یمتحر یامدهایاثرات و پ تواندیافزوده باال ممحصوالت با ارزش دراتصا

.فوالد یصادراتمحصوالت تحریم، صنعت فوالد،  واژگان کلیدی:

 مقدمه
 اشتغال، تولید، در که جایگاهی دلیلبه فوالد صنعت

 و اقتصادی ریزانبرنامه توجه مورد دارد... صادرات و

 گذارانسیاست سو،یک از. است کشورها سیاسی

 برای بخش این هایظرفیت از دارند قصد اقتصادی

. کنند استفاده کشور پایدار توسعه و رشد به دستیابی

 بر آمریکا اقتصادی جنگ ریزانبرنامه دیگر، سوی از

 با دارند نظر در و بوده واقف بخش این اهمیت

 صنایع در متعدد مشکالت ایجاد و بخش این تضعیف

 و اجتماعی اقتصادی مشکالت آن، با همسو

ahmadi.tadbir@gmail.com                     1. دانشآموخته دکتراي اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 این نمود. کنند ایجاد کشورها برای ایگسترده

 دیده خوبیبه ایران علیه غرب هایتحریم در موضوع

 برجام، از با خروج آمریکا که طوریبه. شد

 یا تأمین و عرضه و فروش به مربوط هایتحریم

 مانند ساختهنیمه و خام فلزات گرافیت، انتقالونقل

هایی بودند که جزو اولین تحریم فوالد و آلومینیوم

 دوباره اعمال شدند.

 فوالد تولید توانایی از کشور 70 از کمتر جهان در

 برخوردار توانایی این از که کشورهایی و برخوردارند

 فوالد، به صنعتی توسعه وابستگی به توجه با نیستند



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

راهبردهاى مقابله با آثار تحریم ها بر صنعت فوالد  

          تدبیر اقتصاد
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 وابستگی باید یا بپوشند چشم صنعتی توسعه از باید یا

 .باشند داشته تولیدکننده کشورهای به وارداتی

و کشور است  70جزو یکی از این ایران خوشبختانه 

یکی از صادرکنندگان اصلی فوالد به بازارهای جهانی 

میلیارد تن  37با دارا بودن واقع کشورمان در است.

ترین کشورهای ر قطعی معدنی یکی از غنیئذخا

وجود معادنی  آهن باو در حوزه سنگمعدنی دنیاست 

به ذخیره قابل استخراج لو با آهن چادرمسنگمانند 

گهر با آهن گلعدن سنگم تن و میلیون 320مقدار 

 219ذخیره احتمالی یک میلیارد تن و ذخیره قطعی 

کشورها در حوزه  فردترینبهمنحصر ازمیلیون تن 

واسطه وجود این منابع غنی، ایران بهمعدنی است. 

المللی و عرضه سابقه حضور متمادی در بازارهای بین

مرتبط با این صنعت را آهن و انواع محصوالت سنگ

 رودیشمار ممادر به یعجزو صنادارد. صنعت فوالد 

 ی،طوالن یمراحل یدارا در آن یدتول یندفرآ و

آهن و است. سنگ یچیدهو پ برینهپرمخاطره، هز

 یبرا یهعنوان ماده اولبه یگرد یماده و افزودن ینچند

ازجمله  ینوع محصول فوالد 600حدود  یهته

و ورق  یآهن، ناودانراه یلر ی،نبش یلگرد،م یرآهن،ت

 . روندیکار مبه یفوالد

گاز وبعد از نفت یصنعت فوالدسازاز آنجایی که 

از نظر ارزش  یاصنعت بزرگ دن یندوم یعیطب

ها بعد از اعمال تحریم ،است یو گردش مال یاقتصاد

که ن صنعت )با وجود آنعلیه نفت ایران، ای

تحریم بود( به یکی از منابع اصلی درآمد ارزی خود

 صادرات ارزی کشور تبدیل شد. از آنجایی که درآمد

 به توجهیقابل کمک های اخیر توانستدر سال فوالد

کشور در شرایط تحریمی کند، وزارت  اقتصاد

داری آمریکا بارها و در دفعات مختلف زمانی، خزانه

ت را مورد تحریم قرار داد تا مانع از کاهش این صنع

 به توجه ها بر اقتصاد ایران باشد. بااثرات تحریم

 این در صنعت فوالد برای اقتصاد کشور، اهمیت

 با تخصصی هاینشست برگزاری از پس که گزارش

 است، درآمده نگارش به حوزه این با مرتبط مدیران

 این در هاتحریم اعمال چگونگی به اشاره از پس

مالحظات امنیت  آن، تبعات و آثار بررسی و بخش

برای  عملیاتی راهکارهای و بررسی اقتصادی موضوع

.شودمی بر صنعت فوالد، ارائه هاتحریم کاهش اثرات

 فوالد صنعت در کایآمر یهامیتحر .1
 ،1397برجام در اردیبهشت  از آمریکا خروج دنبالبه

 برنامه ای،بیانیه طی آمریکا داریخزانه وزارت

 ایران هایتحریم بازگشت برای را ایشدهبندیزمان

 هاییتحریم از برخی بیانیه این اساس بر. کرد اعالم

 ماه سه طی بودند، شده متوقف برجام موجببه که

 آمریکا خروج زمان از ماه شش طی دیگر برخی و

 مربوط هایتحریم .شدندمی برقرار مجدداً برجام از

 گرافیت، انتقالونقل یا تأمین و عرضه و فروش به

 فوالد و آلومینیوم مانند ساختهنیمه و خام فلزات

دوباره اعمال  اولی بودند که فاز هایجزو تحریم

مادر محسوب  عیفوالد که جزو صنا صنعتشدند. 

متنوع  تمحصوالحجم باالیی از  دیتول با، شودیم

 نیا دیتول یکشور دارد. برا عیدر صنا یادیز وزن

 لیدلبه تیاز جنس گراف ییالکترودها محصوالت،

 تیاهم از یکیالکتر قوس یهاکوره در استفاده



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

راهبردهاى مقابله با آثار تحریم ها بر صنعت فوالد 
تدبیر اقتصاد

6

 گام نیدر اول رو،نیا. ازهستند برخودار یاژهیو

 قرار یمیتحر مواد فهرست در تیگراف ،هاتحریم

 .گرفت

 یعنی از برجام یکاخروج آمر سالگییکدر 

جمهوری وقت رئیس 1398سال  ماهیبهشتارد

 یدرصد از درآمدها 10که این با اعالمآمریکا 

با ، از صادرات فلزات است یناش یرانا یخارج

و مس  ینیومآهن، فوالد، آلوم یعصنا یصدور فرمان

ماه بار دیگر تحت تحریم قرار داد. در دی را یرانا

در واکنش به یکا، آمر یدارت خزانهوزارهمان سال، 

 17خود در عراق،  ینظام هاییگاهبه پا یرانحمله ا

 اعمال یرانفوالد و آهن ا یعصنا یهعل یدجد یمتحر

های مهم فعال شرکتها کرد. در این دور از تحریم

جمله فوالد صبا، در صنعت فوالد و فلزات ایران از

وه جنوب، فوالد هرمزگان، فوالد اصفهان، فوالد کا

گهر، فوالد آلیاژی ایران، شرکت صنعتی و معدنی گل

شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، آهن و فوالد 

 آلومینیوم شرکت ایران، آلومینیوم شرکت ارفع،

 و خوزستان فوالد ایران، مس ملی شرکت المهدی،

های به فهرست شرکت رغدی فوالد و آهن شرکت

داری آمریکا اضافه وزارت خزانه تحت تحریم

 شدند.

