
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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عمده یعمصرف گاز در صنا یریتمد هبردهايرا
فوالد و آهن کشور یعبر صنا يدكأتبا 

1محمدحسين احدي

چكيده
هاي مختلف كشور به اين حامل انرژي،سهم در حال افزايش گاز طبيعي در سبد انرژي كشورمان و وابستگي بخش

كنندهمصرف ياصل يهااز بخش يزنجيره فوالد يككند. ازپيش حائز اهميت ميتوجه به مقوله مديريت مصرف را بيش
كند كهميليارد مترمكعب گاز در سال مصرف مي 11اكنون حدود صنعت فوالد هم .شوديم شمردهدر عرصه صنعت  گاز

شود. روند فزاينده مصرف گاز اين صنعت بابرابر مي 2سال آينده  5ها حاكي از آن است كه مصرف گاز آن در بينيپيش
رود.هاي آينده، يكي از مشكالت اساسي پيش روي صنعت فوالد كشور به شمار ميتوجه به ناترازي گازي كشور در سال

2/19به مصرف  اين صنعت ،1404 سال تا افق تن فوالد يليونم 55 يدتحقق تول يبراا تداوم روند موجود مصرف گاز، ب
ونيليم 12كاهش معادل  تيظرفدارد. اين در حالي است كه صنعت فوالد كشورمان با  يازدر سال ن گاز مترمكعب يلياردم

اي كههاي عديدهدرصد را دارد. نظر به زيان 30جويي مصرف گازي بالغ بر ، ظرفيت صرفهدر روز يعيمترمكعب گاز طب
شياصالح و افزاكند، بر اساس اين گزارش راهكارهايي ازقبيل: تداوم روند موجود مصرف گاز در اين صنعت ايجاد مي

،مصرف گاز ييجودها به صرفهواح بيترغ براي يمصرف انرژ اريكننده باالتر از معمصرف يتعرفه سوخت واحدها
جلبي و كيفوالد در كوره قوس الكتر ديتول يبرا يانرژ بازدهدر بهبود  يگذارهيسرما با يمصرف انرژ ييجوصرفه
شود.پيشنهاد مي فوالد در كشور يدتول يفناور يارتقا يدر راستا گذارييهسرما يشافزا يبرا الملليينب هاييهمكار

.ويي مصرف گاز، صنعت فوالد، ناترازي گازيجصرفه واژگان كليدي:

مقدمه
امروزه اهميت صنعت فوالد به دليل نقش مهمي كه
در تكميل زنجيره توليد صنايع مهم و كليدي ديگر

كند، بر كسي پوشيده نيست. اين صنعتايفا مي
ميليارد دالر در 900اكنون با گردش مالي حدود هم

سال، دومين صنعت با گردش مالي باال پس از صنعت
يرف انرژپرمص يعصنا ازصنعت فوالد نفت است. 

درصد از 20و حدود  آيديدر سطح جهان به شمار م

 m.ahadi@isu.ac.ir                                        1 دانشجوى دکترى اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبایى، تهران، ایران.

با توجه بهكند. يبخش صنعت را مصرف م يانرژ
ندايدر فر يانرژ يصنعت فوالد و مصرف باال تياهم
صنعت نيدر ا ي مصرف انرژيسازنهيد آن، بهيتول
مورد توجه قرار گرفته است. شيازپشيب

هاير سالبا توجه به كاهش ظرفيت توليد گاز د
آينده و نيز افزايش فزاينده مصرف گاز در كشور،

هاي تهديدكننده امنيتناترازي گاز به يكي از چالش
در گاز ناترازي چالش انرژي كشور بدل خواهد شد. 



