
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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ونقل کشورحمل هايیرساختضعف در ز
يمحصوالت فوالد یددر تول

1دوستالهه رحيم

چكيده
ايجمله كشورهاي غني در اين حوزه است كه نيازمند برنامهدهد كه ايران ازنگاهي به منابع معدني كشور نشان مي

توليد فوالد و محصوالتمنسجم و نگاهي سيستماتيك بوده تا بتواند با سازوكاري صحيح به جايگاه مطلوب در حوزه 
لحاظ توليد فوالد از پيشرفت خوبي برخوردارهاي اخير بهفوالدي در جهان دست يابد. هرچند جايگاه ايران در سال

برخي مشكالت ارزي كشور را با انجام صادرات ،بوده است و اين صنعت توانسته است با وجود كمبودهاي موجود
هاي مورد نياز در اين صنعتنيازمند تجهيز زيرساخت 1404شده در افق تعيين اما دستيابي به اهداف ،مرتفع نمايد

از آنجا كه انجام، تجربه نشان داده استكشور است.  ونقلايجاد و بهبود سيستم حمل ،هااست. يكي از اين زيرساخت
طوالني بودن زمانشاهد عدم تخصيص بهينه اعتبارات و همچنين  باشد،ميگونه اقدامات برعهده دولت اين
ها در سيستمدهد وجود كاستيها نشان مي. بررسيايمبوده هاي عمراني زيرساختي در كشوربرداري از طرحبهره
رود زيرساخت مورد نياز صنعت فوالد بتواند در فرصت باقيمانده تا سالانتظار نمي حدي است كهنقل كشور بهوحمل

منظور تجهيزتأمين اعتبارات مالي به :جملهبرخي راهكارها ازر بهبود وضع موجود منظوبهرو، ازاين .فراهم شود 1404
گردد.پيشنهاد ميها و... عدم مداخله دولت در اتخاذ برخي سياستگذار داخلي و خارجي، ها، جذب سرمايهزيرساخت

.ايونقل، ريلي، زيرساخت، جادهفوالد، حمل واژگان كليدي:

مقدمه
اي مستلزم تأمينرشد و توسعه اقتصادي هر جامعه

نيازهاي مورد نياز برايپيشهاي الزم و زيرساخت
و خدمات در كشور است. هاتوليد، توزيع و مصرف كاال

تنها روند توليد وهاي الزم در كشور نهتأمين زيرساخت
كند، بلكه از طريقو خدمات را تسهيل مي هاتوزيع كاال

ساز رونق و رشد اقتصاديزمينه ،گذاريايجاد سرمايه
گذاري در فعالينيهشود و با ايجاد انگيزه سرمامي

هاي ايجاد اشتغال، افزايش توليد، افزايشاقتصادي زمينه

rahimdoust_82@yahoo.com        يرانا تهران، تحقيقات، و علوم حدوا سالمي،آزاد ا نشگاهدا قتصاد،ا شدار كارشناسي نشآموختهاد .1

اين كند. بردرآمد و ايجاد رشد اقتصادي را فراهم مي
هارود دولت، يكي از موارد مهمي كه انتظار مياساس

اي به آن داشتههاي خود اهتمام ويژهگذاريدر سياست
هايزيرساختباشند، موضوع ايجاد، تكميل و اصالح 

هاي مهم و اساسييكي از زيرساختكشور است. 
ونقلي است.هاي حملكشور، زيرساخت

ونقل و ترانزيت كاال در اقتصاداهميت بخش حمل
عنواناز آن بهنظران بسياري از صاحبتاحدي است كه 
كننديافتگي كشورها ياد ميهاي توسعهيكي از شاخص



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

ضعف در زیرساخت هاى حمل ونقل کشور در تولید محصوالت فوالدى
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منوط به توسعه بخش يافتگي كشور را و رشد و توسعه
عنوان محور ونقل دانسته و اين صنعت را بهحمل

حساب بههاي اساسي و زيربنايي تحول فعاليت
دهد بررسي اقتصادهاي پيشرفته دنيا نشان مي .آورندمي

كه توجه ويژه به اين بخش باعث شده تا با توسعه 
درست آن مردم و فعاالن اقتصادي اين كشورها بتوانند 

لحاظ مصرف انرژي، هزينه، ها بهترين روشمناسباز 
ونقل استفاده زمان سفر، راحتي و ايمني در بخش حمل

ونقل زميني، ونقل مشتمل بر حملنمايند. بخش حمل
ونقل زميني شامل هوايي و دريايي است كه حمل

  شود. اي، ريلي و خطوط لوله ميونقل جادهحمل
منطقه و دستيابي  موقعيت جغرافيايي مناسب ايران در

هاي آزاد، اين امكان را فراهم آب كشور به بسياري از
هاي مناسب در اين آورد تا با توسعه زيرساختمي

ونقل كشور را از توليد ناخالص حوزه، سهم بخش حمل
داخلي افزايش دهيم. بنابراين با توجه به اهميت موضوع 
الزم است تا با شناخت ابعاد اين بخش و تقويت 

ونقل هاي الزم براي توسعه بخش حملساختزير
رو برآييم. هرچند كشور در صدد رفع مشكالت پيشِ

دانيم عالوه بر برخي مشكالت داخلي و ضعف در مي
ساختار اقتصادي كشور، وجود موانع خارجي نيز 
موجب كاهش تحرك اين بخش شده است. اعمال 

ونقل كاال در سطح هاي خارجي و موانع حملتحريم
المللي خود عاملي ديگر براي ضربه به پيشرفت بين

ست كه ا ونقل كشور است. اين در حاليبخش حمل
وجود منابع غني معدني در كشور باعث گرديده تا ايران 

شمار عنوان يك از كشورهاي ثروتمند در اين حوزه بهبه
آيد. فرآوري اين مواد معدني و تبديل شدن آن به 

و تجهيز امكانات توليدي  محصول نهايي نيازمند ايجاد
هاي و همچنين زيرساختي است. يكي از زيرساخت

سزايي دارد شده كاالها نيز سهم بهمهم كه در قيمت تمام
  ونقلي كشور است. زيرساخت حمل

توان به جمله مواد معدني موجود در كشور مياز
زنجيره توليد آهن در كشور اشاره كرد كه معادن سنگ

ونقل كشور است. ده از سيستم حملآن نيازمند استفا
ونقل بنابراين وجود نقص و كاستي در سيستم حمل