 یکاامور خارجه آمر یروز مجدداً ،1399تیرماه در 

عنوان را به یرانصنعت فلزات ا یایانیهدر ب

این در  هدف قرار داد. یرانا یهعل یاضاف یهایمتحر

شرکت فوالد به بهانه همکاری با شرکت  8 یانیهب

ها شرکت ینا ینبتحت تحریم قرار گرفتند. مبارکه 

اوفک اضافه  یمتحت تحر یهاکه به فهرست شرکت

جمله شرکت از یرانیشرکت ا چهار، نام شد

که یرایرانی ]شرکت غ 4و  «یرانا یآهن مرکز»سنگ

اند[، یدهکنگ به ثبت رسدر امارات، آلمان و هنگ

 شود.یده مید

در  کایآمر یدارخزانه وزارت، 1399ماه در دی

دونالد  یجمهور استیردو هفته مانده به پایان 

نفر مرتبط  کیشرکت و  17 یاهیانیترامپ با انتشار ب

ها در این تحریم کرد. میرا تحر رانیا یفلز عیبا صنا

که  ینمستقر در چ یتیکننده الکترود گرافینتأم یک

و  رودشمار میبهفوالد  یددر تول یعنصر اصل

 یرفوالد و سا یرانینده اکنیددوازده تول ینهمچن

فروش مستقر در  هاییندگیو نما یمحصوالت فلز

در  یرانفلزات و معادن ا ینگشرکت بزرگ هلد یک

مجتمع فوالد  کرد. یمرا تحر یسه کشور خارج

 یالن،فوالد گ ین،اسفرا یصنعت بناب، مجتمع صنعت

 یدکو،م یشرکت فوالد خزر، شرکت مادرتخصص

 یرجانمجتمع فوالد پاسارگاد، شرکت فوالد س

 یان،جنوب، فوالد و ینامجتمع فوالد روه یرانیان،ا

 زرند فوالدو  یزدمجتمع فوالد البرز غرب، فوالد 

های داخلی فوالد بودند که در این دور از تولیدکننده

اوفک  یمتحت تحر یهابه فهرست شرکتها تحریم

 شدند. اضافه 

در زمامداری ترامپ بارها و  بخش فوالد در زمان

های اجرایی جدید تحت تحریم قرار قالب فرمان

. هدف آمریکا از تحریم مجدد این گرفته است

متشنج نگه داشتن فضای اقتصادی ایران بود. ، بخش

های یکی از ابزارهای بسیار مهم که آمریکا در تحریم

طور مداوم ی اعمال شده علیه کشورمان بهرتکرا



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

راهبردهاى مقابله با آثار تحریم ها بر صنعت فوالد  

          تدبیر اقتصاد
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دهد، جنگ روانی است. جنگ اده قرار میمورد استف

ای برای ایجاد این تلقّی که اقتصاد روانی و رسانه

ها در حال رکود یا دلیل اعمال تحریمبه ایران داخلی

بحران جدی و شدید است. مقامات دولت ترامپ بر 

تواند فرصت مناسبی این باور بودند که این حربه می

ای ملتهب برای جهش نرخ ارز با ایجاد یک فض

 . فراهم کند

. بررسی وضعیت تولید، مصرف، واردات و 2
 صادرات بخش فوالد کشور

در این بخش برای درک تأثیر تحریم، به بررسی میزان 

تولید، صادرات، واردات و مصرف فوالد بر اساس 

پردازیم، می فوالد یانجمن جهانآخرین گزارشات 

شده مربوط ذکر است که آخرین آمارهای ارائهالزم به

است، که در این نوشته به بررسی  2019به سال 

 م.پردازیمی 2019تا  2015های سال

حاضر ظرفیت ساالنه تولید فوالد در کشور حالدر

درصد این  60میلیون تن است که تنها  30نزدیک به 

مقرر  1404انداز بالفعل شده است. برابر سند چشم ظرفیت

سند به  یانفوالد کشور تا پا یدتول یتگشته است تا ظرف

 421تن و حداقل سرانه مصرف، به  میلیون 55 یباال

 یتاکنون ظرفاست که هم یدر حال ینبرسد؛ ا یلوگرمک

تن قرار دارد.  یلیونم 30مرز  در فوالد خام در کشور یدتول

کاری، به سه دسته اصلی معدن تولید صنعت فوالد

تولید به روش کوره بلند و تولید به روش الکتریکی 

 .شودمی تقسیم

این بخش به سه دسته استخراج معدن کاری:  (الف

سنگ، خردایش )خردکردن، آسیاب آهن و زغالسنگ

سرند کردن( و تغلیظ )شستشو و استفاده از  کردن،

شود که طبق نظر طیسی( تقسیم میغناجداکننده م

ف بوده یکاری ضعمعدن در بخشکشور  کارشناسان،

های جدید و نیازمند اکتشافات جدید و روش

 است.عادن برداری از مبهره

ب( تولید به روش کوره بلند: در این روش که در 

درصد کل تولید  15تنها ، سوم نیستایران چندان مر

 .گیردروش صورت می از اینبا استفاده 

ج( تولید به روش قوس الکتریکی: این روش 

گری و نورد ختهیسازی، ذوب، رچهار مرحله گندله

تولید در ایران شود. این روش شامل می سرد و گرم را

گاز( مرسوم است و ودلیل وجود منابع انرژی )نفتبه

تولیدی کشور با این روش تولید  درصد فوالد 85

و توان مناسبی  طوری که کشور از ظرفیت، بهشودمی

 است. در این روش تولیدی برخوردار

( نیز مشخص 1طور که در نمودار شماره )همان

ایش های اخیر میزان تولید افزاست، در طول سال

به  2015میلیون تن در سال  14/16داشته است و از 

رسیده است.  2019میلیون تن در سال  6/25

 یعنی از برجام یکاخروج آمر سالگییکدر 

وری جمهرئیس 1398سال  ماهیبهشتارد

درصد از  1۰که این با اعالموقت آمریکا 

از صادرات  یناش یرانا یخارج یدرآمدها

آهن،  یعصنا یبا صدور فرمان، فلزات است

بار دیگر  را یرانو مس ا ینیومفوالد، آلوم

تحت تحریم قرار داد.



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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)میلیون تن( 2019تا  2015های : وضعیت تولید و مصرف فوالد ایران در طول سال1نمودار 

. World Steel Association 2021منبع: 

 تن میلیون 26 حدود ایران نیز، 2020 ماهه 11 طی

 مشابه زمانمدت به نسبت که کرده تولید خام فوالد

 در. است یافته افزایش درصد 13 حدود گذشته، سال

 روسیه از پس مجاور، و همسایه کشورهای میان

 ایران ،(تن میلیون 4/32) ترکیه و( تن میلیون 2/65)

 زمانمدت طی را خام فوالد تولید در سوم جایگاه

 .است داده اختصاص خود به مذکور

در حالی تولید فوالد در کشور افزایشی بوده است 

که مصرف داخلی فوالد از وضعیت مشابهی 

حاضر عمده فوالد مورد حالدربرخوردار نیست. 