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

تدبیر اقتصاد
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 يرهزنج يهاشركت يبرا ياساس ي، چالشكشورمان
اكنون نيز در فصول سرد سال كه است. هم نيز فوالد

رود، اولويت قطع گاز مي مصرف گاز كشور باال
كشور با صنايع فوالدي است. اين مسئله منجر به 
كاهش توليد و بروز زيان در واحدهاي توليدي اين 

  شود.صنعت مي
فوالد در  يدتول يبرا يهاول يانرژ يژهمصرف و

 4 يباًفعال در كشور تقر يكيقوس الكتر يهاكوره
فوالد مباركه  يهاكوره بلند است. شركت ايندبرابر فر

فوالد در  يدتول يلدل اصفهان و فوالد خوزستان به
نسبت به  يشتريب يانرژ يكي،قوس الكتر يهاكوره

 يد. تولكننديشركت ذوب آهن اصفهان مصرف م
شمش فوالد به روش كوره بلند محدود به شركت 

 يهافوالد در كوره يدذوب آهن اصفهان است. تول
 يارانهاز  يمندبهره يلدل و قوس) به يي(القا يكيكترال

در  ،ارزش يرهبرق در طول زنج يو انرژ يعيگاز طب
 يلبرخالف كوره بلند، تبدو سودده است  ياربس يرانا

در  يعيبا مصرف گاز طب فنجيگندله به آهن اس
  .شوديانجام م يممستق ياياح يواحدها

فوالد نشان  صنعتمصارف گاز در  عملكرد
گاز  يداز رشد تول يشتريسهم ب صنعت ينا دهديم

عمده به خود  يعصنا يگربا د يسهسبك را در مقا
در رشد  ينقش مؤثر يعياند و گاز طباختصاص داده

در صنعت  سازي مصرف انرژيبهينه رد.دا عتصن ينا
و  يبخش صنعت نيا يريپذرقابت يفوالد در راستا

 يستيزطيمح راتيثأن تبه حداقل رساند براي زين
صنعت  است. ياتيح ياگلخانه هايانتشار گاز مانند
 يديگاز تول كل درصد از 5طور متوسط د بهفوال

كند، اما ظرفيت زيادي براي يكشور را مصرف م
ترين انرژي عنوان اصليجويي مصرف گاز بهصرفه

مصرفي صنعت فوالد دارد كه در اين تحقيق به آن 
نظر به اهميت موضوع مورد بررسي، شود. پرداخته مي

مصرف  تيريمد يراهكارهااين تحقيق درصدد تبيين 
 بر صنعت فوالد كشور ديعمده با تأك عيگاز در صنا

  است.
چهارچوب تحقيق بدين صورت است كه پس از 
مقدمه، در بخش دوم به بررسي وضعيت مصرف گاز 

شود. بخش سوم صنعت فوالد در كشور پرداخته مي
تبيين مالحظات امنيت انرژي مترتب بر موضوع به 

پردازد. بخش چهارم نيز به مورد بررسي مي
  بندي و ارائه راهكار اختصاص دارد.جمع
  

ـ بررسي وضعيت مصرف گاز در صنعت 1
  فوالد كشور

 72شود، مشاهده مي 1طور كه در نمودار شماره نهما
درصد از انرژي مصرفي در صنايع آهن و فوالد كشور 
به گاز طبيعي اختصاص دارد. برق و كُك نيز به 

مصرف  3و  2هاي درصد، رتبه 8و  20ترتيب با 
اند. انرژي صنعت فوالد را به خود اختصاص داده

 11حاضر  در حال يرانمصرف گاز صنعت فوالد ا
چند سال  يمترمكعب در سال است و برا يلياردم
ز سال انداتحقق اهداف سند چشم راستايدر  يندهآ

به  يدمصرف گاز صنعت فوالد با اين صنعت، 1404
روند  يمترمكعب برسد. بررس يلياردم 20 يباال

تا  1395 هايفوالد از سال عتمصارف گاز در صن
 است درصد 7/13 رشد ساالنه حدود كنندهيانب 1399



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى مدیریت مصرف گاز در صنایع عمده با تأکید بر صنایع فوالد و آهن کشور     
 تدبیر اقتصاد
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يعرشد ساالنه مصرف گاز در صنا يانگينم كهدرحالي
و 1/8 يببه ترت يادشدهدر دوره  يمانو س يميپتروش

يلرشد تحو يانگينم ين،همچن است. درصد بوده 5/5
درصد است. 2/5گاز  سريگاز سبك به خطوط سرا

