
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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استقرار کارخانجات یضعف در ساختار و پراکندگ
صنعت فوالد

1دوستالهه رحيم

چكيده
،زايي اين صنعت در كشوريافتگي كشورها و همچنين قدرت اشتغالتوسعه با توجه به اهميت صنعت فوالد در روند

اهميت چگونگي رواست. ازاين رشد كشوردر روند روبههاي مهم اسناد باالدستي ترين برنامهيكي از مهم آنتوسعه 
اين درداراي اهميتي دوچندان است.  ي مرتبط با حوزه فوالدواحدهاساختار و نحوه احداث و پراكندگي جغرافيايي 

نظر جغرافيايياز  هاشود كه احداث آنمشاهده مي ،موجودست كه با دقت در نحوه استقرار واحدهاي فوالدي ا حالي
پراكندگي واحدهايتا جايي كه  ؛انداي ايجاد شدهپايه ديد منطقهاغلب بر و  است پيروي نكردهاز قانون مشخصي 

،نينهمچ آيد.اساسي در اين صنعت به شمار مي يچالش ،ها به محل تأمين مواد اوليهفوالدسازي و دوري و نزديكي آن
نطباق اين واحدها با مقرراتا ،بسيار پراهميت در احداث و توسعه واحدهاي فوالدي در كشور عوامليكي ديگر از 

،ديگرعبارتبه خورد.چشم ميكه متأسفانه رعايت آن در واحدهاي موجود كمتر به  زيستي و صيانت از آن استمحيط
راي تحقق رفعب روازاين اند.ايجاد نشده در كشور بر اساس نقشه آمايش سرزميني فوالدسازي موجودواحدهاي 

جملهبرخي راهكارها از ،چه بهتر مشكالت ناشي از ضعف ساختار و پراكندگي در استقرار كارخانجات صنعت فوالدهر
توسعه، ي و منابع طبيعيمحيطهاي زيستاولويت محدوديت، اي در احداث واحدهاي فوالديممانعت از رويكرد منطقه

تهيه نقشه آمايش زنجيره توليد، تكميل زنجيره توليد محصوالت فوالدي، تجارت خارجي در بخش صنعت فوالد
.شودپيشنهاد مي ...و جاي خام فروشيزوده در توليد محصوالت فوالدي بهافوالد در كشور، حمايت از خلق ارزشف

.ايمنطقه ، ديدپراكندگي، صنعت، آمايش سرزمين، طرح جامع فوالدفوالد خام،  واژگان كليدي:

مقدمه
اهداف اساسيز با توجه به اينكه يكي ا

ن كشور پس از پيروزيگذاران و مسئوالسياست
ع محروميت از مناطق محروم ورف ،انقالب اسالمي

لزوم توجه به ،يافته بود، بنابراينتوسعهكمتر
يك از مناطق جغرافياييهاي موجود در هرظرفيت
شده بر مبنايريزي منسجم و حساببرنامه كشور و

1. دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی،تهران، ایران
rahimdoust_82@yahoo.com 

شد. اينساس ميپيش احازبيش ،هااين قابليت
گيري كشورموضوع و اهميت آن در عرصه تصميم

موجب شد تا سند ملي آمايش سرزمين باالخره با
به 1399 سال در اسفند ،سال تأخير 40بيش از 

چند اين سند با تأخير به مرحلههر تصويب برسد.
ع آمايش سرزمين برواما اهميت موض ،تصويب رسيد

زيرا رسيدن به توسعه متعادل ؛پوشيده نيست كسهيچ



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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هاي فعلي كه بار اصلي توسعه بر دوش دولتبا روش
شاهد اين ادعا نيز .راه به جايي نخواهد برد ،است

يافته وزافزون مناطق توسعهشكاف رو
هاست.فته در كشور و افزايش مهاجرتياتوسعهكمتر

گونه اقدام دولت ماننداجراي سند آمايش سرزمين هر
... راده، بيمارستان، كارخانجات واث جااحد

، بهو بر اساس روند توسعه ملي كندميمند ضابطه
مانع از ،همچنين .منزل مقصود خواهد رساندسر

دخيل شدن هرگونه منافع سياسي برخي افراد يا
اي به اينو اعمال ديد منطقهگيري در تصميمها گروه

اقدامات خواهد شد.
و افزايش اشتغال دركه احداث كارخانجات ازآنجا

يافتگي آن منطقهمنطقه جغرافيايي به روند توسعه هر
گيراندر ذهن برخي تصميم ،كندكمك زيادي مي

شود كه با اعمال ديدمتبادر مي چنينكشور نيز 
اي و دستور براي صدور مجوز برخيمنطقه

توانند به روندمي ،كارخانجات در هر منطقه محروم
ستا . اين در حاليكنندكمك  يافتگي شهرهاتوسعه
هاي الزم برايشرايط و زيرساخت كردنظ ناكه لح

اهداف بلندمدت اقتصادي را ،احداث كارخانجات
جمله صنايعي كهاز ،در اين راستاسازد. نميبرآورده 

در صورت گسترش روزافزون منجر به رونق
،زايي زياد خواهد بوداقتصادي بسيار با اشتغال

اما اين موضوع، الد در كشور استتقويت صنعت فو
اي در نحوه استقرارنبايد منجر به تسلط ديد منطقه
لحاظبا زيرا  شود؛و احداث كارخانجات مذكور 

طورو به ،هاي كشور در هر منطقهكردن زيرساختن
شاهد عدم ،خاص الزامات آمايش سرزميني

تا جايي ؛در اين صنعت خواهيم بودشكوفايي الزم 
منجر به تعطيلي برخي واحدها و عدمكه حتي 

با توجه به اهميت نحوه خواهد شد. هاسوددهي آن
در اين گزارش ،استقرار كارخانجات فوالد در كشور

با نگاهي به جايگاه صنعت فوالد و همچنين
ساختار و نحوه به بررسي ،انداز اين صنعتچشم

و در ايمپرداختهاستقرار كارخانجات صنعت فوالد 
با بيان مالحظات امنيت اقتصادي در اين ،هادام

.ه خواهد شدارائبرخي راهكارها  ،حوزه

نگاهي به جايگاه صنعت فوالد در كشور -1
هايتوليد و مصرف فوالد يكي از شاخص

زيرا احداث ؛آيدمي شماريافتگي كشورها به توسعه
منطقه با تحت تأثير قرار هر و رونق صنعت فوالد در

ال، فرهنگ، تجارت و... موجبدادن ميزان اشتغ
،صنعت فوالد روسعه آن منطقه خواهد شد. ازاينتو

كشورهاي وكشور است  هر استراتژيك در يصنعت
،از منابع غني معدني نبودن رغم برخوردارمختلف به

اين كشور خود دارند. در سعي در تقويت اين صنعت
،ست كه ايران با وجود منابع غني معدنيا در حالي

هايكسب رتبهراي فاقد استراتژي دقيق و مدون ب
المللي در اين حوزه است.باالتر بين

المللي ايران در عرصهنگاهي به جايگاه بين
اساس بردهد داري از صنايع معدني نشان ميربرخو

يردرصد ذخا 7 يرانشده، اانجام ياكتشافات معدن
ي. محصوالت معدندارد يارمعادن جهان را در اخت

يرنفتيغ ينوع ماده معدن 68با تنوع باال شامل  يرانا
تن يلياردم 37شده به حدود كشف يراست و ذخا



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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. بر اساس آخرين آمار  در دسترس از شركترسديم
ميزان توليد فوالد ايران در منطقه ،ملي فوالد ايران

داراي رشد 2020تا  2019ي هاخاورميانه طي سال

اين موضوع در نمودار .درصدي بوده است7حدود 
آورده شدهي خاورميانه به تفكيك كشورها 1 شماره
است.