انداز شده در افق چشمتواند اهداف تعيينكشور مي
تأثير قرار دهد. بنابراين ضعف در سيستم را تحت 1404
تواند در سطحي باالتر بر ميزان ونقل كشور ميحمل

رغم دي بهجمله توليد محصوالت فوالتوليد كل و از
لحاظ منابع معدني هاي جغرافيايي كشور بهبرخي مزيت

رو، در اين گزارش با توجه به اثرگذار باشد. ازاين
نگاهي به صنعت فوالد در اقتصاد اهميت موضوع ابتدا با 

پردازيم و ونقل كشور ميبه بررسي وضعيت حملايران 
ونقل كشور در توليد سپس به اثرگذاري وضعيت حمل

ت فوالدي خواهيم پرداخت كه در ادامه با بيان محصوال
منظور بهبود شرايط حاكم مالحظات امنيت اقتصادي به

  گردد. ه ميئبرخي راهكارها ارا
  

  در اقتصاد ايران صنعت فوالدنگاهي به  .1
صنعت فوالد در هر كشور جزء صنايع مادر بوده و نقش 
كليدي در چارچوب اقتصاد ملي داشته تا جايي كه 

عنوان ستون فقرات و پايه تمامي توان از آن بهمي
با توجه به جايگاه باالي اين  هاي صنعتي ياد كرد.فعاليت

بنابراين  ،صنعت در رشد و توسعه اقتصادي يك كشور
توجه به هر يك از محصوالت توليدي در زنجيره ارزش 



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

ضعف در زیرساخت هاى حمل ونقل کشور در تولید محصوالت فوالدى     
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در حوزه توان داخلي  يفوالد داراي اهميت است. ارتقا
هاي زنجيره آهن رشد متوازن تمامي بخش نيازمندفوالد 

بايد نگاه به عقيده كارشناسان و فوالد در كشور است. به
محور كل زنجيره فوالد از باالدست تا صنايع ساخت

هاي خام معدني، كلوخه، آهن، نهاده(يعني از معادن سنگ
ندله، شمش، مقاطع بندي، كنسانتره، گُآهن دانهسنگ

و غيره تا سازندگان لوله و پروفيل فوالدي، ورق، ميلگرد 
سازان) در نظر گرفته شود و نبايد حكمراني و قطعه

ست ا اين در حالي .بخشي در زنجيره وجود داشته باشد
در زنجيره فوالد شاهد عدم توازن در ظرفيت توليد و كه 

گونه عدم عدم توازن در سودآوري هستيم. اينهمچنين 
نگر و فراگير يكپارچه و كالنها ناشي از نبود ديد توازن

   در اين صنعت است.
كه پروسه توليد فوالد از مواد معدني تا با عنايت به اين

محصول نهايي زنجيروار به يكديگر وابسته و مرتبط 
ايجاد اختالل در يكي رود تا با رو، انتظار ميهستند ازاين

نظمي و مشكالت در بقيه شاهد ايجاد بي ،هااز حلقه
يك  زيرِ نظربايست اين صنعت ا باشيم. بنابراين ميهحلقه

ه شود تا با ايجاد توازن رنگر ادامديريت متخصص و جامع
هاي مختلف و همچنين توازن در در ميزان توليد در حلقه

گذاران را براي سرمايه ،هاسودآوري هر يك از بخش
گذاري و امنيت سرمايه هورود در اين عرصه ترغيب نمود

با توجه به اهميت فوالد در  .آنان فراهم آوردرا براي 
در اين بخش با نگاهي به وضعيت توليد فوالد در  ،اقتصاد

المللي ايران در اي كوتاه به جايگاه بينكشور، اشاره
  خواهيم داشت. نيز مقايسه با ديگر كشورها

بر اساس آخرين آمار در دسترس بايد گفت، تمامي 
وفقيت و پيشرفت يكسان هاي فوالدي در كشور از مطرح

منظور درك بهتر از موقعيت بهرو، برخوردار نيستند، ازاين
هاي خصوص وضعيت زنجيره فوالد در سالكشور در

انداز صنعت فوالد كه سند چشمرو با توجه به اينپيشِ
هدف قرار داده  1404ميليون تني را براي سال  55توليد 
سب درجه ها بر حفكيك طرحتالزم است به  ،است

ها بپردازيم. به همين منظور در نمودار احتمال موفقيت آن
در دست  يها، ظرفيت فعلي و ظرفيت طرح)1(شماره 

  ها آورده شده است.به تفكيك موقعيت آناجرا 

  ها در زنجيره صنعت فوالد (ميليون تن)وضعيت فعلي و آينده طرح: 1 نمودار

  .1399كشور، پايش سال : طرح جامع فوالد منبع 
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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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، مشاهده)1( طور كه در نمودار شمارههمان
ـهاي در دست اجرادر صورت انجام طرح ،شودمي

توانمي ـ مطابق آنچه در نمودار آورده شده است
اندازشده در سند چشمانتظار تحقق اهداف تعيين

به همين را در صنعت فوالد كشور داشت. 1404
، وضعيت موازنه زنجيره)1( جدول شماره منظور در

آورده شده 1404انداز سال فوالد در افق سند چشم
است.

(ميليون تن) 1404وضعيت موازنه زنجيره فوالد در افق  :1 جدول

.1399: طرح جامع فوالد كشور، پايش سال منبع

، كه نمايانگر وضعيت موازنه زنجيره)1(جدول شماره 
صنعتدارد كه بيان مي ،است 1404انداز فوالد در سند چشم
رو خواهدهآهن روبسنگبا كمبود  1404فوالد كشور در سال 

با كمبوديبود اما در حوزه كنسانتره و گندله و آهن اسفنجي 
بلكه داراي كمي مازاد است. بنابراين براي رفع يست،مواجه ن

توان در افزايشآهن تنها راه را ميكمبود در زمينه سنگ
ست كه اتخاذا اين در حالي .آهن دانستعادن سنگماكتشاف 

هاي اقتصادي تاكنون توانسته است روندبرخي سياست
هن را باآگذاري در بخش معدن سنگاكتشاف و يا سرمايه

اعمال ،هايكي از اين سياست ،سازدمواجه  مشكالتي
عقيده برخيبهتا جايي كه عوارض باالي صادراتي است. 