درصد) 75از  يششده (بمقدار گاز مصرف يشترينب
بوده است. سفنجيآهن ا يدتول اينددر فر

و آهن صنايع در انرژي مصرف وضعيت ـ1 نمودار
كشور فوالد

سازي مصرف سوخت كشور.مأخذ: شركت بهينه

،1399فوالد در سال  يداساس عملكرد تول بر
قوس يهاهر تن شمش فوالد در كوره يدتول يبرا

220، 425 يبو كوره بلند به ترت ييالقا يكي،الكتر
535و  825، 1135و  يعيمترمكعب گاز طب 27و 
ارزش يرهساعت برق در طول زنج يلوواتك

از دهدها نشان ميبررسي مصرف شده است.
يمصرف انرژ يزاندهه قبل تاكنون، م 4حدود 

شده وانجاميقات خاطر تحقهر تن فوالد به يازابه

داشته و يروند نزول رفته،كاربه يدجد هايفناوري
يزانالبته م ؛است يافتهدرصد كاهش  50حدود 

به نوع يفوالدساز يدر واحدها يمصرف يانرژ
يكيكوره قوس الكتر ياكوره بلند  يعني يدروش تول

دارد. يبستگ
يكي از عواملي كه موجب شده است كه مصرف

رويه افزايش يابد،گاز در صنعت فوالد به شكل بي
هاي توليدپايين بودن سهم هزينه انرژي در كل هزينه

درصد از 3/3حدود اكنون اين صنعت است. هم
بوط بههاي توليد در صنايع آهن و فوالد مرهزينه

در روش كوره يزانم يناهزينه مصرف انرژي است. 
الكتريكي كه بيشترين مصرف گاز را دارد، قوس
كه خطوط واحدي يبرا درصد است. مثالً 10 حدود
يدتول يرهرا در زنج يو فوالدساز يااح ي،سازگندله

مترمكعب 20هر تن گندله حدود  يدتول يدارد، برا
هر يدتول يبرا ،ساعت برق يلوواتك 50گاز و حدود 

مترمكعب گاز 350از گندله حدود  ياسفنج تن آهن
هر تن يساعت برق و برا يلوواتك 120حدود  و

مترمكعب گاز و 15حدود  ياسفنج شمش از آهن
با شود.يساعت برق مصرف م يلوواتك 835حدود 

7به عدد  توانيم يل،تبد يبضرا در نظر گرفتن
.يدرس يدتول ينهدرصد از كل هز

كك
درصد 8

برق
درصد 20

گاز طبيعي
درصد 72

اكنون با گردش مالي حدوداين صنعت هم
ميليارد دالر در سال، دومين صنعت با 900

گردش مالي باال پس از صنعت نفت است.



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

تدبیر اقتصاد
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يدتول ايندفر يكفوالد به  تفك يددر تول يانرژ ينهسهم هزـ 2نمودار 

.كشور سوخت مصرف سازيبهينه شركت: مأخذ

هاي افزايش توليد و عرضه گازطوركلي، طرحبه
بر است و نياز به تأمين مالي شايان توجه دارد.زمان

يدتول يشافزا يبرا يانرژ يعاليطبق برآورد شورا
يلياردم 50معادل  اييهسرما هب يد،جد يادينگاز از م
يه،سرما يناست كه در صورت جذب ا يازدالر ن

بنابراين، تمركز بر .شودميمحقق  يدياهداف تول
جويي مصرفسازي و صرفههاي بهينهاجراي سياست

با توجه بهناپذير است. گاز ضرورتي اجتناب
فوالد، عتصن يدر حال اجرا از سو يهاطرح

النهسا يانگينطور مبه 1404تا سال  شوديم بينييشپ
يشفوالد افزا عتمصرف گاز صن ،درصد 5از  يشب

از مجموع يآهن اسفنج يدتول ايندسهم فر يابد.
درصد 83حدود  ،1404مصارف گاز تا سال  يشافزا

خواهد شد.

به بعد، سقف مجموع گاز قابل 1404از سال 
ميليون 42تخصيص به صنعت فوالد حدود 

مترمكعب در روز لحاظ شده است و مازاد گاز مورد
سازينياز اين صنعت بايد از محل اصالح و بهينه

تأمين شود.