به تفكيك كشور 2020و  2019 هايتوليد فوالد خاورميانه در سال ـ1 نمودار

).1399مطالعات طرح جامع فوالد كشور (پايش مأخد: 

،شودمشاهده مي 1طور كه در نمودار شماره همان
اينكه دربرافزون ،2020 و 2019هاي ايران طي سال

ميان كشورهاي منطقه داراي بيشترين سهم در توليد
ميزان توليد خود را نيز افزايش داده است. ،فوالد است
در مقام مقايسه ميان كشورهاي منطقه منا ،همچنين

(مصر، ليبي، امارات متحده عربي، عربستان سعودي
قطر) نيز ايران داراي بيشترين توليد فوالد در و

با ،و پس از آن بوده است مورد بررسيهاي سال
كشور مصر در مقام دوم قرار دارد. ،زياد اختالف نسبتاً

المللي نشاننگاهي به آمارهاي بيندر ارقام جهاني نيز 
دهد ايران به لحاظ توليد فوالد خام در رتبه دهممي

،چين مانندو به ترتيب كشورهايي  ردجهان قرار دا
جنوبي، تركيه، آلمان وهند، ژاپن، آمريكا، روسيه، كره

،اند. همچنينبرزيل رتبه اول تا نهم را كسب كرده

هاي فوالدي در فوريه سالايران به لحاظ توليد شمش
درصدي را در ميان ده كشور برتر5/11، رشد 2021

است كه اينتوليدكننده فوالد در جهان كسب كرده 
بيشترين مقدار بوده ،ميزان رشد در ميان ده كشور برتر

درصد 9/10كشور چين با رشد  ،پس از ايران است.
درصدي در9/5دوم و تركيه با افزايش توليد رتبه 

قرار 2021جايگاه سوم رشد توليد فوريه سال 
گرفتند.

بر اساس آخرين آمار انجمن جهاني توليد فوالد،
،2020توليد فوالد خام ايران در نوامبر سال ميزان 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 1/14
هزار تن رسيده 575ميليون و  2افزايش داشته و به 

ماهه نخست سال11، ايران طي دوره است. همچنين
هزار تن فوالد خام توليد 369ميليون و  26، 2020
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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

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال نهم، شماره دوازدهم (پیاپى 95)، اسفند 1400، صص 39-56
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2019ال كرده است كه در مقايسه با مدت مشابه س
درصدي را8/12هزار تن)، رشد  385ميليون و  23(

اين شدهطبق گزارش منتشرتجربه كرده است. 
وقوع بحران كرونا بر ميزان توليد فوالد در ،انجمن

جهان تأثيرگذار بوده و توليد جهاني فوالد را كاهش
شده اينر موجود و منتشراما طبق آما ،داده است

از بين كشورهاي عمده توليدكننده فوالد، تنها ،انجمن
توليد فوالد خام ايران، چين و تركيه در ميانه بحران

ميان اين سه كشور نيز در كرونا صعودي بوده كه در
، بيشترين رشد توليد فوالد2020ماهه نخست سال 11

.1خام متعلق به ايران بوده است
در نيزخام ميزان تجارت خارجي فوالد  نگاهي به

تا حد راستاي نحوه عملكرد اين صنعت در كشور
،2نمودار شماره در  ،همين ست. برايزيادي راهگشا

نعت فوالد به تصويرميزان تجارت خارجي در ص
كشيده شده است.

(هزارتن) هاي مورد مطالعهتجارت فوالد خام طي سال ـ2 نمودار

.)1399مأخذ: مطالعات طرح جامع فوالد كشور (پايش 

مشاهده 2طور كه در نمودار شماره همان
نهايي فوالد درشود، صادرات محصول نيمهمي

(اعمال الملليبينكشور با وجود شرايط نامساعد 
وقوع ،و همچنين فشار بيشتر به دليل تحريم)

توجهي شايانگير كرونا، از مقدار بيماري همه
است كه واردات اين در حالي .برخوردار بوده است

.ماهنامه امنيت اقتصادي تدبير اقتصاد، »اي دولت در صنعت فوالد كشورهاي مداخلهسياستدوست، «رحيم الهه. 1

هزار تن در 28رفته از نهايي فوالد رفتهمحصول نيمه
تقليل 1399هزار تن در سال  5/1به  ،1397سال 

وع يكي از نقاط مثبت اين صنعتيافته كه اين موض
با توجه به مواد اوليه مورد نياز براي توليد است.

، وضعيت تجارت3 شماره در نمودار ،فوالد خام
آورده شده است. محصوالت معدني
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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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تجارت محصوالت معدني (هزار تن) ـ3 نمودار

.)1399مأخذ: مطالعات طرح جامع فوالد كشور (پايش 

هن وآ سنگدر زنجيره توليد فوالد، با توجه به آنكه 
و ايناز مواد معدني اصلي براي توليد هستند  گندله

آيند،مي ه شماربخام  مواد ومحصوالت معدني جز
الت بدونوانچه صادرات اين محصنچ روازاين

منجر به ،نيازسنجي توليدات داخلي صورت پذيرد
شوددر كشور ميفروشي و كاهش درآمدهاي ارزي خام
اقتصاد كشور را در محصوالت نهايي درنهايت،كه 

براي .كندجي و واردات ميروابسته به كشورهاي خا
تجارت محصوالت معدني، 3 در نمودار شماره ،همين

طورآورده شده است. همان 1399و  1398در دو سال 
با كاهش صادرات گندله در سال ،شودكه مشاهده مي

به ينيازبيشاهد تداوم ، 1398در مقايسه با سال  1399
با كاهش ،همچنين .واردات اين محصول هستيم
در مقايسه با سال 1399صادرات سنگ آهن در سال 

زنياآهن بي كشور همچنان از واردات سنگ ،1398
شده در خصوص جايگاه ايران به لحاظارقام ارائه .است

رتبه و جايگاه كشور يارتقا كنندهالمللي نمايانبين
ساختار توليد فوالد با انتخاب استراتژيتعيين اما  ،است

صحيح كه منجر به كسب بخش زيادي از بازارهاي
پذيري جايگاه ايران درضربه ،نتيجهدرالمللي شود و بين