طور که از همان شود ومی یدکشور در داخل تول یازن

شده در نمودار نیز مشخص است، آمارهای ارائه

و تقاضا  یافتهکاهش  یراندر ا فوالدمصرف میزان 

طوری که به داشته است. یروند کاهش ،مصرف یبرا

میلیون  5/18به  2015میلیون تن در سال  7/19از 

استفاده  رسیده است. از آنجایی که 2019ال تن در س

 یهاعمدتاً در بخش یاز محصوالت فوالد

ترین مهم یرد،پذمیکشورها صورت  یرساختیز

 ، رکود درمصرف داخلی فوالد کاهش دلیل

 صنعت و ساختمان در کشور بوده است. یهاشبخ

مهم در  یگراناز باز یکی یزدولت ن یگراز طرف د

محصوالت  یژهوبه) یفوالد بازار مصرف محصوالت

 ی،سازپل یکه برا ییها با تقاضا( است. دولتیطول

که در بودجه ) یلقب یناز ا یو خدمات یسدساز

 یشدارند، منجر به افزا شود(یها وارد مآن یعمران

که  یی. از آنجاشوندینوع محصوالت م ینمصرف ا

 یلدلدولت به یبودجه عمران یراخ یهادر سال

از  یکیتوان یبوده است، م یانقباض یمیتحر یطشرا

موضوع  ینفوالد را ا یکاهش مصرف داخل یلدال
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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

راهبردهاى مقابله با آثار تحریم ها بر صنعت فوالد  

          تدبیر اقتصاد
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کننده خالص محصوالت ، ایران صادر2016از سال 

، 2018تا  2015های فوالدی است. صادرات بین سال

رشد صادرات در بهدارای روندی فزاینده بوده اما روند رو

 2018ایران در حالی در سال ادامه نیافت.  2019سال 

میلیون تن فوالد صادر کند که این میزان در  2/9توانسته 

میلیون تن  1/1شدت کاهش یافته و به هب 2019سال 

کشور در سال صادرات  یزانمرسیده است. دلیل کاهش 

های دو موضوع پاندمی کرونا و تحریم به 2019

واردات فوالد و محصوالت  .گرددبرمیالمللی بین

کاهش  نیز یک، 2019، تا سال 2016از سال  یفوالد

میزان طوری که به مالحظه داشته است.محسوس و قابل

میلیون  4/0به  2016میلیون تن در سال  7/4واردات از 

 رسیده است. 2019تن در سال 

را در سال  یرانا یسبد صادرات( 3)نمودار شماره 

سبد شامل انواع محصوالت  یندهد امینشان  2018

 یل،(، انواع لوله و پروفبو بلوم و اسل یلت)ب یینهایمهن

الد ضد زنگ و فو یمحصوالت تخت، محصوالت طول

است. 
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(میلیون تن)صادرات محصوالت نهایی و نیمه نهایی فوالد  ایران 

(میلیون تن)واردات محصوالت نهایی و نیمه نهایی فوالد  ایران 

بخش فوالد در زمان زمامداری ترامپ 

های اجرایی جدید در قالب فرمانو بارها 

. هدف گرفته استتحت تحریم قرار 

متشنج ، آمریکا از تحریم مجدد این بخش

نگه داشتن فضای اقتصادی ایران بود. 

یکی از ابزارهای بسیار مهم که آمریکا در 

ی اعمال شده علیه رهای تکراتحریم

طور مداوم مورد استفاده قرار کشورمان به

وانی است.دهد، جنگ رمی



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

راهبردهاى مقابله با آثار تحریم ها بر صنعت فوالد 
تدبیر اقتصاد
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2018سهم صادرات محصوالت فوالدی به تفکیک محصول در سال : 3نمودار 
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 طور که در نمودار نیز مشخص است،همان

درصد بیشترین سهم از  70نهایی با محصوالت نیمه

را به خود  2018صادرات فوالد ایران در سال 

درصد و  14 ی بامحصوالت طولاند. اختصاص داده

درصد، محصوالت  10پس از آن محصوالت تخت با 

 0.01درصد و فوالد ضد زنگ با  6با  پروفیل و لوله

ل یران را تشکیا یسبد محصوالت صادراتدرصد 

به  یرانا یسبد محصوالت صادراتدهند. می

)محصوالت  یینافزوده پامحصوالت با ارزش

 یندهبر آ یزله نئمس ین( اختصاص دارد که انهایییمهن

است.  یرگذارثأت یرانصادرات ا

 ی،محصوالت طول یمقصد صادرات ینتربزرگ عراق

 یرانمحصوالت تخت و فوالد ضد زنگ ا یل،لوله و پروف

 یندر بدتر وابستگی به ایران یلدلکه به رودیشمار مبه

تجارت  یبرا هایییتتوانست معاف یزن یمیتحر یطشرا

.کند یافتدر یکاآمر یرا از سو یرانبا ا

 آمریکا هایتحریم تبعات و پیامدها . آثار،3
 صنعت فوالد در

 بر که آثاری و جامعه یک در اقتصاد نقش و جایگاه

 باعث دارد کشور امنیتی و سیاسی اجتماعی، مسائل

 کشوری با دنیا بزرگ هایقدرت وقتی است، شده

 داشته را آن بر فشار اعمال قصد یا داشته مشکل

. دهند قرار حمله مورد را کشور آن اقتصاد باشند،

 توجه با. راستاست همین در نیز آمریکا دولت اقدام

 صنایع ترینمهم از یکی فوالد صنعت کهاین به

 و رودمی شماربه و درآمدزای کشور تولیدی

 خود به را زیادی خدماتی و تولیدی هایبخش

 هایتحریم داشت انتظار توانمی است، کرده درگیر

 داشته پی در زیادی تبعات و آثار آن بر شده اعمال

ترین تبعات و بر همین اساس در ادامه به مهم .باشد

کا در صنعت فوالد پیامدهای تحریمی آمری

 پردازیم.می

Flatتخت 

10/0%
Longطولی 

14/0%

 Pipe andلوله و پروفیل 

tube

6/0%

Semi-finishedنیمه نهایی  

70/0%

Stainlessضدزنگ 

0/0%



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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. عدم دستیابی به توسعه صنعت فوالد کشور1-3

 بر اساس طرح سند جامع فوالد

 1382بار در سال برای اولین کشور فوالد جامع طرح

 تحت ایمطالعه 1383 سال در آن از پس. خورد کلید

 چهارم برنامه طی ایران فوالد صنعت توسعه» عنوان

گذاری انجام بر اساس هدف که گرفت انجام «توسعه

 چهارم برنامه پایان باید تا کشور فوالد گرفته ظرفیت

 در. رسیدمی تن میلیون 28 به 1388 سال یعنی

 راهبردی سند عنوان تحت سندی 1385 مردادماه

 مورد الزام این و شد تدوین کشور صنعتی توسعه

 در 1404 افق در کشور فوالد گرفت که قرار تأکید

 جهانی تولید درصد 5/3 معادل سهمی باید تولید

 معادل سهمی صادرات در و( تن میلیون 55 معادل)