25اعمال عوارض صادراتي تا  1نظرانكارشناسان و صاحب
سود حاصل از فعاليت را در اين گروه ناچيز نموده و ،درصد

منجر به تعطيلي خيل عظيمي از معادن كشور شده است.
،شده توسط كارشناسان اين حوزههئبه آمار ارابا توجه 

434مقياس از ميان آهن كوچكمعدن سنگ 206تعطيلي 

1. tahlilbazaar.com/xm9r

عالوه بر داليل متعددي دارد كه ،آهن كشورمعدن سنگ
نآترين دليل عمده اعمال عوارض باالي صادراتي،

هن در مقايسه با قيمتآتواند پايين بودن قيمت سنگمي
طبق د.جهاني آن باش ه قيمتاين ماده معدني نسبت ب

از صنعت يتحما يبرا ،در كشورگفته اين كارشناسان 
بر صادرات يدرصد 25 ينفوالد، عوارض سنگ

شده كه اين موضوع موجب است آهن بسته شدهسنگ
هايدليل عدم وجود صرفهاست تا بسياري از معادن به

رو،ازاين ،اقتصادي از انجام صادرات منصرف شوند
كرده يدادرصد كاهش پ 70از  يشآهن، بسنگ صادرات

باقي صادرات يگزينعنوان جاكه به يبازار. بنابراين است
يمتق يز،ن ياست. در بازار داخل يماند، بازار داخليم

تريينپا يجهان يهادرصد از نسبت 50آهن تا سنگ
و به نفع حلقه يصورت دستورها بهيمتق زيرا است.

آهن اعالمكننده سنگعنوان مصرفشمش فوالد، به
.شوديم

فوالد خامآهن اسفنجي و چدنندله و كلوخهگُكنسانترهآهنسنگ
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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
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النفعآهن، با عدمدر حوزه معادن بزرگ سنگ كشور
و در حوزه معادن كوچك، با ضرر استمواجه  ادنمع ينا

منظوربهست كه ا اين در حالي .رو استهروب يليو تعط
شده دراهداف تعيينتأمين نياز داخلي براي دستيابي به 

گذاري درالزم است تا با انجام سرمايه 1404انداز چشم

هاي مختلف اين صنعت و همچنين افزايش عمقبخش
توسعه شاهد رشد و رآهن كشواكتشاف در معادن سنگ

رو، بر طبق آمار قابل. ازاينصنعت فوالد كشور باشيم
گذاري مورد نياز در هر يك ازدسترس ميزان سرمايه

خواهد بود.) 2(ها به شرح نمودار شماره بخش

)يورو يليونتن فوالد خام (م يليونم 55 يدو تول يرهزنج يلتكم يبرا يازمورد ن گذارييهسرما: 2 نمودار

.1399: طرح جامع فوالد كشور، پايش سال منبع

گذاريمجموع سرمايه، )2(با توجه به نمودار شماره 
4401شده معادل رسيدن به اهداف تعيينمورد نياز براي 

بايست در هر يك ازميليون يورو است كه مي
با توجه به هاي صنعت فوالد صرف گردد.زيربخش
شده در طي مطالعات طرحمحاسبه يهايگذارسرمايه

، حجم1399تا  1393جامع فوالد كشور از سال 
فوالد يرهزنج يهاشده در طرحمحقق گذاريسرمايه

تن فوالد خام و يليونم 55 يتبه ظرف يابيجهت دست
يورو بوده است. يلياردم 8/7 حدود در يرهتوازن زنج

تنهاييكه توليد يك محصول بهبا توجه به اين
،تواند كشور را در مسير رشد و توسعه قرار دهدنمي

همراه رونق صادرات و رفع موانع صادراتيبلكه توليد به
رو، نگاهي به جايگاه ايران درازاين ؛يك الزام است

المللي بازار فوالد نيز داراي اهميتهاي بينعرصه
دهدالمللي نشان مينگاهي به آمارهاي بين زيادي است.

لحاظ توليد فوالد خام در رتبه دهم جهان قرارايران به
ترتيب كشورهايي همچون چين، هند، ژاپن،و به داشته

نوبي، تركيه، آلمان و برزيل رتبهجآمريكا، روسيه، كره
لحاظهمچنين ايران بهاند. اول تا نهم را كسب كرده

رشد 2021هاي فوالدي در فوريه سال توليد شمش
درصدي را در ميان ده كشور برتر توليدكننده فوالد 5/11

در جهان كسب كرده است كه اين ميزان رشد در ميان
. پس از ايرانتده كشور برتر بيشترين مقدار بوده اس

درصد رتبه دوم و تركيه با 9/10كشور چين با رشد 
درصدي در جايگاه سوم رشد توليد 9/5افزايش توليد 

قرار گرفتند. 2021ماه فوريه سال 
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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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ميزانبر اساس آخرين آمار انجمن جهاني توليد فوالد، 
درصد 1/14، 2020توليد فوالد خام ايران در نوامبر سال 

ابه سال قبل از آن افزايش داشته استنسبت به مدت مش
ايرانهزار تن رسيده است. همچنين  575ميليون و  2و به 

ميليون و 26، 2020ماهه نخست سال  يازدهطي دوره 
هزار تن فوالد خام توليد كرده است كه در مقايسه 369

هزار تن)، 385ميليون و  23( 2019با مدت مشابه سال 
. طبق گزارشدرصدي را تجربه كرده است 8/12رشد 
وقوع بحران كرونا بر روي ميزان توليد فوالد ،شدهمنتشر

ليد جهاني فوالد را كاهشدر جهان تأثيرگذار بوده و تو
توسط اين شدهطبق آمار موجود و منتشراما  ،داده است

از بين كشورهاي عمده توليدكننده فوالد، تنها توليد ،مركز
فوالد خام ايران، چين و تركيه در ميانه بحران كرونا
صعودي بوده است كه در ميان اين سه كشور نيز در يازده

ن رشد توليد فوالد خام، بيشتري2020ماهه نخست سال 
ها درهر چند اعمال تحريممتعلق به ايران بوده است. 