داراي ،عت را به لحاظ جهاني كاهش دهداين صن
با توجه به اهميت اين اي است.العادهاهميت فوق

، ساختار تجارت فوالد1 در جدول شماره ،موضوع
ايران در مقايسه با جهان آورده شده است.
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1398 1399

هاي فوالدي درايران به لحاظ توليد شمش
درصدي را در5/11، رشد 2021فوريه سال 

ميان ده كشور برتر توليدكننده فوالد در جهان
است كه اين ميزان رشد در ميانكسب كرده 
بيشترين مقدار بوده است. ،ده كشور برتر
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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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درصد) ـت به توليدابا جهان (سهم صادر آن ايران و مقايسه فوالد ساختار تجارت ـ1جدول

.)1399مأخذ: مطالعات طرح جامع فوالد كشور (پايش 

با توجه به ساختار تجارت ايران در حوزه صنعت
7/3شود كه در جهان تنها مشاهده مي ،فوالد كشور

كه درشود درحاليرصد توليد فوالد خام صادر ميد
فوالد خام به توليد اين محصولايران سهم صادرات 

در ،. همچنيناستدرصد   53/21 ،1399در سال 
درصد محصوالت تخت توليدشده 30يش از جهان ب

كه در ايران اين سهم معادلشود درحاليصادر مي
ساختار تجارت ايران در ،. بنابرايناستدرصد  5/8

الزم. مقايسه با ساختار جهاني تجارت متفاوت است
صادرات محصوالت تخت و طويل ،است به توضيح

داراي ،هارفته در توليد آنكارهب فناوريبا توجه به 
به محصوالت مياني بتسنافزوده باالتري ارزش

باالبردن سهم صادرات ،. بنابرايناستصنعت فوالد 
محصوالت تخت و طويل از كل صادرات محصوالت

،نهايتاست و درفوالدي براي اقتصاد كشور بهتر 
رد و موجبارزآوري بيشتري براي اقتصاد ايران دا

اين .شودپذيري كشور در اين حوزه ميكاهش ضربه
كشور دربالقوه  ست كه نگاهي به ظرفيتا در حالي

صوالت فوالدي به شكل نمودارمحانواع صادرات 
است. 4شماره 

بالقوه صادرات محصوالت فوالدي ايران (ميليون تن) ظرفيت ـ4نمودار

)1399مأخذ: مطالعات طرح جامع فوالد كشور (پايش 

جهانايرانشرح
  2019  1399  1398  1397  1396  1395  1394  1393  1392سال
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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

د  ضعف در ساختار و پراکندگى استقرار کارخانجات صنعت فوال
           تدبیر اقتصاد
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،شودمشاهده مي 4 كه در نمودار شمارهطور همان
مقايسه ميزان صادرات محصوالت مختلف فوالدي در

پيشي گرفتن صادرات فوالد خام كنندهكشور نمايان
.صادراتي اين محصول در كشور است ظرفيتحتي از 

ت كه صادرات انواع ديگر فوالدسا اين در حالي
صادراتي ظرفيتبا  ،و تخت يلجمله محصوالت طواز

اهميت اين موضوع زماني .اختالف فاحشي دارد كشور
ن محصوالت اينشود كه مقايسه انواع ايدوچندان مي

كه در موقعيت كمبودهاي ارزي كندمهم را گوشزد مي
توسعه صادرات ،هاي ارزيبحرانمواجهه كشور با و 

افزوده باالتر  در حل مشكالتمحصوالت با ارزش
با توجه به جايگاه صنعت .استكشور بسيار مؤثر 

آينده صنعت فوالد بر، هاي كشورظرفيتفوالد و بيان 
اساس برخي اسناد باالدستي در كشور ترسيم شده

.شودمياست كه در ادامه اين گزارش به آن پرداخته 

انداز صنعت فوالدچشم -2
صنعت فوالد يكي از صنايع مهم و اثرگذار در كشور

هاي كشور در حوزه توليدظرفيتاست كه با توجه به 
قابليت ،محصوالت وابسته ديگراين محصول و 

فراواني براي ارزآوري و ايجاد اشتغال در داخل
باين صنعت و كس يارتقا رو. ازاينكشور دارد
بر كسب قدرتافزون المللي در اين حوزهجايگاه بين

پذيريموجبات كاهش ضربه ،اقتصادي در جهان
سياسي و اقتصادي از تصميمات خارجي را فراهم

ف اسناد باالدستييكي از اهدا ،همين آورد. برايمي
عنوان جايگاه اولبهايران  يكشور كه همان ارتقا

راهبردي در سايه توسعه صنايع ،اي استهقمنط

. بر اساسجمله صنعت فوالد در كشور بوده استاز
شود يكي ازمشاهده مي ساله20انداز سند چشم

در حوزه 1404شده براي سال هاي انجامگذاريهدف
ميليون تن 55صنعت فوالد، دستيابي به ظرفيت توليد 

رو الزمه. ازاينطور ساالنه در كشور استفوالد به
دادن شده در اين اسناد، انجامدستيابي به اهداف تعيين

هاي موردهاي الزم و تجهيز زيرساختگذاريسرمايه
ها مانع ازوجود برخي چالش ،در اين راه نياز است.

سازي الزم براي رسيدن به هدفابي به ظرفيتدستي
خواهد شد كه به برخي 1404ميليون تن در سال  55

شود.ها با توجه به آمار در دسترس اشاره مياز آن
عدم توازن زنجيره در بخش عرضه و تقاضاـ

نقطه تعادل ،با توجه به اينكه در ادبيات اقتصادي
اضا در آندر بازار كاال از محل تالقي عرضه و تق

رود قيمتانتظار مي ،ابراينبن ،گيردبازار شكل مي
قطه تعادلي، بهترين قيمت باشد.شده در اين نتعيين
توازن در ميزان عرضه يانبود هرگونه  ،همين براي
بازار آن كاال را با مازاد يا كمبود عرضه و تقاضا ،تقاضا

بازان و دالالن را فراهممواجه و زمينه فعاليت سفته
عواملييكي از  ،با توجه به اهميت موضوع .كندمي
دستيابي در راستاي ريزي صحيح براي برنامهد بايكه 

نظر مد 1404در سال  فوالد ميليون تن 55به توليد 
ايجاد توازن ميان عرضه و تقاضا در زنجيره ،داشت
است. با عنايت به آمار در دسترس اين محصولتوليد 

ملي كه از شركت 5نمودار شماره  ،در اين حوزه
هايانداز سالدر چشم ،شده است اقتباسفوالد ايران 

توازن در زنجيره فوالد كشور نبودنشان از  رو پيش
و در بخش عرضه و تقاضا دارد.
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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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(ميليون تن) در عرضه و تقاضاي فوالد نبود توازن ـ5نمودار

.)1399مأخذ: مطالعات طرح جامع فوالد كشور (پايش 

شود،مشاهده مي 5طور كه در نمودار شماره همان
شود ميزانبيني ميشده پيشبر اساس آمار ارائه