 را( تن میلیون 20 معادل) جهانی صادرات درصد 4

 فوالد جامع طرح تیو درنها دهد اختصاص خود به

مجدداً  1391 سال در ،1382 سال در شدهتدوین

 . شد بازنگری

 هایبازه در و گسترده مطالعات که،آن وجود با

 کشور فوالد که مسیری اما شد، انجام متفاوتی زمانی

در . نبود منطبق شدهتهیه اسناد از یکهیچ با کرد طی

با بررسی  کشور فوالد جامع طرح ، مطالعه1393سال 

 فوالد جامع شده مجدداً تنظیم گردید. طرحاسناد تهیه

 داخلی، بازار جهانی، بازار هایسرفصل در کشور

 زیست،محیط یابی،مکان انرژی، بندر، ونقل،حمل

 ابعاد تمامی الزم هایتحلیل همراهبه... و تکنولوژی

 میلیون 55 هدف به دستیابی چگونگی و صنعت این

 داده قرار کاوش مورد را روپیشِ هایچالش و تن

 .است

ای امید زیادی به پس از دستیابی به توافق هسته

شده در سند طرح جامع شدن اهداف مطرحاجرایی

فوالد کشور وجود داشت و اقداماتی نیز در این 

و با  1397که در سال راستا انجام گرفت. تا این

 صنعت هایطرح خروج آمریکا از برجام، اجرای

 نقدینگی، کمبود قبیل از با مشکالتی کشور فوالد

و  گذاران خارجیسرمایه مشارکت و استقبال عدم

اسنادی و  اعتبارات گشایش در مشکل داخلی،

مواجه شد که همگی ناشی از  ارز قیمت افزایش

های آمریکا علیه کشورمان بازگشت مجدد تحریم

 یهاطرح یاجرا یبرا یگذاریهبرآورد سرمابودند. 

 رسد کهیم یورو یلیاردم 2/12به  یمنتخب فوالد

 یجادا یبرا یزن یورو یلیاردم 6/1رقم  ینبه ا

ها همچون آب، برق، گاز، خطوط یرساختز

و ..  یبندر ی، تأسیساتاو جاده یلیونقل رحمل

و عدم  مناسب هایزیرساخت نبود .افزود یدرا با

دلیل به هاگذاری در این بخشتوان کشور به سرمایه

 فوالد زنجیره هایپروژه اجرای ها، سرعتتحریم

بنابراین توسعه  .است داده کاهش شدتبه را

شده صنعت فوالد کشور و دستیابی به اهداف مطرح

حاضر متوقف حالدر طرح جامع فوالد کشور در

شده است. 

. ایجاد مشکالت برای ایران در بازارهای2-3

 جهانی فوالد

 کهینبا اشده در بخش قبلی با توجه به آمارهای ارائه

ند روهای اخیر در طول سال یرانصادرات فوالد ا

 هاییمتحر یلدلداشته است، اما به یشیافزا

صادرات  یزانم یشکشورمان، افزا یهشده علاعمال



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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 یرپذامکان یآسانبه های آتی،یران در سالفوالد ا

دشوار  یصادرات یدجد یبازارها یافتننخواهد بود و 

، حتی در مواردی ایران بازارهای خود را خواهد بود

 یلدلحاضر بهلحادرنیز از دست داده است. 

از جرگه  یرانا یکا،شده آمراعمال هاییمتحر

به  یمحصوالت فوالد ینترصادرکنندگان مهم

سازنده  ینتراروپا خارج شده است. بزرگ یهاتحاد

 ی( در فرم خوداظهارArcelorMittal) فوالد جهان

متحده در  یاالتبورس و اوراق بهادار ا یسیونکم

 ینا یبخش اروپا هاعالم کرده بود ک 2018سال 

خود را  یسازمان فروش انواع محصوالت فوالد

متوقف کرده است.  یممستقیرو غ یمطور مستقهب

( ArcelorMittalی )شرکت تابعه تجار ینهمچن

، 2018اعالم کرده بود که از نوامبر  یزن یمستقر در دب

نداشته  یرانبا ا یمیمستقیرغ یا یمفروش مستق یچه

است.

ها با دور ینیاست که چ یموضوع در حال این

بدون در  یرانهمچنان به مراودات با ا هایمزدن تحر

 یاریدهند. بسیادامه م یکا،آمر یداتنظر گرفتن تهد

 یقاز طر یرانفلزات با ا یالمللیناز تجارت ب

انجام و  یازجمله دب یبازرگانان در مناطق فراساحل

 یبه معنا یموضوع ین. چندشویآن پرداخت م ینههز

 یرانا یبرا یافتیو کاهش سود در هاینههز یشافزا

است.

عمده محصوالت صنعت فوالد خود را به  ایران

 یشکه ب یطوربه کند،یچند کشور مشخص صادر م

به ده  یراندرصد محصوالت صنعت فوالد ا 88از 

 ی،امارات متحده عرب ،یهکشور عراق، افغانستان، ترک

صادر  یاندونز یلند،تا یوان،تا یتالیا،عمان، مصر، ا

مقاصد  عبودن تنو یینپا یمعنابه ین. اشودیم

 تنوع کشور است. یفوالد تمحصوال یصادرات

 هایمتحر یطکشور در شرا یمقاصد صادرات یینپا

 یدارساز باشد، چون وزارت خزانهمشکل تواندیم

 تواندیم یهثانو یمکشورها به اعمال تحر ینا یدبا تهد

 شود. یرانکشورها از ا ینا یدمانع از خر

 یرشد بازارها یررا از مس یرانا یر،اخ یهاتحریم

در حال ظهور خارج کرده است. ثبات حضور در 

های مهم برای بازارهای جهانی یکی از شاخص

طی  که ایران استاین در حالی است تولید مستمر 

با کاهش این ها واسطه تحریمبهخیر های اسال

ای مواجه بوده شاخص در بازارهای جهانی و منطقه

رسد که نظر میکه در ظاهر بهبا این ینبنابرا است.

ای نزده است، اما در ها به بازار فوالد لطمهیمتحر

 جهانی فوالد از بازار یرانا عمل در حال خارج کردن

. است

قل محصوالتونحملمشکل در  یجادا. 3-3

 فوالد یصادرات

 یمیتحر ینصنعت فوالد، قوان یمعالوه بر تحر

 ینو قوان یمال هاییمموجود در بخش تحر

 بر صادرات فوالد یرانیدر بخش کشت یمیتحر

قرار گرفتن  یرتأثتحت یلدل ند.اهاثرگذار بود

صنعت فوالد از  یازمورد ن یهواردات مواد اول

به مشکالت پرداخت  یبخش بانک هاییمتحر

 ینظام بانک یقاقالم از طر ینواردات ا هایینههز

الزم است به  یرانی. در مورد بخش کشتگرددیبرم

له توجه کرد که محصوالت فوالد در هر ئمس ینا



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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باال صادر شوند،  یهاحجم رد یدنوبت صادرات با

هستند،  یاییونقل درحمل یازمندرو، نینازا

ها در بخش یرانی و بیمهشتبخش ک یمتحر ین،بنابرا

توانست بر صادرات فوالد کشور  یرانا کشتیرانی

کشور برای حل این مشکل، محصوالت  اثر بگذارد.