هاي بسياري درالمللي، موجب محدوديتمبادالت بين
رسد اهدافنظر مياما به ،حوزه صادرات شده است

هاي باالي معدني درتوجه به وجود پتانسيل شده باتعيين
زم جديكشور اهداف قابل وصولي است كه نيازمند ع

رو و اتخاذ تصميمات ودر رفع موانع پيشِ
هاي درست در اين عرصه است.گذاريسياست

ونقل كشوربررسي وضعيت حمل .2
جمله شرايط الزم براي رسيدن به رشد اقتصادي دراز

هايگذاري در زيرساختهر كشوري سرمايه
هاياقتصادي و اجتماعي است. بهبود زيرساخت

اجتماعي در كشور از طريق تسهيل فراينداقتصادي و 

وري، ايجادها، افزايش بهرهتوليد، كاهش هزينه
شرايط رقابتي بهتر در مراودات داخلي و خارجي،
ايجاد اثرات جانبي و همچنين افزايش سطح رفاه
منجر به افزايش رشد اقتصادي و پيشرفت و توسعه

گذاريكه بازده سرمايهبا توجه به اين شود.كشور مي
هاي زيرساختي اغلب بلندمدت است،در پروژه

رو، بخش خصوصي تمايل چنداني به مشاركتازاين
وليتئهاي اين بخش ندارد و مسگذاريدر سرمايه

طور عمده بر دوشها بهاجراي اين طرح
هاست. اين در حالي است كه خيل عظيمدولت
هاي عمراني و زيرساختي در نقاط مختلفطرح

كشور مورد نياز است. به همين دليل همواره تأمين
ها با مشكل مواجه بوده و اينگونه پروژهمالي اين

هاي زيرساختي باموضوع باعث شده تا اكثر طرح
برداري برسند. اين در حالي است كهتأخير به بهره

يافته منابع مالي الزم براي توسعه وكشورهاي توسعه
بر بودندليل سرمايها بههاي خود رتجهيز زيرساخت

ها، از مجراي بخش خصوصي و از طريق بازارهايآن
كنون در ايران ديدهرسانند. آنچه تامالي به انجام مي

شده است، سهم بسيار باالي دولت در انجام
هاي زيرساختي كشور است.گذاريسرمايه

در اسناد باالدستي كشور همواره به توسعه
ونقل تأكيدبخش حمل صوصاًهاي كشور، خزيرساخت
گسترش تجارت خارجي و ترانزيت كاال، شده است.

گذاري درگذاران براي سرمايهافزايش تمايل سرمايه
ونقل و افزايشونقل، بهبود اقتصاد حملبخش حمل

تجهيزاز مجراي  مندي و اقبال عمومي مردمرضايت
از .ر استونقل كشور ميسّهاي بخش حملزيرساخت



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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گذاريه بخش خصوصي كمتر تمايل به سرمايهآنجا ك
رو، بررسيازاينهاي زيرساختي را داراست، در بخش

عنوان شاخصي ازونقل كشور بهجايگاه بخش حمل
زئحاهاي كشور عملكرد دولت در حوزه زيرساخت

پذيري كه دربر اساس گزارشات رقابت .اهميت است

منتشر شده است، 2019مجمع جهاني اقتصاد و در سال 
هاي كشورلحاظ موقعيت زيرساختجايگاه ايران به

لحاظسنجيده شده است. در اين گزارش ايران به
كشور 141، ميان 99در رتبه پذيري شاخص رقابت

جهان قرار گرفته است.

ونقلهاي مختلف حملهاي ايران در بخشبندي زيرساختكيفيت و رتبه: 2جدول 

  2019-2018  2018-2017مؤلفه زيرساخت
امتيازكشور) 141(در ميان  رتبه  كشور) 137(در ميان رتبه 

  64/ 8  80  76كيفيت زيرساخت كلي
  48/ 1  79  71هاكيفيت جاده

  44/ 6  52  42آهنكيفيت زيرساخت راه
  45/ 6  87  71كيفيت زيرساخت بندر
  35/ 2  132  105ونقل هواييكيفيت زيرساخت حمل

.2019 ،پذيريجهاني اقتصاد، گزارشات رقابت: مجمع منبع

لفه استؤم 103پذيري متشكل از شاخص رقابت
يكي از اركان اين اندبندي شدهركن طبقه 12كه در 
مربوط به وضعيت زيرساخت كشورهاست. بنديطبقه
رغم وجود تغييرات جديد در نحوه تعريفبه

هاي جديد در گزارشات مجمع جهاني اقتصادمؤلفه
، نشان داده شده)2(گونه كه در جدول شماره مانه

ها در حالت كليلحاظ كيفيت زيرساختايران به ،است
8/64كشور و داراي امتياز  141در ميان  80در رتبه 

است. طبق اين گزارش ايران در كيفيت زيرساخت
ونقل هوايي داراي بدترين رتبه و در كيفيتحمل

رتبه است. اين درآهن داراي بهترين زيرساخت راه
شده در هر يك از مواردست كه امتياز كسبا حالي
لحاظبهشده با كاهش مواجه شده است. بنابراين ذكر

المللي ايران در جايگاه مناسبيهاي بينشاخص
تواندلحاظ زيرساختي قرار ندارد كه اين موضوع ميبه

هاي بزرگ كشور باشد زيرا عدميكي از چالش

ونقل مانعهاي مناسب حملبرخورداري از زيرساخت
شود.از روند رو به پيشرفت اقتصاد يك كشور مي

تحقق اهداف كشور براي دستيابي به هاب تجاري
المللي،منطقه جهت ترانزيت كاال، سهولت تجارت بين

هاي توليد و تجارت، استفاده ازكاهش هزينه
ريزي دقيق وههاي گردشگري و... مستلزم برنامظرفيت

كارگيريهمبتني بر نيازسنجي درست كشور است تا با ب
هاي مناسب امكان پيشرفت كشور ومنابع در طرح

در ها فراهم آيد.هاي آن در همه زمينهتجهيز زيرساخت
توان ازاين راستا با بررسي جداول بودجه ساالنه مي

ونقل كشور، مطلع گرديد.وضعيت توسعه بخش حمل
ونقل،ن منظور و با توجه به اهميت بخش حملبراي اي

گذاري عمراني دروضعيت اعتبارات مربوط به سرمايه
اين بخش و ميزان توجه دولت به آن را از طريق

هاياي برنامههاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي
دهيم.ونقل مورد بررسي قرار ميحمل



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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ونقل (ميليون ريال)هاي حملاي برنامهههاي سرمايمقايسه اعتبارات تملك دارايي: 3 جدول