20مصرف معادل فوالد خام در كشور از حدود 
ميليون تن در 23به حدود ، 1400ون تن در سال ميلي

ميليون تن 35برسد و توليد فوالد خام از  1404سال 
1404ميليون تن در سال  44به ، 1400در سال 

هاي اين گزارشبر اساس داده ،افزايش يابد. همچنين
شود ظرفيت توليد فوالد خام در سالبيني ميپيش

ر اساسكه ببرسد ميليون تن  47به رقم 1400
55به  1404سال  در ،گرفتهگذاري صورتهدف

هايآنچه بر اساس داده يابد.مي ميليون تن ارتقا
ديد، وجود تفاوت فاحش ميانتوان شده ميارائه
بيني توليد فوالدبيني مصرف داخلي فوالد و پيشپيش

تنها راه براي جبران اين رو. ازاينخام در كشور است

صادرات ،مازاد عرضه و حفظ توازن در بازار داخلي
محصوالت فوالدي و حضور در والد خام وف

بازارهاي جهاني است.
ميليون تن فوالد خام 55توازن در ظرفيت  نبودـ

بلوم و اسلب با نياز در افق ،تركيب بيلت به لحاظ
1404 

هاي حاصل از سنگوردهايك از فربا توجه به اينكه هر
آهن در مراحل توليد فوالد داراي شكل، ابعاد، آلياژ و...

تخت وساخت انواع محصوالت فوالدي  برايمتفاوت 
توجه به اين موضوع كه ميزان ،بنابراين، هستندطويل 

هاي توليدي با توجه به ظرفيت و نياز داخليوردهافر
در نمودار ،همين براي ز اهميت است.حائ ،انجام پذيرد

ازار محصوالت تخت با توجه به روند پيش، ب6 شماره
رو، مورد ارزيابي قرار گرفته است.



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

د  ضعف در ساختار و پراکندگى استقرار کارخانجات صنعت فوال
           تدبیر اقتصاد
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(ميليون تن) 1404بازار محصوالت تخت در افق  ـ6 نمودار

.)1399مأخذ: مطالعات طرح جامع فوالد كشور (پايش 

كشور در يركود اقتصاد آثاربا در نظر گرفتن 
رشد مصرف در كاهش ،1399تا  1397 يهاسال

براي .شده است ي ايجادمحصوالت تخت فوالد
توليد اسلب و ورق گرم ،بر اساس ظرفيت ،همين
پيدا كردهحلقه  يندر ا يتوازن قابل قبول يفوالد
يطصورت در نظر گرفتن شرا در اما ،است
و كاهش يبينانه و در نظر نگرفتن ركود اقتصادخوش

و مصرف نرخ رشد مصرف فوالد كشور، مجموع
صادرات محصوالت تخت معادل فوالد خام برابر با

صورت نياز ينميليون تن خواهد بود كه در ا 1/23
اين درتن برآورد شده است.  ميليون 3/24 ،به اسلب

شده در مجموعانجام يسازكه ظرفيتست ا حالي
ل تحقق معادلقاب يهافعال و طرح يظرفيت واحدها

.)1399(پايش  مطالعات طرح جامع فوالد كشور .1

ميان صورت اختالف يندر ا .استميليون تن   29/19
ميليون تن خواهد 5اسلب و توليد آن حدود  يتقاضا
، بازار محصوالت7 شماره در نمودار ،همچنين شد.

. 1به نمايش گذاشته شده است 1404طويل در افق 
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1404بازار محصوالت تخت در افق 

كشور هر استراتژيك در يصنعت ،صنعت فوالد
رغم برخورداركشورهاي مختلف به واست 
سعي در تقويت ،از منابع غني معدني نبودن

اين در حالي كشور خود دارند. در اين صنعت
فاقد ،ست كه ايران با وجود منابع غني معدنيا

هايكسب رتبهراي استراتژي دقيق و مدون ب
المللي در اين حوزه است.باالتر بين



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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(ميليون تن) 1404بازار محصوالت طويل در افق  ـ7 نمودار

.)1399مأخذ: مطالعات طرح جامع فوالد كشور (پايش 

كشور از يركود اقتصاد يطبا در نظر گرفتن شرا
يلمحصوالت طو مصرف ،1399تا  1397 يهاسال
با در نظر گرفتن حداكثر 1404در افق  يفوالد

برابر با ،دسته از محصوالت ينا يصادرات ظرفيت
19ميليون تن خواهد بود كه نياز به حدود  4/18

ظرفيت ميليون تن بيلت و بلوم در كشور وجود دارد.
9/36حدود  1404توليد بيلت و بلوم كشور در افق 

مازاد ظرفيت در عرضه روازاينو  استميليون تن 
1404 در افق يچالش عنوانبه بيلت و بلوم كشور

در نظر نگرفتن ركود حاكم. در صورت شودميمطرح 
بينانهدر حالت خوش ،كشور ياقتصاد يبر فضا

معادل يلطو محصوالت مجموع مصرف و صادرات
ميليون تن خواهد بود كه 48/20فوالد خام برابر با 

ميليون تن 5/21صورت نياز به بيلت و بلوم  يندر ا
شده درانجام يسازكه ظرفيتلي حادر برآورد شده

.. همان1

قابل يهافعال و طرح يواحدهامجموع ظرفيت 
،ين. بنابرااستميليون تن  9/36تحقق معادل 

مصرف و يشده براكه برآورد انجامصورتيدر
صادرات محقق شود، مازاد فوالد خام به شكل بيلت

تركيب ميليون تن خواهد بود كه در 15و بلوم حدود 
با هدف و ميليون تن مازاد وجود دارد 55 يفعل

وجود بخش ينهمچنان مازاد ظرفيت در ا ،صادرات
شده و، با توجه به آمار ارائهبنابراين .1خواهد داشت

گرفته شركت ملي فوالد ايرانهاي صورتبينيپيش
احتمال زياد كشور با مازاد بيلت وبه ،1404در افق 
محصوالت تخت و طويل فوالدي درنهايت،سلب و 

در بازار مواجه خواهد شد.
هاي توسعه صنعت فوالد ايرانبرنامهـ

توسعه صنعت فوالد كشور يكي از موضوعات مهم در
زيرا منجر به افزايش قدرت اقتصادي ؛اقتصاد ايران است
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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

د  ضعف در ساختار و پراکندگى استقرار کارخانجات صنعت فوال
           تدبیر اقتصاد
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كه در طوراما همان، و سياسي در جهان خواهد شد
توسعه اين ،شدهاي قبلي گزارش نيز به آن اشاره بخش

صدور برايصنعت بدون گسترش روابط خارجي 
محصوالت توليدي و جلوگيري از وجود مازاد در

تنهاكشور يا توليد كمتر از ظرفيت، موضوعي است كه نه

بلكه موجب ،به نفع صنعت فوالد كشور نخواهد بود
با توجه به روازاين .شوداتالف منابع مالي كشور مي

شده شركتهاي ارائه، بر اساس دادهاهميت موضوع
هاي توسعهبه برنامه 8ر نمودار شماره د ،ملي فوالد ايران

صنعت فوالد در كشور پرداخته شده است.