به  ترکوچک یهایکشتصادراتی فوالد را از طریق 

ویژه امارات فارس بهیجحوزه خلی کشورهابنادر 

منتقل کرده و سپس از طریق بنادر این کشورها 

کند. ات محصوالت فوالدی ایران میاقدام به صادر

ونقل و حمل یهاینههز یشامر باعث افزا ینا

محصوالت  شدهتمام بهای افزایش یتدرنها

تنها درآمدهای شود. این موضوع نهصادراتی می

دهد، بلکه باعث صادراتی فوالد کشور را کاهش می

رقابتی ایران در بازارهای جهانی  توان رفتندستاز

 .شودفوالد نیز می

صنعتی و عدم توانایی آالتماشین . استهالک4-3

روز کردن فناوری و تجهیزات صنعت فوالددر به

 یراخ یهادر سال یرانآهن اگسن سطحیئر ذخا

است  کاهشگرفته رو به  انجام یهابرداشت دلیلبه

در  یبه حفار یازدست آوردن سنگ آهن نهب یو برا

آالت نیاز به ماشینله ئمس این که است یشتریعمق ب

که در صنعت  یآالتینو ماش یزات. تجهروز داردبه

نسبت به  یرد،گیفوالد مورد استفاده قرار م

 یالمللینصنعت فوالد در سطح ب یهایرساختز

صنعت فوالد را کاهش  یورمستهلک شده و بهره

 یزاتتجه ینمأت یازمندن یوربهره یشداده است. افزا

سطح هم یداخل یدآالت تولینروز است. ماشبه

 یازمندوالد نو صنعت ف یستن یالمللبین یفناور

خصوص به است. ینهزم ینآالت در اینواردات ماش

آالت و تجهیزات سنگین مانند انواع در بخش ماشین

لودر، بولدوزر، دامپتراک، تجهیزات  ی،بیل مکانیک

آهن استخراج سنگ یو تجهیزات خاص برا یحفار

طور متوسط و به شودیدر داخل کشور تولید نم

واردات  صرف دالر میلیون 120 – 250سالیانه 

این مسئله  ود.شیم یآالت و تجهیزات معدنماشین

ها علیه ایران باعث یمتحر در حالی است که اعمال

شده یجادا یتمحدود یلدلبه فوالد شده تا صنعت

 المللییننتواند در عرصه ب هایماز اعمال تحر یناش

 یرابرخوردار شود، ز ییباال یزناز قدرت چانه

 یم،اعمال تحر یلدلبه یتجار یهافکاهش طر

 آالتاشینم یدکشور نتواند در خر شودیموجب م

خود، از تنوع محصوالت  یازمورد ن یزاتو تجه

باالتر در عرصه  یفناور یدارا یهاو شرکت یخارج

مند شود. بهره یزاتو تجه آالتینماش یدتول

به کاهش  یرناگز یا یداخل گذارانیهسرما رو،ینازا

به واردات  یا شوندیعرصه م یندر ا گذاریهیسرما

 کنندیاقدام م شورهاییاز ک یزاتو تجه آالتینماش

کاالها  ینا یددر عرصه تول یکمتر یفناور یکه دارا

موجب  یخارج هاییماعمال تحر ین،هستند. بنابرا

 ییسبد کاال یینتع یبرا یرانیا یهاشرکت شودیم

 یتجار هایحوزه، در مقابل طرف ینخود در ا

 برخوردار شوند. یاز قدرت انتخاب اندک یخارج

موجود در  یهایرساختباعث شده تا ز هایمتحر

نباشد،  یاروز دن یمجهز به فناور فوالدبخش 

حداکثر استفاده از  ییرو مشکل عدم تواناینازا

 صنعت وجود خواهد داشت. یندر ا یدتول یتظرف



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

راهبردهاى مقابله با آثار تحریم ها بر صنعت فوالد 
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مداخالت دولت در صنعت فوالد یشافزا. 5-3

هایمواسطه تحربه

 یهعل هایماز برجام و بازگشت تحر یکاخروج آمر با

دولت تعیین جهت و راهی برای  یکشورمان، راهبرد کل

ها اثر کردن تحریمطور کلی بیگریز نهایی از آن و به

های بخش یاساس در تمام ینهم بوده است. بر

و  هانامهیینآ ئهبه ارا اقتصادی کشور اقدام

که در بخش فوالد  طوری، بهاست ها کردهدستورالعمل

از نفوذ  یریبا هدف جلوگ یاریبس یهانامهبخش

فوالد، ممانعت از فروش  یمتالتهابات بازار ارز بر ق

 یدکنندگانانبار آن توسط تول یامحصول در بازار آزاد 

. ه استابالغ شد ییکننده نهااز مصرف یتو حما

 1398و  1397 یهابازار فوالد در سال یتوضع یبررس

تنها در این مدت ها بخشنامه ینکه ابالغ ا دهدینشان م

ه صنعت منجر شد ینمداخالت دولت در ا یشبه افزا

است؛  و اهدافی که مدنظر دولت بوده محقق نشده

در  یه حداکثرئملزم به ارا یدکنندگانکه تولیحالدر

و با نرخ  1396 یقاضادرصد ت 120بورس کاال معادل 

تفاوت  یز. در بخش تقاضا نودندب یتومان 4200ارز 

ارز  یمتاز تفاوت ق ینرخ ارز در بازار و رانت ناش

نسبت  1397تقاضا در سال  یدرصد 43موجب رشد 

در بخش صادرات  1397شد. در سال  1396به سال 

 یلدلکه به ینحورخ داد، به یساختار ییرمحصوالت تغ

فعال در بورس کاال که  یها بر واحدهاتمرکز بخشنامه

ها آن نظارت بر یتبزرگ بودند که قابل یهابنگاه عمدتاً

 هابنگاه ینموجب شد تا صادرات ا ،است یرترپذامکان

کوچک  یهاو در مقابل صادرات بنگاه یابدکاهش 

 رشد داشته باشد.

و تشدید هایمتحر ةواسطنرخ ارز به یشافزا. 6-3

 مشکالت صنعت فوالد

 از آمریکا خروج جملهاز شماریبی دالیلبه ارز نرخ

در  عمومی بدبینی حکمرانی، اشتباه تصمیمات برجام،

 ارز، بازار کنترل در حاکمیت توانمندی عدم مورد

 بر هیجانی فضای بازار به ورود و هابانک عملکرد

 گرفت.  قرار افزایشی مسیر

 یالزم برا یهمواد اول یمتنوسانات نرخ ارز، ق با

در  ینو ا کندیم یداپ یریچشمگ یشفوالد افزا یدتول

 یکشور برا یدکنندگاناز تول یاریاست که بس یحال

رو هستند و خود با مشکل روبه یازارز مورد ن ینمأت

مشکالت  یلدلبه یماییارز ن یصحاضر تخصحالدر

  ِنرخ ارز یشافزا کشور متوقف شده است. یمیتحر

مواد  یمتق یشافزاتوانسته به ها یماز تحر یناش

ی نوسانات ارز یلدلبه یدیتول یهاو نهاده یهاول

منجر شود.