، بهمن17372، مسلسل هاي مجلسونقل، گزارش كارشناسي مركز پژوهشكل كشور، بخش حمل 1400بودجه سال : بررسي اليحه منبع
.1400و قانون بودجه  1399

، مشاهده)3( گونه كه در جدول شمارههمان
هايميزان رشد اعتبارات تملك دارايي ،شودمي

نسبت به سال 1400بودجه سال  قانون اي درسرمايه
در مقايسه با ميزان رشد اين اعتبارات در سال 1399
بر اساس .كمتر بوده است 1398نسبت به سال  1399
درصد 40نرخ تورم حدود  يبينبا پيششده هئآمار ارا

اعتبارات يشگفت افزا توانيم، 1400 سال يبرا
نسبت به سال 1400ونقل در بودجه سال بخش حمل

است، يافته يشعدد مطلق آن افزا كهآن رغمبه 1399
بودجه در ،ديگر عبارتيبه  خواهد داشت. يرشد منف

گذاري در حوزهدولت در بخش سرمايه ،1400سال 
ونقل سياست انقباضي را برگزيده است.حمل
توانونقل ريلي ميحملدر بخش عنوان نمونه به

طرح 55 شامل ريلي ونقلحمل توسعه برنامهگفت، 

معادل 1400سال بودجهقانون  در آن اعتبارات و است
اعتبار اين است. شده بينيپيش ريال ميليارد 45874
فصل هايبرنامه اعتبار از درصد 2/31 معادل
قانون مصوب اعتبار به نسبت و است ونقلحمل
درصد 8/21 معادل رشدي از 1399 سال بودجه

رقيب اعتبارات رشد با مقايسه در كه است برخوردار
رشدي كه ايجاده ونقلحمل يعني بخش، اين اصلي

جهت اين از و است كمتر مراتببه دارد، درصدي 46
24 بند« حكم با مغاير ريلي بخش اعتبارات نيز

اولويتبر  توسعه» مبني ششم برنامه كلي هايسياست
و است شده تنظيم ونقلحمل توسعه در ريلي بخش
.است بازنگري نيازمند
يهااز طرح يليونقل رطرح برنامه توسعه حمل 55

جديدي گذشته است و طرح يهاسال يدر دست اجرا

عنوان برنامه
سهم هر برنامه از
كل اعتبار بر اساس

1400سال  مصوب
(درصد)

تعداد
طرح

مصوب
1398سال 

مصوب سال
1399  

سال مصوب
1400  

درصد رشد
1399سال 

نسبت به سال
1398  

درصد رشد
1400سال 

نسبت به
1399سال 

ونقلحملبرنامه توسعه 
  46  3/40  95699000  65337497 46565667  273  2/65ايجاده

ونقلبرنامه توسعه حمل
  8/21  6/41  45874000  37640500 26585516  55  2/31ريلي

ونقلبرنامه توسعه حمل
  80  5/38  1800000  1000000  721912  3  22/1هواشناسي

ونقلبرنامه توسعه حمل
  38  75  1210000  875000  500000  3  82/0دريايي

ونقلبرنامه توسعه حمل
  112  9/102  1755000  826003  407003  12  19/1هوايي

ريزي، راهبري وبرنامه
  7/66  8/48  310000  186000  125000  2  21/0ونقلتوسعه حمل

  5/38  1/41 146648000 105865000 75005098  348  100هامجموع برنامه



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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پيشنهاد نشده است. ضمناً 1400سال  يبرنامه برا يندر ا
نخواهند پايان به جاريها در سال كدام از طرحهيچ

برنامه در ينا يهاطرح ييرسيد و عمليات اجرا
يبرا الزم كه اعتبار يافتبعد هم ادامه خواهد  يهاسال

ميليارد 143.780.8ها معادل آن يياتمام عمليات اجرا
اعتبار شده كه با ادامه روند موجود يبينپيش يالر
اتمام )،درصد اعتبارات مصوب 100تخصيص (

يط،ها با فرض ثبات شراطرح ينا ييعمليات اجرا
1مان نياز خواهد داشت.سال ز 34 حدود

وجود محدوديت درشده، با توجه به موارد ذكر
هاياي به بخشمنابع مالي، عدم تحقق منابع بودجه

ررنگ بخشزيرساختي و همچنين عدم حضور پُ
گذار خارجي در اين حوزهخصوصي و سرمايه

گذاريهاي سرمايهموجب شده است تا اغلب طرح
از ،شدن اجرادليل طوالنينقل بهودر حوزه حمل

در اين ميان با توجه به. صرفه اقتصادي خارج شوند
كه رونق بسياري از صنايع ديگر وابسته به صنعتاين

هايباشد و عدم تجهيز زيرساختونقل ميحمل
ةهزين طور مستقيم برتواند بهونقلي كشور ميحمل
بنابراين ضرورت ؛شده كاالها اثرگذار باشدتمام
يكي از .شوديز آن بيش از پيش مشخص ميتجه

هايشدت از وجود زيرساختصنايعي كه به
ونقلي اثرپذيري دارد بخش صنعت فوالد كشورحمل

رو، درو محصوالت فوالدي وابسته به آن است. ازاين
بخش بعدي اين گزارش به چگونگي اثرگذاري

ونقل بر توليد محصوالتكمبودهاي بخش حمل
پرداخت. فوالدي خواهيم

.)1399بهمن ( احمدي فيني، عليرضا و ديگران .1

ونقل كشور دراثرگذاري وضعيت حمل .3
توليد محصوالت فوالدي

هاي مختلف اقتصاد در كشور نيازمندتوسعه بخش
برخورداري از يك برنامه راهبردي است.