هاي توسعه صنعت فوالد در ايران (ميليون تن)برنامه ـ8 نمودار

.)1399مأخذ: مطالعات طرح جامع فوالد كشور (پايش 

1399در سال  جامع فوالد كشور يشبر اساس پا
يرانظرفيت توليد فوالد ا ،1404و سند چشم انداز 

مصرف ميليون تن، حجم 55افق برابر با  يندر ا
ظرفيت و ميليون تن 23شده برابر با حدود يبينپيش

ميليون تن انواع محصوالت 14حدود  يرانا يصادرات
مجموعدر( فوالد خام است تن ميليون 6و  يفوالد

).شده است يبينميليون تن صادرات پيش 20حدود 
ميليون تن توليد فوالد در 10شدن طرح  يياجرابا 

ظرفيت فوالد ،چابهار صنعتيـتجاري منطقه آزاد
با ميليون تن خواهد رسيد. 65مجموع به در يرانا

واردات كل مواد ،طرح ينا يكردرو ينكهتوجه به ا
روازاين است،اوليه و صادرات كامل محصوالت 

ميليون تن 30 به شدهيبينحجم صادرات كل پيش
نشد ييبا اجرا ،طرح فوق دوبر افزونخواهد رسيد. 

ينكه ا ــ ميليون تن در منطقه خليج فارس 6طرح 
4 كه يف شدهميليون تن تعر 10 ،يك پكيجطرح در 

شده يبينميليون تن در طرح جامع فوالد كشور پيش
ميليون تن و 71برابر با  يرانظرفيت فوالد ا ــ است

نيز واردات كل ين طرحا يكردرو ينكهبا توجه به ا
است،مواد اوليه و صادرات كامل محصوالت 
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ايجاد ظرفيت حداكثر صادرات پيش بيني شده فوالد و محصوالت فوالدي 



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

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال نهم، شماره دوازدهم (پیاپى 95)، اسفند 1400، صص 39-56
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ميليون 36شده برابر با يبينصادرات كل فوالد پيش
شدن هر سه مورد يياحتساب اجرا با .شد تن خواهد

70تا حدود  يرانفوالد ا يش ظرفيتافزا ،شدهذكر
صادرات فوالد و انواع يبينو پيشميليون تن 
ميليون تن خواهد 36نيز به سقف  فوالدي محصوالت

اين ،بايد گفتشده نكات ذكر يبندجمع در رسيد.
فوالد كشور ياصل يهااز چالش يگرد يكيموضوع 

برنامه جامع و نبود كه در صورت است
بخش باعث ينهماهنگ در ا يهايارذگسياست

مازاد ظرفيت در صنعت يدشدعدم تناسب و ت يجادا
.1شودمي كشور فوالد

استقرار نحوه و ساختار يبررس -3
فوالد صنعت كارخانجات

با درجه توسعه يميمصرف فوالد رابطه مستق
يكشورها يبرا هر كشور دارد و ياقتصاد
يمهم توسعه اقتصاد يهااز شاخص يكيرشد درحال
رشد و جهش يهشود. در مراحل اوليم شمرده
و يابدينرخ رشد مصرف فوالد شدت م ،ياقتصاد

بلوغ يدن، با فرا رسيدوره ثبات نسب يكپس از 
.يابديج مصرف فوالد كاهش ميتدربه ياقتصاد

حجم ،يتوسعه اقتصاد يندادر فر ،يگردعبارتبه
يهاساختريو ز ييبنايرز هاييگذاريهسرما يمعظ

به مصرف يازن يعيطور طببه دوره يدر ابتدا يصنعت
يدر مراحل بعد فناوريبرد و توسعه يفوالد را باال م

حساس را متنوع يعدر صنا يگذاريهسرما ينهزم

.)1399(پايش  مطالعات طرح جامع فوالد كشور. 1
2. Mind Pure

  .مجله تحقيقات اقتصادي«تحليلي بر توليد و مصرف فوالد و توسعه اقتصادي»،  ،طلبانو زاهد متوسليمحمود  .3

يرفاه و فناورانه، يالزامات اقتصاد يجتدرو به كنديم
تمركز و استفاده از منابع و مواد يافتههعجامعه توس

افزودهبر ارزش يهو تك دهدميرا كاهش  يمحج يهاول
 .3كنديم يبرا ترغ2محض يفكر

رشد و توسعه اقتصادي هر ،الزم به توضيح است
،پذير استكه در سايه پيشرفت صنعتي امكان كشور
آنكه منجر به افزايش توليد و رونقبرافزون
تبعاتي براي ،شودوكار و اشتغال ميكسب
دستهاي ديگر ازاينزيست و انواع آلودگيمحيط

رواينازدارد. براي آن منطقه جغرافيايي به همراه 
مهم براي جلوگيري از تبعات منفي عوامليكي از 

شناخت دقيق از ،گسترش بخش صنعت در كشور
يابي دقيق احداثمكان ،جغرافياي كشور و همچنين

د نيز كه صنعتيصنعت فوال صنايع است. اين
روازاين .نيست ، از اين قاعده مستثنابر استانرژي
رغمبه توسعه بلندمدت اين صنعت الزم است براي

تعيين استراتژي توليد فوالد در كشور و نگاهي به
،افق بلندمدت براي كسب جايگاه جهاني و همچنين

به رفيت مورد نياز داخل و كاهش اتكاتعيين ظ
مالحظات ،فوالديواردات محصوالت 

يابي صحيحمحيطي محكمي نيز در مكانزيست
.داشته باشيمفوالد در كشور  يكارخانجات توليد

توسعه صنعت فوالد يدارپا يهامكان يينتع در
هاي مواد اوليه،رصد دقيق نقشه مانندمواردي  بايد

يابي بهمنابع انرژي در دسترس، قابليت دست
... مورد ارزيابي جديونقلي وهاي 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

د  ضعف در ساختار و پراکندگى استقرار کارخانجات صنعت فوال
           تدبیر اقتصاد
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مناطق مختلف كشور را به ،اساسبراين .قرار گيرد
تشش منطقه به لحاظ برخورداري از امكانا

اين اند.دهكربندي ... تقسيمزيرساختي، منابع انرژي و
هاي حاشيه درياي(استان 1منطقه  طقه شاملشش من

شرقي)،هاي شرقي و شمال(استان 2شمال)، منطقه 
4هاي شمال غربي)، منطقه استان( 3منطقه 
هاي حاشيه(استان 5هاي مركزي)، منطقه (استان

شود.هاي غربي) مياستان( 6منطقه  و درياي جنوب)
اولويت اول در ،بر اساس آخرين آمار در دسترس