ر جذبد کشور ییکاهش توانا. 7-3

گذاران خارجیسرمایه

فراهم شود،  یدر کشور گذارییهسرما یتامن اگر

 یبرا یشتریو رغبت ب یلم یخارج گذارانیهسرما

موضوع فرصت  ینحضور در کشور خواهند داشت. ا

 یعاز صنا یاریبس ینسب هاییتاز مز یریگبهره

 یک. فوالد کندیصنعت فوالد را فراهم م یژهوبه

 مستقیماست که مصرف آن ارتباط  یاواسطه یکاال

 گذارییهسرما هاییتبا رونق و رکود حاکم بر فعال

در  گذارییهسرما یزانکه با کاهش م یاگونهدارد، به

 قرار یرثأتتحت یطور منفبه یزکل کشور بازار فوالد ن

 گذارییهکاهش در سرما ینگرفته و بالعکس. بنابرا



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

راهبردهاى مقابله با آثار تحریم ها بر صنعت فوالد  
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طور است که به یعامل هایمواسطه تحربه یخارج

 هایمرکود بازار فوالد در دوران تحر رب یممستقیرغ

 ثر بوده است.ؤم

در بخش ساختمان و خودرو یرکود اقتصاد. 8-3

 داخلی فوالد یو کاهش تقاضا

 ینترمهم یبخش ساختمان و بخش خودروساز

با  یراخ یهامصرف فوالد هستند. در سال یانمتقاض

کشورمان بخش  یهعل یکاآمر هاییمتحر یدتشد

و هم  گذارییهسرما یزانلحاظ مساختمان هم به

کرده  یط یافزوده روند نزوللحاظ خلق ارزشبه

 یواسطه افت درآمدهابه هایماست. در دوران تحر

و  یارزش پول داخل یدکشور و کاهش شد یارز

خانوارها، بازار  یدقدرت خر یدکاهش شد یجهنتدر

له ئمس ینده است. متعاقب امسکن دچار رکود ش

از  یزبازار فوالد ن یجهنتفوالد و در یمصرف داخل

گرفته است.  یررکود بخش ساختمان تأث یهناح

 یبازارها ینتراز مهم یکی یزصنعت خودرو ن

 یرتأث ید،افت تول یلدلفوالد است که به دهکننمصرف

خود را بر بازار فوالد گذاشته است. خودروسازان و 

 ینمأدر ت هایمتحر یدتشد یلدلسازان کشور بهقطعه

 یبترتیندچار مشکل شده و بد یهقطعات و مواد اول

کاهش  ید،با افت در تول یزن یداخل یخودروها یدتول

است که  همواجه شد یمتق یشو افزا یفیتک

 ذار است.ناخواه بر صنعت فوالد اثرگخواه

  تحریمی در صنعت فوالد. خود4
های آمریکا و جز تحریمصنعت فوالد کشور به

تبعات ناشی از آن، با مشکالت و موانع داخلی نیز 

طوری که فعاالن اقتصادی معتقدند روست، بهروبه

های های داخلی بسیار بیشتر از تحریمتحریم

های خارجی به این بخش ضربه زده است. در سال

و کندی بیشتری نسبت به گذشته  اخیر ناهماهنگی

ویژه های مرتبط با تولید و تجارت بهبین دستگاه

و بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، کشتیرانی 

وزارت جهاد کشاورزی در جریان بوده است. تعدد 

ها، طوالنی ها و بخشنامهها، دستورالعملنامهآیین

بودن زمان الزم برای ثبت سفارش و فرایندهای 

مربوط به ترخیص کاالها، عدم امکان برقراری 

المللی وعده داده شده و ارتباطات مالی بین

ای هها از چالشهای حاکم بر صرافیمحدودیت

فعلی فعاالن اقتصادی و مصداق بارزی از 

تحریمی است. بدیهی است در شرایطی که خود

ها دائماً در حال تغییر هستند، کاالها مورد سیاست

ها در گمرک مانده و ترخیص نیاز بخش تولید ماه

شوند، تولیدکنندگان امکان مراوده مالی با نمی

که باید گونه ها آنطرفین خارجی را ندارند و صرافی

های بانکی تأمین ارز اند در شرایط تحریمنتوانسته

مورد نیاز واردات این صنعت را پوشش دهند، 

رو، صنعت فوالد در آینده با مشکالت تأمین ازاین

رو آالت موردنیاز خود روبهتجهیزات و ماشین

 یهابا شدت گرفتن تنشخواهد شد. همچنین 

ع نو یکاقتصاد کشور دچار  المللی،ینب

 یدیتول یکه عملکرد واحدها شودیم یمیخودتحر

عملکرد  .کندیم یفتضع یدر اقتصاد داخل یرا حت

باعث  یمال ینهادها یطلبانه برخو منفعت اییرهجز

 یرسا ییزداو بحران یشگیرانهپ یهاشده است اقدام



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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رو شود. با اعمال با مشکل روبه یدیتول یهابخش

 یهابانک فوالد،صنعت  یهعل یکاآمر هاییمتحر

خود را از  یالتتسه یها و اعطایتحما یداخل

 ئهو ارا یمال ینتأم ینهبخش کاهش و هز ینا ینفعال

موضوع در  یناند. اداده یشرا افزا یخدمات مال

 ینتأم ینگی،با مشکل نقد یداخل یعکه صنا یطیشرا

تنها نه مواجه هستند، یتجار هاییتمحدود ارز و

بلکه در  شود،یم یدتول هایینههز یشباعث افزا

 یاتو ح یتموارد امکان ادامه فعال خیبر

 کند. یم یدتهد یزرا ن یداخل یدکنندگانتول

 . مالحظات امنیت اقتصادی5
و اعمال  از برجام یکامرآ جانبهیکدنبال خروج به

ها ها صنعت فوالد تاحدی از این تحریممجدد تحریم

ترین تأثیر گرفته است، صادرات یکی از مهم

تأثیر قرار های صنعت فوالد است که تحتبخش

کرد با  یسعهای گذشته در سالدولت گرفته است. 

مانع از ورود التهاب  ،مختلف یهانامهابالغ بخش

 ییهادستورالعمل اما، بازار ارز به صنعت فوالد شود

و  ینمودن نرخ ارز رسم ییکه با هدف کنترل و اجرا

 ییرمنجر به تغ یتنهادر ،کنترل صادرات منتشر شدند

  ساختار صادرات کشور شد.

 و ییمطلوب بر کارا یرتأث یقصادرات از طر

 یاس،از مق یناش یهامنابع، صرفه تخصیص

کل  یوراشتغال و بهره یجادا ی،تکنولوژ ییراتتغ

 یاربس یو توسعه اقتصاد یع رشدعوامل در تسر

با انواع  یشهآزاد هم یمؤثر است. در روابط تجار

صادرات  یش نرخبر افزا یسع هاگذارییاستس

تواند منجر به تقویت امنیت اقتصادی ، زیرا میبوده

صادرات  یران،فوالد ا یرقابت یتتوجه به مز شود. با

اهداف صادرات  ینترشته جزء مهمگذ یانسال یط

موانع و  یمعالوه بر تحر .است گرفته قرار یرنفتیغ

 ینقوان یمتوال ییراتجمله تغمشکالت مهم از

وجود  عدم نرخ ارز، یدشد ییراتتجارت، تغ

 یباعث کند یرهو غ یابیمناسب بازار یساختارها

 . توسعه صادرات فوالد شده است

های آمریکا مدر این بین، مسئله صرفاً تحری

هایی است که در بین نیست، بلکه مسئله ناهماهنگی

های دولتی وجود دارد و باعث ها و دستگاهنهاد

ایجاد مشکل برای صنایع تولیدی داخل کشور 

، کندی و شود. به این ترتیب که ناهماهنگیمی

های مرتبط با بخش گذاریدر سیاست ثباتیبی

مصادیق آن اشاره های قبلی به تولید )که در بخش

شد(، باعث سردرگمی تولیدکنندگان و کاهش 

گذاری یا ها برای ادامه سرمایهانگیزه آن

رو، در شود. ازاینهای جدید میگذاریسرمایه

های آمریکا اقتصاد داخلی را شرایطی که تحریم

شدت تحت فشار قرار داده است، عوامل داخلی به

داخلی را  تحریمی ترمز تولیدنیز با نوعی خود

کشند و کشوری را که نیازمند رشد و بالندگی می

و کاهش وابستگی به دنیای خارج است را از 

 دارند.دستیابی به اهدافش بازمی

های طرف و تحریمهای آمریکا از یکتحریم

داخلی از طرف دیگر، فوالد کشور را با تهدیدات 

اندیشی رو کرده است و تعلل در چارهجدی روبه

تواند ضمن ایجاد مانع بر برای معضالت یادشده می



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

راهبردهاى مقابله با آثار تحریم ها بر صنعت فوالد  
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سر راه رشد و توسعه اقتصادی به باری بر دوش اقشار 

ای هجامعه از محل افزایش سطح عمومی قیمت

کاالهای مصرفی نهایی تبدیل شود. به این ترتیب 

طور عاجل گذاران باید بهبدیهی است که سیاست

راهبردهایی برای از میان برداشتن تهدیدات اقتصادی 

 و ملی ناشی از مشکالت بخش تولید، دنبال نمایند. 