هايگذاري در بخش توليد، استفاده از ظرفيتسرمايه
ه خدمات ضروري و استاندارد زندگي،ئمعدني، ارا
هاي يكشود كه زيرساخت تواند فراهمزماني مي

هاي بخش خصوصي و دولتيكشور با كمك سرمايه
تواناين تسهيالت را فراهم آورند. به همين دليل مي

هايها و جادهآهنها، راهها، پلگفت مجموعه بزرگراه
حمل كاال (ترانزيت)، شبكه فاضالب، سيستم

جمله سدها،از ،كننده آبرساني و مخازن تأمينآب
، همچنين مراكز توليدآبي و بنادرهاي بندها، راهآب

هئهاي مورد نياز براي ارابرق، گاز، نيرو و... زيرساخت
خدمات و پيمودن مسير توسعه كشور براي رسيدن به

هاييرو، يكي از برنامهدهند. ازاينرفاه را تشكيل مي
كه در چندسال اخير به آن پرداخته شده است طرح

وده كه با هدف تهيه نقشه راه برايونقل بجامع حمل
ونقليهاي حملتوسعه متوازن و هدفمند زيرساخت

تصويب گرديد. 1395كشور در سال 
در اين ميان صنعت فوالد كشور و صنايع وابسته به آن

شدت از چگونگي تجهيزنيز يكي از مواردي است كه به
فوالد محصولي هاي كشور تأثيرپذير است.زيرساخت
هايجهت توليد و صادرات، به زيرساخت است كه

كه اي مناسب نياز داردنقل ريلي و جادهوارتباطي و حمل
استهالك و فرسودگي خودروها و تريلرهايدر صورت 

به چالش فوالدي سنگين، حمل مواد و محصوالت



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

ضعف در زیرساخت هاى حمل ونقل کشور در تولید محصوالت فوالدى
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دليل وجودوجود كمبودهاي ارزي به .شد خواهد كشيده
هايدر سالكه هايي بود هاي نفتي يكي از چالشتحريم

اخير اقتصاد ايران را در مضيقه قرار داد اما صادرات فوالد
در كشور توانست تا حد زيادي از اين كمبودها را جبران

منظور رونقهاي الزم بهنمايد. بنابراين تجهيز زيرساخت
تريني از مهمرونق صادرات يك توليد داخلي و نهايتاً

يد.آحساب ميههاي كشور باولويت

هايبا توجه به اهميت وضعيت زيرساخت
و اثرگذاري آن بر صنعت فوالد وونقلي كشور حمل

محصوالت فوالدي در اين بخش از گزارش به
ونقل كشور در اين حوزهبررسي شبكه حمل

، خطوط ريلي)3(رو، نمودار شماره پردازيم. ازاينمي
در كشور را در مقايسه با نياز كشور بر اساس موجود

به نمايش گذاشته است. 1404انداز افق چشم

وضعيت خطوط ريلي كشور (كيلومتر) :3 نمودار

.1399: طرح جامع فوالد كشور، پايش سال منبع

شود، مشاهده مي)3(طور كه در نمودار شماره همان
معادل 1399مجموع خطوط ريلي كشور تا سال 

1404رود تا سال كيلومتر است. انتظار مي 14000
شده خطوط ريلي كشورمنظور تحقق اهداف تعيينبه

ست كه طبقا كيلومتر برسد. اين در حالي 25000به 
1399آمار در دسترس از ابتداي دولت يازدهم تا سال 

آهنگذاري توسط راهكيلومتر ريل 1869در حدود 
معنياست كه به تهجمهوري اسالمي صورت گرف

اين ارقام .باشدكيلومتر ريل مي 324ساخت ساالنه 
25000( 1404دهد نسبت به هدف برنامه نشان مي

درصد پيشرفت را تجربه 11كيلومتر) در حدود 
منظوردهد بههمچنين نمودار فوق نشان مي ايم.كرده

الزم است ،شده در صنعت فوالدتحقق اهداف تعيين
كيلومتر خطوط ريلي 3050به ميزان  ،1404تا سال 

گذاري شود. اينجديد براي استفاده اين صنعت ريل
كيلومتر 36در حدود  1399ست كه در سال ا در حالي

خط جديد به واحدهاي معدني و فوالدي توسط
همچنين است. هن كشور اختصاص داده شدهآراه

ونقل ريلي كشورظرفيت حمل بار توسط سيستم حمل
، آورده شده است.)4(ار شماره در نمود
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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

ضعف در زیرساخت هاى حمل ونقل کشور در تولید محصوالت فوالدى     
 تدبیر اقتصاد
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(ميليون تن) 1404و افق  1399ظرفيت حمل بار ريلي كشور در سال : 4 نمودار

.1399: طرح جامع فوالد كشور، پايش سال منبع

، نشان داده شده)4(طور كه در نمودار شماره همان
ونقلشده توسط سيستم حملكل بار حمل ،است

ميليون 6/50، معادل 1399ريلي در كشور و در سال 
شده در سندتن بوده است كه بر اساس اهداف تعيين

بايست دركشور اين رقم مي هسال انداز بيستچشم
اين در حالي ،ميليون تن برسد 202به  1404سال 

ست كه سهم حمل بار در صنعت فوالد در اين سالا

بايست اينميليون تن بوده است كه مي 2/34معادل 
به عبارت ؛ميليون تن برسد 105به  1404سال  رقم در

سهم حمل بار ،بايست طي مدت باقيماندهديگر مي
نگاهي به ريلي در صنعت فوالد سه برابر شود.

اي نيز خالي از فايده نخواهدوضعيت حمل بار جاده
، ظرفيت)5( بود به همين منظور در نمودار شماره

است.اي به نمايش گذاشته شده حمل بار جاده

(ميليون تن) 1404و افق  1399اي كشور در سال ظرفيت حمل بار جاده: 5 نمودار

.1399: طرح جامع فوالد كشور، پايش سال منبع
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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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، نشان داده شده)5(طور كه در نمودار شماره همان
ايونقل جادهشده در سيستم حملاست كل بار حمل

ميليون تن بوده است 528، معادل 1399كشور در سال 
صنعت فوالد سهمميليون تن آن  117كه از اين مقدار 

شود كه سهمبيني ميبوده است. همچنين پيش
به رقم 1404اي صنعت فوالد در افق ونقل جادهحمل
دراي ونقل جادهميليون تن برسد و ميزان حمل 118

به ؛ميليون تن دست يابد 584 به 1404انداز سند چشم
ايونقل جادهبايست ميزان حملعبارت ديگر مي

درصد را 6/10رشدي معادل  1404كشور در افق 
گونه كه در اين نمودار نشانهمراه داشته باشد. همانبه

ميليون 118اي داده شده است، دستيابي به حمل جاده
امري دور از 1404در سال  تن براي صنعت فوالد

دسترس نيست اما اولويت حمل بار در صنعت فوالد
ونقل ريلي است زيراكشور در استفاده از سيستم حمل

هايهاي اقتصادي و كاهش هزينهعالوه بر صرفه
نيزاي در كشور موجب كاهش خطرات جاده ،توليد
ونقلدر اين ميان نگاهي به وضعيت حمل شود.مي