،1خصوص دسترسي به منابع آبي مربوط به منطقه 
شود.هاي حاشيه درياي شمال مييعني استان

از لحاظ دسترسي به خطوط انتقال برق ،همچنين
يعني ،2اولويت اول با منطقه  ،براي واحدهاي فوالدي

اولويت شرقي كشور است.هاي شرقي و شمالاستان
اظ دسترسي به گاز شاملگانه از لحاول مناطق شش

و هاي حاشيه درياي جنوبيعني استان ،5منطقه 
،الزم به توضيح است .است هاي غربيبرخي استان

اولويت اول از نظر پارامتر دسترسي به معادن مربوط
شرقيهاي شرقي و شماليعني استان ،2قه طبه من

نيزآهن و راهمتر دسترسي به جاده رااز نظر پاشود. مي
هاييعني استان ،2ويت اول مربوط به منطقه اول

از نظر پارامتر تراكم .تشرقي اسشرقي و شمال
يعني ،4صنعتي اولويت اول مربوط به منطقه 

گانه ازاولويت مناطق شش هاي مركزي است.استان
نظر پارامتر دسترسي به بازار خارجي مربوط به مناطق

هايان(است 1، هاي حاشيه درياي جنوب)(استان 5
غربي هاياستانو برخي از حاشيه درياي شمال) 

بنادر و وجود علتاين اولويت به  .كشور است
با ،نيبنابرا .استهاي موجود در اين مناطق اسكله

بندي موجود در كشور بهتر استتوجه به اولويت
احداث و توسعه واحدهاي فوالدي كشور در مناطق

صورت پذيرد. 5و  2
نگاهي به جدول ،شدهبا توجه به موارد مطرح

فيت اين صنعتپراكندگي زنجيره فوالد با توجه به ظر
ر روند ساختچه بهتدر راستاي شناخت هر
بسيار مفيد خواهد بود. ...واحدهاي قابل تحقق و

پراكندگي زنجيره، 3و  2 ول شمارهادر جد روازاين
فوالد كشور بر اساس ظرفيت آورده شده است.

پراكندگي واحدهاي فعال ـ2جدول 
فوالد خامآهن اسفنجيگندلهآهن كنسانتره سنگمناطق

درصد 3/2درصد 0/0درصد 0/0درصد 0/0هاي حاشيه درياي شمالاستان

درصد 5/21درصد 2/34درصد 4/70درصد 7/93شرقهاي شرقي و شمالاستان

درصد 1/8درصد 2/2درصد 0/0درصد 5/2هاي شمال غربياستان

درصد 5/42درصد 4/34درصد 16درصد 0/0هاي مركزياستان

درصد 6/22درصد 1/27درصد 7/12درصد 6/0هاي حاشيه درياي جنوباستان

درصد 3/2درصد 2/2درصد 8/0درصد 3/3هاي غربياستان

).1399مأخذ: مطالعات طرح جامع فوالد كشور (پايش 



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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پراكندگي واحدهاي قابل تحققـ 3جدول 
فوالد خامآهن اسفنجيگندلهآهنكنسانتره سنگمناطق

درصد 2/0درصد 0/0درصد 0/0درصد 0/0هاي حاشيه درياي شمالاستان
درصد 4/63درصد 5/76درصد 9/66ددرص 1/78شرقهاي شرقي و شمالاستان
درصد 3/8درصد 0/0درصد 0/0درصد 0/0هاي شمال غربياستان
درصد 2/9درصد 6/0درصد 2/24درصد 0/0هاي مركزياستان
درصد 8/12درصد 1/14درصد 0/0درصد 0/0هاي حاشيه درياي جنوباستان
درصد 1/6درصد 0/7درصد 9/8درصد 0/0هاي غربياستان

.)1399مأخذ: مطالعات طرح جامع فوالد كشور (پايش 

استنباط اين 3و  2 شماره ولااز مقايسه جد
زنجيره فوالد در حلقه كنسانتره سنگكه  شودمي
هم در واحدهاي فعال و هم در واحدهاي قابل ،آهن

اما زنجيره فوالد، استمتمركز و كنار معادن  ،تحقق
،در حلقه فوالد خام در واحدهاي فعال و همچنين

توجهي شاياناز پراكندگي  ،واحدهاي قابل تحقق
شدهدر قيمت تمامع وكه اين موض استبرخوردار 
قدرت ،نهايتو در استتأثيرگذار  محصوالت

خارجيپذيري محصوالت داخلي را با نمونه رقابت
دهد.ميمورد هجمه قرار للي مالدر عرصه بين

پراكندگي واحدهاي فوالدسازي و دوري و ،بنابراين
سيها به محل تأمين مواد اوليه چالش اسانزديكي آن

هايبا توجه به جدول آيد.در اين صنعت به شمار مي
شود كه واحدهاي فعالمشاهده مي 3و  2 شماره

هاي مركزي از تمركز بيشتريفوالد خام در استان
واحدهاي قابل تحقق ،همچنين .برخوردار هستند

متمركزهاي معدني كشور در استاناغلب فوالد خام 
است كه توصيه طرح جامع اين در حالي .هستند
در رفع توسعه فوالد در منطقه جنوب كشور برمبني

.استهاي اين صنعت تا حدي مؤثر چالش

در احداث و مهمبسيار  عوامليكي ديگر از 
انطباق اين ،توسعه واحدهاي فوالدي در كشور

زيستي و صيانت از آن استواحدها با مقررات محيط
كه در اين راستا نيز بر اساس آخرين آمار در دسترس

هاي احداث وتوان گفت، از تركيب اولويتمي
هاياي فوالدي با محدوديتدهتوسعه واح

اولويت نخست براي احداث و ،محيطيزيست
حاشيههاي يعني استان ،5توسعه اين واحدها منطقه 

دسترسي به بازارهايكشور است.  جنوبدرياي 
و دسترسي بهمصرف در مناطق حاشيه درياي جنوب 

از مزيت اصلي اين مناطقهاي درياي جنوب آب
توجه در استفاده از منابع آبي شاياناما نكته  ،است

يندادرياي جنوب آن است كه تأمين آب از فر
سازي آب دريا داراي آثار مخربشيرين
محيطي بر اكوسيستم ساحلي و درياييتزيس

در استفاده از اين فناوري ،بنابراين .فارس استخليج
هاي فني و اقتصاديبراي تأمين آب بايد با بررسي

براي انتخاب مناسب مكانترده تمهيدات الزم گس
و كن، محل برداشت آب از درياشيريننصب آب

ار مخربآث ،ويژه محل تخليه آب برگشتي به دريابه



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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ا پايداريند تمحيطي را به حداقل ممكن رسازيست
.شودشده تضمين اين صنعت در مناطق ياد

مالحظات امنيت اقتصادي -4
افزايش رقابت با توليدكنندگانتقويت توان توليد و 

درآمد ملي كشور بر افزايشافزون ،داخلي و خارجي
پذيري اقتصاد كشور در مقابلضربهكاهش و 