 بندی و ارائه راهکارهاجمع
است که  یعیصنعت فوالد در کشور ما جزو صنا

 یهاسال یکه ط یدیشد هاییمتحر رغمیعل

توانسته است ه، اعمال شد صنعت ینا یهگذشته عل

 یمهندس یبر توان فن یهو تک هایمتحر ینبا مقابله با ا

داشته باشد. فوالدسازان یشرفت خوبی پ یداخل

 هاییات و استراتژیداز تمه یریگاند با بهرهتوانسته

صنعت  ،درواقع مقاومت کنند. هایمالزم در برابر تحر

کرده و  یلرا به فرصت تبد یدهافوالد توانسته تهد

 یفوالد یهاجلو حرکت کند. شرکتهمچنان روبه

داخل،  یازن یناند عالوه بر تأمها توانستهسال یندر ا

گسترش دهند و به  یزخود را ن یصادرات یبازارها

ها هرچند در این بین تحریمکمک کنند.  یراناقتصاد ا

تأثیر قرار اند این صنعت را تحتود توانستهخنوبهبه

روی این صنعت های جدی پیشِدهند و چالش

 ایجاد نمایند. 

اثرات و پیامدهای تحریم در صنعت فوالد را 

به توسعه  یابیعدم دستتوان مواردی همچون می

اساس طرح سند جامع فوالد،  صنعت فوالد کشور بر

 یجهان یدر بازارها یرانا یمشکالت برا یجادا

ونقل محصوالت حمل هایینههز یشفوالد، افزا

بازارها با برخی از دست دادن و  فوالد یصادرات

و  یآالت صنعتین، استهالک ماشهایماعمال تحر

 یزاتو تجه یروز کردن فناوردر به ییعدم توانا

دولت در صنعت  التمداخ یشصنعت فوالد، افزا

واسطه نرخ ارز به یشافزا ها،یمواسطه تحرفوالد به

مشکالت صنعت فوالد، کاهش  یدو تشد هایمتحر

 ی،خارج گذارانیهکشور در جذب سرما ییتوانا

در بخش ساختمان و خودرو و  یرکود اقتصاد

دانست. در ادامه به  داخلی فوالد یکاهش تقاضا

تواند اثرات و پیامدهای برخی از راهکارهایی که می

ا کاهش دهد، اشاره تحریم در صنعت فوالد ر

 شود.می

: و مقررات در صنعت فوالد ینثبات قوان یجادا -

شده انجام هایگذارییاستگذشته س یهاسال در

 ین،ها و قواندر صنعت فوالد مانند دستورالعمل

 ینحضور در ا یبرا گذارانیهبوده که سرما یاگونهبه

اند و مواجه شده یمختلف هاییسکصنعت با ر

صنعت  ورود به این یبرا گذارانتمایل سرمایه

که دولت و  استالزم  روین. ازااستداشته کاهش 

 ینمربوط به ا و مقررات ینقوان گذار،یاستنهاد س

داشته  یکنند که ثبات کاف یمتنظ یاگونهصنعت را به

 تواندیکه م یناگهان هایگیرییمباشد و از تصم

 ،قرار دهد ییرعت را دستخوش تغصن ینا یتوضع

 تواندیم گذاریهصورت سرما ینکنند. در ا یریجلوگ

حضور در  هاییسکبلندمدت ر نیزمابازه یکدر 

و با در نظر گرفتن  ردهرا برآورد ک یمیصنعت پتروش

صنعت  یندر ا گذارییهسرما ینهموارد در زم ینا

کند. گیرییمتصم



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

راهبردهاى مقابله با آثار تحریم ها بر صنعت فوالد 
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 یهمواد اول ینتأم یاز معادن کوچک برا استفاده -

معادن کوچک نیاز به  در: یمیتحر یطدر شرا

گذاری کمتر است و به همان نسبت ریسک سرمایه

در بسیاری از  وجود دارد. گذاری کمتریسرمایه

دلیل عدم نیاز به تکنولوژی و به ،این معادن

ی انجام های الزم براتجهیزات پیشرفته، زیرساخت

دلیل ها مهیا است و بخش خصوصی بهفعالیت

های سهولت در اخذ مجوزهای قانونی فعالیت

تواند داشته باشد. در این میان معادن بیشتری می

کنندگان آهن جزو معادنی هستند که مصرفسنگ

ها فعال هستند. با توجه به عمده محصوالت آن

دن سازی این معا، فعالآیندهآهن در کمبود سنگ

مین مود اولیه صنعت أتواند کمک شایانی به تمی

کند. یمیتحر یطفوالد در شرا

در  یدکنندگانبر تول یداخل یفشارها کاهش -

مختلف در  یعصنا کهینبا توجه به ا: صنعت فوالد

جمله نامناسب از یداخل یادز یارکشور با مشکالت بس

 یمنابع مال ینوکار، مشکالت تأمکسب یطبودن مح

که  یعامل ینترمهم رو،ینازا هستند،و... مواجه 

بخش  ینا یاریگر هایمتحر یدجد یطدر شرا تواندیم

 یداخل یصنعت فوالد باشد، کاهش فشارها یژهوبه

وکار، کسب یطدر شرا یللحاظ تسهبه یدکنندهبر تول

 یزهفقدان انگ یراو... است، ز یمهانجام امور مربوط به ب

داخل خواهد شد.  یدتول یماندگموجب عقب یداخل

 یبد اقتصاد یطبا وجود شرا شود،یم یشنهادپ ین،بنابرا

از آن  یناش هاییتو محدود هایمتحر عماللحاظ ابه

 یشرفتاز موانع پ یادیتا حد ز یبا کاهش موانع داخل

 یقاز طر دتوانیموضوع م ینته شود. اسکا بخش ینا

 یمجوزها، کاهش بوروکراس یدر روند اعطا یلتسه

در روند  یلو تسه ینظام ادار سازییکپارچهو 

 هایشرکت یازمورد ن یهواردات کاالها و مواد اول

انجام شود.  یبا کاهش مراحل گمرک یدیتول

 یموانع صادرات محصوالت فوالد رفع -

که افزایش بهای ارز  ییهااز فرصت یکی: کشور

برای اقتصاد ملی ایجاد کرده،  هایمواسطه تحربه

حاضر حالشدن صادرات است. درصرفهبه

صادرات  یصنعت فوالد از پتانسیل باالیی برا

 یتنها مشوقی براسفانه نهأبرخوردار است که مت

این موضوع وجود ندارد، بلکه با توجه به 

ود آمده، در وجهزیاد و ابهامات ب یهادورزدن

رو داخل کشور هم با مشکالت و موانعی روبه

عنوان یک کاتالیزور است. اگر دولت بتواند به

گر( فرایند اداری و اجرایی صادرات را )تسهیل

وجود آمده همهیاتر از پیش کند، صرفه اقتصادی ب

تواند آمار صادرات غیرنفتی کشور را می

آمریکا از برجام، و با خروج  1397در سال 

با  کشور فوالد صنعت هایطرح اجرای

 عدم نقدینگی، کمبود قبیل از مشکالتی

گذاران خارجی سرمایه مشارکت و استقبال

 اعتبارات گشایش در مشکل و داخلی،

مواجه شد که  ارز قیمت اسنادی و افزایش

های همگی ناشی از بازگشت مجدد تحریم

بودند.آمریکا علیه کشورمان 



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

راهبردهاى مقابله با آثار تحریم ها بر صنعت فوالد  
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 یاقهدر منط یرانا صورت جهشی باال ببرد.به