ونقل كشور را درتواند وضعيت حملز ميدريايي ني
رو، درهاي مختلف بهتر نمايان سازد، ازاينحوزه

ونقل دريايي در زمان، وضعيت حمل)6(نمودار شماره 
است. به تصوير كشيده شده 1404انداز حال و چشم

(ميليون تن) 1404و افق  1399كشور در سال  درياييظرفيت حمل بار  :6 نمودار

1399: طرح جامع فوالد كشور، پايش سال منبع

، مشاهده)6(طور كه در نمودار شماره همان
ميليون تن بار 130معادل  1399شود در سال مي

جا شده استونقل دريايي جابهتوسط سيستم حمل
ميليون تن 7/13صنعت فوالد كه از اين ميزان سهم 

رود باست كه انتظار ميا بوده است. اين در حالي
ونقلميزان حمل 1404انداز توجه به سند چشم

ميليون تن در سال برسد كه 210دريايي كشور به 
با توجه به اهداف 1404سهم صنعت فوالد در سال 
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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
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ميليون 44معادل  ،ميليون تن فوالد) 55شده (تعيين
با توجه به وضعيت موجود وهد بود. تن خوا

ونقليهاي حملاز زيرساخت شدهبرآوردهاي انجام
الزم است براي دستيابي به اهداف روازاين ،كشور
هاي الزم فراهمزمينه 1404انداز شده در چشمتعيين

افزايش ،گردد. يكي از اقدامات ضروري در اين حوزه
هاي كشور است. باگذاري در زيرساختسرمايه

گذاريتوجه به آخرين آمار در دسترس ميزان سرمايه
اف به شرح نمودار شمارهدالزم براي تحقق اين اه

باشد.، مي)7(

ميليون يورو)( تن فوالد خام يليونم 55 يدو تول يرهزنج هاييرساختز يلتكم يبرا يازمورد ن گذارييهسرما :7 نمودار

.1399: طرح جامع فوالد كشور، پايش سال منبع

، نشان داده شده)7( طور كه در نمودار شمارههمان
گذاري الزم براي تكميلميزان سرمايه ،است

هاي زنجيره فوالد تا وصول اهداف مدنظرزيرساخت
باشد كه تأكيدميليون يورو مي 9008معادل 
گذاري در دو حوزه ريل و نيروگاه بيش ازسرمايه
همچنين بايد گفت براي تأمين هاي ديگر است.حوزه

نمنابع مالي زنجيره فوالد (احداث واحدها و تأمي
ميليارد يورو نقدينگي 4/13ها) نياز به زيرساخت

توجهيالزم به توضيح است كه بخش قابل .باشدمي

ها بايد توسط دولتگذاري در زيرساختاز سرمايه
گذاري واحدهاايهمايجاد شود و خارج از سر

به عقيده برخيست كه ا . اين در حاليباشدمي
نعتص 1404انداز تحقق هدف چشم ،كارشناسان

هايگذاري براي زيرساختفوالد به شتاب در سرمايه
مورد نياز صنعت فوالد نياز دارد كه چندان از سرعت

كه عمومبا توجه به اين ؛الزم برخوردار نيست
ساله 9هاي عمراني در كشور با متوسط اجراي پروژه
اساس برآورد سازمان برنامه و بودجه) كه سه (بر
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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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روداستاندارد جهاني است، انتظار نميبرابر ميانگين 
زيرساخت مورد نياز صنعت فوالد بتواند در فرصت

فراهم شود. 1404باقيمانده تا سال 
مين اعتبارات و مسائل حقوقي ازأمشكالت ت

هاي عمراني است،هنگام اجرا نشدن پروژهدغدغه به
دنبالخيرهاي اجرا، افزايش هزينه را بهأكه تضمن اين

رسد كهنظر ميدور از انتظار به ،اين اساس بردارد، 
هايدر برنامه هفتم توسعه بتوانيم با تكميل طرح

ايهاي ايجادي و توسعهزيرساخت، همسو با طرح
انداز دست يابيم، مگرصنعت فوالد به هدف چشم

هاي قانوني وول با الزامئهاي مسكه همه دستگاهاين
زم جدي اين مهم رامين اعتبارات مورد نياز، با عأت

1محقق سازند.

مالحظات امنيت اقتصادي .4
كاربرد فوالد و محصوالت فوالدي در ديگر صنايع

عنوان يكيحدي است كه از اين صنعت بهكشور به
ست كها شود. اين در حالياز صنايع مادر ياد مي

برخورداري كشور از منابع غني معدني ضرورت
نتيجه دستيابي به محصولاستخراج اين معادن و در

پذيرتوجيه نهايي و محصوالت وابسته به آن را كامالً
يكي از توليدكنندگان مهم گروهو ايران را در  نموده

با عنايت به دهد.منطقه در عرصه توليد فوالد قرار مي
رو، الزم است تاازاين ،منابع خدادادياين وجود 

ن منابعبرداري هر چه بهتر از ايمنظور بهرهبه
گيران كشور بهترين سازوكارگذاران و تصميمسياست

را براي پيشرفت در اين عرصه سرلوحه امور قرار

.، يادادشت و مقاالت، سايت فوالد ايران1404مسير افق آهن براي صنعت فوالد در پشتوانه سنگ .1

رفت از اقتصادكه تنها راه برونباتوجه به اين .دهند
؛محصولي، تقويت صادرات غيرنفتي استتك
تواند يكي ازرو، توسعه صادرات فوالد ميازاين
صه باشد. اين در حاليهاي مهم در اين عرحلراه
جمله صادراتست كه توسعه صادرات غيرنفتي ازا

كشور را در مقابل ،فوالد و محصوالت فوالدي
پذيري كشورهاي خارجي ايمن نموده و ضربهشوك
دهد.برابر تهديدات بيگانگان كاهش مي را در

هاي اخير نشان داده است كهتجربه كشور در سال
ان صادراتي كشور در عرصهرشد توليد و افزايش تو

دليل اعمالبه زماني كه كشور(صنعت فوالد 
هاي ظالمانه و عدم توان صادرات نفت بهتحريم

خارج از لحاظ تأمين ارز مورد نياز در مضيقه بود)،
توانست تا حد زيادي كمبودهاي ارزي كشور را

توانداز آنجا كه كمبودهاي ارزي ميمرتفع سازد. 
كشور را در تأمين ارز كاالهاي اساسي وارداتي با

نيت اقتصادي و ملي كشورمشكل مواجه نمايد و ام
وافزايش توان صادراتي صنعت فوالد  ،را تهديد كند

تواند يكي از فاكتورهايميتأمين ارز مورد نياز كشور 
اثرگذار بر حفظ امنيت اقتصادي باشد.