كار،نيرويبراي اشتغال با ايجاد  ،تصميمات خارجي
مليناامني اينكه كشور را از خطرات ناشي از  ضمن

موجب افزايش رفاه و كاهش فاصله ،داردمي محفوظ
هايشناخت توانايي ،همين شود. برايميتي طبقا

برايبالقوه كشور در صنايع مختلف و تالش 
اي است.العادهها داراي اهميت فوقسازي آنبالفعل

توانارتقاي يكي از صنايع مهم كشور كه موجب 
فوالد است. عتصن ،شودميالمللي اقتصادي و بين

ايران از منابع معدني يكي از نقاط بااليبرخورداري 
اندازهايقوت اين صنعت است كه  رسيدن به چشم

را به شرط انتخاب استراتژي رو پيشاقتصادي 
.كندميمد محقق آصحيح و كار

ايجاد و برايگيري هرگونه تصميم در اين مسير
كشور را ايصنعت فوالد بر اساس ديد منطقهتوسعه 

و اهداف مورد نظر سازديماز مسير اصلي منحرف 
وجود پراكندگي در نحوه استقرار .كندنميرا محقق 

شود تا باكارخانجات صنعت فوالد كشور موجب مي
قتصادي شاهد افزايش درهاي اصرفه نكردن رعايت

كهه توليد فوالد در كشور باشيم. ازآنجاشدقيمت تمام
دوري از معادن و دسترسي به بازارهاي صادراتي و

ونقلهاي حملخلي منجر به پرداخت هزينهدا

يابي تأسيسنادر مك نكردن دقت روشود، ازاينمي
اي در اينكارخانجات فوالد و حاكميت ديد منطقه

با دهد.ميفزايش هزينه توليد را ا ،هاسازيتصميم
شده فوالد شاهد كاهشافزايش قيمت تمام

پذيري توليدات اين صنعت در مقايسه بارقابت
اين موضوع. محصوالت مشابه خارجي خواهيم بود

و جايگاه شودميموجب اتالف منابع ملي در كشور 
.كندميالمللي متزلزل بندي بينايران را در رتبه

هاي كشور بر مبناي آمايشاستفاده از ظرفيت ،بنابراين
سرزمين و ايجاد و توسعه كارخانجات فوالد بر اين

سازي اين صنعت و افزايشبر شكوفاافزونمبنا، 
تأثير  ،الملليهاي بينقدرت اقتصادي ايران در عرصه

جملهل مخرب و اثرگذار بر اين صنعت ازعوام
دي كشور رااو امنيت اقتصسالي و... را كاهش خشك

در شرايطي كه كشور از اعمال دهد.ميافزايش 
هاي خارجي در تنگنا قرار دارد و دستيابي بهتحريم

كشور است موجب شده منابع حاصل از فروش نفت
رونق صنعت فوالد شود،با كمبودهاي ارزي مواجه 

مدي مطمئن براي كشورآمنبع در به و صادرات آن
ان را از اقتصادود و اقتصاد ايرشميتبديل 

رهاند.ميمحصولي تك

ه راهكارگيري و ارائنتيجه
اهميت صنعت فوالد در رشد و توسعه اقتصادي

كه از اينجايي  تا ؛كشورها بر كسي پوشيده نيست
شود.استراتژيك ياد مي صنعتيعنوان صنعت به

دهد اينبررسي صنعت فوالد در ايران نيز نشان مي
مچنانو ه ستروهاي متعددي روبهصنعت با چالش



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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اما ،كندپنجه نرم ميوها دستبا برخي از آن چالش
كنندهنمايانآمارها  ،الملليبين موقعيتبه لحاظ كسب 

قطبتا جايي كه  ؛رتبه و جايگاه كشور است يارتقا
وقوع ،انجمن جهاني توليد فوالد شدهمنتشر گزارش

بحران كرونا بر ميزان توليد فوالد در جهان تأثيرگذار
اما ،بوده و توليد جهاني فوالد را كاهش داده است

بين كشورهاي عمده توليدكننده ،طبق آمار موجود
فوالد، تنها توليد فوالد خام ايران، چين و تركيه در

ا صعودي بوده كه در ميان اين سهميانه بحران كرون
، بيشترين2020ماهه نخست سال 11كشور نيز در 

با و رشد توليد فوالد خام متعلق به ايران بوده است
رفتمعدني در كشور، انتظار مي وجود منابع غني

نظر جهاني در اختيار تري ازكنون جايگاه مناسبتا
كشور باشد.
توليد فوالد با تعيين ساختار ،بايد گفت ،بنابراين

انتخاب استراتژي صحيح كه منجر به كسب بخش
،نتيجهالمللي شود و دراز بازارهاي بينزيادي 
پذيري جايگاه ايران در اين صنعت را به لحاظضربه

اي است.العادهجهاني كاهش دهد، داراي اهميت فوق
توسعه اين صنعت بدونالزم به توضيح است 

دور محصوالتصراي گسترش روابط خارجي ب
توليدي و جلوگيري از وجود مازاد در كشور يا توليد

تنها به نفعكمتر از ظرفيت، موضوعي است كه نه
بلكه موجب اتالف ،صنعت فوالد كشور نخواهد بود

.شودمنابع مالي كشور مي
است كه اياندازهاهميت گسترش اين صنعت به
،شدهمشي تعيينطدر اسناد باالدستي كشور طبق خ

ميليون تن در 55به توليد  1404در سال د بايايران 

هايچالش اين مهم جز با رفع .سال دست يابد
احداث و توسعه ريزي برايموجود و برنامه

در پذير نخواهد بود.واحدهاي فوالدي جديد امكان
صنايع  داث ايناحيابي صحيح مكان ،اين راستا

به آن خواهد شداي منجر بدون دخالت ديد منطقه
زمينه ،كاهش تبعات منفي گسترش اين بخشتا با 

در كشورشده در اسناد باالدستي تحقق اهداف تعيين
.آيدفراهم 

سالي ودوري و نزديكي به معادن، وقوع خشك
تأمين آب مورد نياز، توجه بهنياز اين صنعت به 

بايدجمله مواردي است كه زيستي و... ازطمسائل محي
در احداث و توسعه صنعت فوالد مالك عمل قرار

هاي ابتدايي احداث اينگيرد كه متأسفانه در سال
صنايع در نقاط مختلف كشور كمتر به آن توجه شده

دهد احداثتا جايي كه شواهد نشان مي ؛است
كارخانجات فوالد در مناطق خشك كشوربسياري از 

اما در طرح جامع فوالد كشور ،به وقوع پيوسته است
هاي مثبت مهمي در رفع اينرسد گامبه نظر مي

برخي ،در اين راستاشده است.  ها برداشتهكاستي
چه بهتر رفع مشكالت ناشيبراي تحقق هرراهكارها 