 یه،اطراف آن همچون ترک یشده که کشورهاواقع

فارس با توجه یجحوزه خل یعربستان و کشورها

 یبه منابع معدن یبه آهنگ رشد و توسعه اقتصاد

کشورها از  یناست که ا یدر حال یندارند، ا یازن

 ینا یهستند؛ حت یرفق یاربس یمعدن ئرنظر ذخا

 ذاریگیهسرما والدهمچون ف یعیکشورها در صنا

است؛  یها وارداتآن یهاند اما مواد اولهم کرده

 یازهاین ینتأم یبرا یمنبع خوب تواندیم یرانلذا ا

است،  یشسرعت در حال افزاکشورها که به ینا

محسوب شود.

صنعت فوالد  سازییبوم یها براتالش افزایش -

 یکردرو یکعنوان به یسازمیبو: در کشور

ها، کاهش ینهدر جهت کاهش هز یکاستراتژ

و  یاشتغال، توسعه تکنولوژ یجادخروج ارز، ا

به  یو کاهش وابستگ یکاربرد ی،دانش فن یارتقا

 یاقتصاد هاییمخارج و مقابله با تبعات تحر

که  یعیجمله صنادر کشور است. از یخارج

رفته در آن کارهب یهایتکنولوژ یسازمیبو

صنعت و  یشرفترا در پ ییسزاتواند سهم بهمی

آهن و فوالد  یدتول یعصنا ید،نما یفااقتصاد کشور ا

بزرگ  یهاپروژه یبا واگذار یراخ یانسال یاست. ط

ی طراحی ـ مشاور مهندس یهاو کوچک به شرکت

یزات سازنده تجه یمانکارانپ ی،عموم یمانکاریپ ـ

کشور،  ییاجرا یمانکارانپ ینآالت و همچنینماش ـ

قبول همراه با قابل یو استانداردها یفیتسطح ک

در حد مطلوب در حال رخ دادن  یانتقال دانش فن

 یهاپروژه یشترچه بهر یاست. طبعاً با واگذار

الزم،  یهایتو حما یمانکارانیپ ینبزرگ به چن

 یاجرا یبرا یتوان داخل یشترهرچه ب یارتقا یدام

توان انتظار داشت. میبزرگ را  یهاطرح

: یداخل یهابه شرکت یشترو توجه ب ضرورت -

ساخت  ینهدر زم یاریبس یهاها و کارگاهشرکت

 یازمورد ن یزاتقطعات و تجه ی،فلز یهاسازه

صنعت آهن و فوالد در کشور وجود داشته و 

اند. دست آوردهبه ینهزم یندر ا یاگسترده یاتتجرب

 یطیها در هر شراشرکت ینا یاتباستفاده از تجر

 یددار باشد. باادامه یدبا هایملغو تحر یطشرا یحت

به نحو احسن استفاده شود  یداخل یتظرف یناز ا

 یدنبا یکنون هاییمدر صورت لغو تحر ینو همچن

 یگربار د یداخل یهامانند دوره گذشته شرکت

ها شوند.آن یگزینجا یخارج یهاحذف و شرکت

از  یکی: دولت در صنعت فوالد مداخلهکاهش  -

دولت،  یامداخله یهایاستس یلدال ینترمهم

روند  ینرخ تورم است. بررس یشاز افزا یریجلوگ

طور که مردم به یینها یکاالها یمتق یشافزا

دهد که یکنند، نشان میاز آن استفاده م یممستق

 یهایاستاز س یابهره یی،کنندگان نهامصرف

 ایینه یبرند و کاالهایبازار دولت نم یمتنظ

رسد و آثار یدست مردم مباال به یمتهمچنان با ق

و  یاجتماع یاسی،از عوامل مختلف س یناش یروان

کاالها  یمتق یشرا در افزا ینقش اصل ی،اقتصاد

دولت به نقش  یدبا ینند. بنابرااکرده یفاا

ی در یمتخود بازگردد و از مداخله ق «یگریم»تنظ

 یخوددار جمله صنعت فوالدبسیاری از صنایع از

کند.



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

راهبردهاى مقابله با آثار تحریم ها بر صنعت فوالد 
تدبیر اقتصاد
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در صادرات مواد خام  یتمحدود یجادا -

و صادرات  یداز تول یتو حما یفوالد

 یدسو بایک از: افزوده باالمحصوالت با ارزش

شد،  یآهن و مواد خام فوالدمانع صادرات سنگ

اکثر  شودیتنها باعث منه یهصادرات مواد اول یراز

با  یهمواد اول ینمأت یفوالدسازان بزرگ کشور برا

مواجه شوند، بلکه سود فروش  یمشکالت فراوان

 یفروشرود و با خامیم یناز ب یزن یداخل یداتتول

خواهد شد. وضع  یجادا یافزوده اندکارزش

در همان  یدآهن باصادرات سنگ ینهعوارض در زم

از  یتاتحت عنوان حم یفوالد در صندوق یرهزنج

آهن شود سنگ یورآصرف فر یمواد معدن یفرآور

 یکه برا یابد یشافزا یآن تاحد یزانو م

وجود نداشته باشد. از  یاصادرکنندگان صرفه

صادرات محصوالت با  یجلو یدنبا یزن یگرد یسو

که اگر توان  یطورافزوده باال گرفته شود، بهارزش

شود،  ینمأت یدارپا یهداخل و مواد اول یدتول

 ینو همچن یداخل یفوالد یعصنا یخال هاییتظرف

و  گرددیم یلتکم یصادرات یخال هاییتظرف

 یصادرات محصوالت فوالد یششاهد افزا توانیم

افزوده باال بود.با ارزش

منابع
 هاییاستارزش و ارائه بسته س یرهزنج تحلیل−

صنعت فوالد در  یریپذتوان رقابت یارتقا

 یاستهایس ینطرح تدو بانیکشور،گزارش پشت

موسسه  یران،ا یو تجار یمعدن ی،صنعت

1399آبان  ی،بازرگان یهامططالعات و پژوهش

 یظرفیتها یمجلس، بررس یهاپژوهش مرکز−

تکمیل زنجیره  یکشور برا یمعادن و صنایع معدن

در حوزه تأمین مواد، قطعات  یتولید و قطع وابستگ

1399 یرماهآالت پرکاربرد، تو ماشین

سال  یشطرح جامع فوالد کشور، پا مطالعات−

1398

− Global Steel Trade Monitor 2019

− Steeliran.org

− World Steel Association 2021