اتخاذ هر، با توجه به اهميت صنعت فوالد كشور
تعطيلي و يا كاهش استخراجنوع سياستي كه منجر به 

دليلبه ،توليد فوالد در كشور شود كاهش اي معادن و
با(كارگيري نيروي كار در اين صنعت هحجم باالي ب
ند منجر بهواتمي )بازار كار كشور طتوجه به شراي

نهايت افزايش ناامني گردد كهبرخي تحركات و در
نمايد.اين موضوع امنيت اقتصادي كشور را تهديد مي



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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  اديهاي پيشنهگيري و راهكارنتيجه
هاي كشور در زمينه ها و توانايينگاهي به ظرفيت

دهد كه اهداف مواد معدني و فوالدي نشان مي
منظور افزايش قدرت توليدي و شده بهتعيين

 55صادراتي كشور و رسيدن به ظرفيت توليد 
 ميليون تن فوالد در كشور دور از دسترس نيست.

منظور تحقق اين يكي از الزامات ضروري به
ونقلي در هاي حملتجهيز زيرساخت ،اهداف

بهبود جايگاه ايران در عرصه  كشور است.
توان يكي از المللي از نظر توليد فوالد را ميبين

وجود برخي حساب آورد اما هنقاط قوت كشور ب
هاي جمله عوارض صادراتي، قيمتموانع داخلي از

جلوي اين صنعت بهتواند روند رودستوري و ... مي
ست كه عدم ا ا با كندي مواجه سازد. اين در حالير

ونقلي و كمبود هاي حملتجهيز زيرساخت
اعتبارات مرتبط با آن و همچنين طوالني بودن زمان 

هاي عمراني مرتبط با آن برداري از طرحبهره
تواند با ناكامي شده را ميندستيابي به اهداف معيّ

صيص هاي اخير تخچند در سالمواجه سازد. هر
منظور تجهيز سيستم اعتبارات زيربنايي به

اما اين ميزان  ،ونقل كشور صورت گرفته استحمل
به حدي نبوده است كه بتواند گام مؤثر بزرگي در 

انداز كشور در حوزه جهت تحقق اهداف سند چشم
رو، برخي راهكارها به ازاين صنعت فوالد باشد.

ه ئمنظور بهبود وضعيت موجود اراشرح زير به
  گردد.مي
منظور تجهيز تأمين اعتبارات مالي به -

شده در بودجه هئنگاهي به آمار ارا: هازيرساخت

دهد منابع مالي تخصيص سنواتي كشور نشان مي
هاي اعتبارات تملك داراييداده شده با عنوان 

اغلب  ونقلهاي حملبرنامه براي ايسرمايه
ن هاي جاري در ايمنظور پوشش دادن هزينهبه

بخش است و ميزان اعتبارات الزم براي 
گذاري در اين حوزه با كمبود مواجه است سرمايه

شده انقباضي است. و يا به عبارتي سياست اتخاذ
هاي دليل حجم باالي طرحست كه بها اين در حالي

حال كمبود اعتبارات عينعمراني در كشور و در
هاي شاهد كاهش صرفه ،هاي مصوبمالي طرح

ر بودن بَشدن و هزينهها و يا طوالنياقتصادي آن
ها در كشور هستيم. با عنايت به گونه طرحاين

شود با تأمين هاي قبل پيشنهاد ميتجربه سال
انجام عمليات عمراني و  ،اعتبارات مالي در حوزه

ونقل عالوه تخصيص بودجه بيشتر به بخش حمل
هاي احداث زيرساختبر تسريع در عمليات 

تمام در اين هاي نيمهونقلي به اتمام طرححمل
  پرداخته شود.حوزه 

تجهيز : گذار داخلي و خارجيجذب سرمايه -
جمله ونقل در كشور ازهاي حملزيرساخت

دليل بازدهي مواردي است كه بخش خصوصي به
هاي مربوطه گذاري در پروژهسرمايه بلندمدت

هاي گذاريدر سرمايه تمايل چنداني به مشاركت
ها وليت اجراي اين طرحئاين بخش ندارد و مس

 هاست. اين در حاليطور عمده بر دوش دولتبه
هاي عمراني و زيرساختي ست كه خيل عظيم طرحا

در نقاط مختلف كشور مورد نياز است. تجربه نشان 
يافته منابع مالي الزم داده است كشورهاي توسعه
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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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دليل هاي خود را بهزيرساختبراي توسعه و تجهيز 
ها، از مجراي بخش خصوصي و بر بودن آنسرمايه

اما آنچه ، رساننداز طريق بازارهاي مالي به انجام مي
كنون در ايران ديده شده است، سهم بسيار باالي تا

هاي زيرساختي گذاريدولت در انجام سرمايه
شود جذب رو، پيشنهاد ميكشور است. ازاين

گيري ار داخلي و خارجي از طريق بهرهگذسرمايه
هاي احداث (همانند طرحهاي مشترك از طرح

تواند در تجهيز ميبنادر منطقه چابهار و...) 
ساز رونق صنعت هاي كشور كه زمينهزيرساخت
  بسيار مؤثر واقع شود. ،فوالد است

: هاعدم مداخله دولت در اتخاذ برخي سياست -
تجربه نشان داده است ورود دولت از مجراي اعمال 

ها منجر به عدم كاركرد گذاريبرخي قوانين و سياست
ها را در يك بازار شده و برخي عدم تعادلمكانيزم 
جمله آورد. صنعت فوالد نيز ازوجود ميبازار به

منظور گذاري بهصنايعي است كه انجام يك سياست
بدون (زنجيره فوالد ر دكنترل يكي از مراحل توليد 

تواند مي )،توجه به كل سيستم توليد در اين صنعت
منجر به ايجاد اختالل در روند توليد مراحل بعدي 
اين زنجيره شود. بنابراين كاهش مداخله دولت و 

تواند برخي كمبودهاي حاكميت مكانيزم بازار مي
زنجيره فوالد را با توجه به وجود منابع غني معدني 

  تأمين نمايد. در كشور
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