انجاتاز ضعف ساختار و پراكندگي در استقرار كارخ
.شودميه صنعت فوالد به شرح زير ارائ

اي در احداثمنطقهرويكرد  ممانعت ازـ
با توجه به اينكه يكي از: واحدهاي فوالدي

كشور توسعه و آباداني مناطقهاي اصلي دغدغه
اين موضوع موجب رو، ازايناست يافتهتوسعهكمتر
رأي درصاحبنظر و برخي افراد صاحب است شده

ينبدنه اقتصادي كشور با هدف رونق اقتصادي در ا



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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گرفتنصدد در ،ايو با حاكميت ديد منطقه مناطق
.اشندبهاي اقتصادي احداث برخي طرح برايمجوز 

ست كه موفقيت هر طرح اقتصاديا اين در حالي
،جغرافيايي هايزمينهتمام  كردنمنوط به لحاظ 

ايجاد آن طرح است. و... اجتماعي، اقتصادي
مناطقهمه حل رشد و توسعه تنها راه ،ديگرعبارتبه

كشور منوط به رعايت نقشه آمايش سرزميني در
هاي مكرر ازرغم سرپيچيبه ،كشور است. بنابراين

شوددد، پيشنهاد ميراه طي ساليان متعاين نقشه
يا توسعه در كارخانجات فوالد كشورهرگونه احداث 

رشناسيبر اساس كار كا اي و دور از رويكرد منطقهبه
دقيق و با عنايت به نفشه آمايش سرزميني در كشور

صورت پذيرد.
اولويت محدوديت محيطي و منابعهاي زيستـ

با توجه به اينكه براي پايدار بودن توسعه در: طبيعي
زيستهاي محيطدت الزم است به محدوديتبلندم

گونه برداشترو هر، ازاينو منابع طبيعي توجه شود
هايبه خسارت يتوجهبيمعادن و رويه از بي

،زيستبه محيطاحتمالي ناشي از فعاليت صنعتي 
.است جدي در راه رسيدن به توسعه در كشورتهديد 
بخشي بهشود با اولويت، پيشنهاد ميبنابراين

محيطي و حفظ منابع طبيعيهاي زيستمحدوديت
جملهگذاري ازهاي سرمايهاجراي پروژهدر كشور در 
توسعهدر راستاي  ،ارخانجات فوالدياحداث ك

پايدار و بلندمدت در كشور گام برداريم.
:توسعه تجارت خارجي در بخش صنعت فوالدـ

بر اساس اهداف در دسترس و بر اساس آمار
احتساب باو  1404انداز سند چشمشده در تعيين

رودانتظار مي ،شدهبينيهاي پيشطرحشدن  يياجرا
در سالميليون تن  70تا حدود  يرانفوالد ا ظرفيت
وجود برنامهيابد. اين افزايش ظرفيت نيازمند  ارتقا

بخش ينهماهنگ در ا يهايارذگسياستجامع و 
ايجادروز دنيا و هاي بهتا با استفاده از فناوري است
شدهافزوده باالتر در محصوالت فوالدي توليدارزش

مازاد ظرفيت در يدشدعدم تناسب و ت يجادامانع از 
شودپيشنهاد مي رويم. ازاينكشور شو صنعت فوالد

هايبا توسعه در روابط تجاري و فراهم آوردن زمينه
چه بيشتر درو تنوع هر الزم در مبادالت تجاري

مانع از اتالف منابع در كشور شويم. مبادله،هاي طرف
با توجه: تكميل زنجيره توليد محصوالت فوالديـ

آهن يكي از اينكه برخورداري از معادن سنگبه 
هاي كشور در عرصه توليد فوالد و محصوالتمزيت

تقويت ،بنابراين ،شودمي شمردهفوالدي در كشور 
هاي زنجيره فوالد داراي اهميتتمام بخش

اي است.العادهفوق
تواندر بررسي توليدات مختلف زنجيره فوالد مي

توليد برخي محصوالتبه اين نكته دست يافت كه 
هاي آتي با كمبود مواجهدر زنجيره فوالد در سال

رود كشور مجبورتا جايي كه احتمال مي ؛خواهد شد
به واردات مواد اوليه توليد فوالد شود. اين در حالي

از تخاب استراتژي درست در اين زمينهاست كه ان
،. از سوي ديگركندميوقوع اين وضعيت پيشگيري 

كشور در صادرات انواعبالقوه  ه ظرفيتنگاهي ب
زنجيره يدهد كه ارتقانشان مي محصوالت فوالدي

المللي،بر كسب جايگاه بهتر بينافزونتوليد فوالد  
د.كنميدرآمد ارزي بااليي نيز نصيب كشور 



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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شود تكميل زنجيره توليدپيشنهاد مي ،بنابراين
محصوالت فوالدي با توجه به اهميت هريك از

وليدات به لحاظ تأمين نياز داخل و خارج درت
دستور كار قرار گيرد.

:تهيه نقشه آمايش زنجيره توليد فوالد در كشورـ
رويه مجوز احداث واحدهاي معدني وصدور بي

د بدون در نظر گرفتنصنايع معدني در زنجيره فوال
اي و آمايش سرزمين، موجب بههاي منطقهمزيت

زنجيره و ايجاد چالش درهم خوردن توازن 
،بنابراينشود. شده ميبينيدستيابي به اهداف پيش

كردنشود دولت با هدفمند پيشنهاد مي
از بخش صنعت و معدنخود هاي حمايتي سياست

مطالعات كارشناسي واساس  بندي برو اولويت
پيش در اين عرصه مؤثراز، بيشآمايش سرزمين

واقع شود.
حمايت از خلق ار افزوده در توليدزشـ

با توجه به: فروشيجاي خامي بهمحصوالت فوالد
اي جزفروشي مواد معدني كشور نتيجهاينكه خام

پذيري اقتصادي باتضعيف اقتصاد و افزايش آسيب
هرگونه ،بنابراين ،خود به همراه نخواهد داشت

فروشي در كشورسياستي كه منجر به افزايش خام
. اين در حاليواهد بودمحكوم به شكست خ شود،

شده در زنجيره فوالدبه آمار ارائهست كه نگاهي ا
شي درروفهاي اخير روند خامدهد در سالنشان مي

اين .استبوده هن نزولي آ عرصه صادرات سنگ
موضوع يكي از نقاط مثبت در اين عرصه تلقي

هاييشود با اتخاذ روشپيشنهاد مي ،. بنابراينشودمي
فروشيال عوارض صادراتي از خاماعم مانند

و در مقابل با شودجلوگيري موادمعدني در كشور 
، روندافزوده در محصوالت توليديخلق ارزش

رشد اين محصوالت را فراهم آوريم.روبه

منابع
هايسياست«. )1400( دوست، الههحيمر
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.مرداد .اقتصادي تدبير اقتصادماهنامه امنيت 

،1376محمود و علي زاهدطلبان ( متوسلي.(
«تحليلي بر توليد و مصرف فوالد و توسعه

،50. شماره مجله تحقيقات اقتصادياقتصادي»، 
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