ساير هزينه هاي محصول
و درآمد
96/71%

كوره هاي احياء
1/63%

كوره  قوس الكتريك
1/17%

گندله سازي
0/26%

نورد
0/23%

هزينه انرژي
3,29%

فوالد صنعتمصارف گاز در  عملكرد
سهم صنعت ينا دهدينشان م

گاز سبك را در يداز رشد تول يشتريب
عمده به خود عيصنا يگربا د يسهمقا

نقش يعياند و گاز طباختصاص داده
رد.دا عتصن يندر رشد ا يمؤثر



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى مدیریت مصرف گاز در صنایع عمده با تأکید بر صنایع فوالد و آهن کشور     
 تدبیر اقتصاد
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سازي مصرف گاز در صنعت فوالدوي ادامه روند موجود و بهينهبيني مصرف گاز در دو سناريـ پيش3نمودار 

.1420سازي تا افق هاي بهينهسند تراز توليد و مصرف گاز طبيعي در كشور بر اساس گزينهمأخذ: 

در نمودار زير، ظرفيت كاهش مصرف انرژي در
هاي مختلف اين صنعتصنعت فوالد به تفكيك زيربخش

به تصوير كشيده شده است. الزم به ذكر است، كاهش
مصرف گاز طبيعي طبق استاندارد معيار مصرف انرژي در

درصد كاهش ساالنه تا سال 2طور متوسط بخش فوالد، به

اساس، مجموع. برايندر نظر گرفته شده است 1410
مصرف انرژي در اين صنعت بر اساس معيار بهترين

مترمكعب بر تن است كه نسبت به 422مصرف انرژي، 
درصد 32مترمكعب بر تُن، حدود  620وضعيت موجود 

دهد.جويي مصرف انرژي را نشان ميظرفيت صرفه

ژي واحدهاي موجود، ظرفيت كاهش محصوالت فرايندهاي مختلف صنعت فوالدـ مصرف انر4نمودار 

.1420سازي تا افق هاي بهينهسند تراز توليد و مصرف گاز طبيعي در كشور بر اساس گزينهمأخذ: 
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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

تدبیر اقتصاد
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گرفته در سند ترازبر اساس برآوردهاي صورت
هاي احيا در، كوره1420گازي كشور تا افق سال 

درصد، بيشترين ظرفيت 51صنعت فوالد با سهم 
كاهش مصرف انرژي (گاز) را در بين ديگر

هاي اين صنعت دارند. بنابراين، اولويتبخش
سازي مصرف انرژي در اينگذاري براي بهينهسرمايه

هاي نورد وهاي بلند است. بخشصنعت با كوره
ي بعدي قرار دارند.هاقوس الكتريكي نيز در اولويت

ـ ظرفيت كاهش مصرف فرايندهاي توليد فوالد نسبت به سهم مصرفي انرژي5نمودار 

.1420سازي تا افق هاي بهينهسند تراز توليد و مصرف گازطبيعي در كشور بر اساس گزينهمأخذ: 

ـ مالحظات امنيت انرژي2
ترين حامل انرژي در سبداكنون مهمگاز طبيعي هم

بينيتوليد و مصرف انرژي كشور است و پيش
شود سهم آن در سبد انرژي كشور افزايش بيشتريمي

رغم برخورداري كشور از ذخاير عظيمداشته باشد. به
هاي اخير، به دليل دوگازي و افزايش توليد در سال

امتعارف مصرف) افزايش ن1روند نامطلوب يعني 
) افت توليد گاز در ميدان پارس2داخلي گاز و 

ترين ميدان گازي كشور (باعنوان اصليجنوبي به
درصدي از كل توليد گاز كشور)، تراز گازي75سهم 

ماه سرد سال دچار كسري شده 4اكنون در كشور هم
كه قطعي گاز و برق در زمستان چند سال اخير

طلوب گازي است. بر اساساي از اين روند نامنمونه
در كشور تا افق يعيو مصرف گاز طب يدسند تراز تول

شود با روند كنوني توليد وبيني مي، پيش1420 سال
512واردات به  1420 در سالمصرف گاز، كشورمان 

كك سازي
درصد 1

زينترسازي
درصد 0

گندله سازي
درصد 3

كوره بلند
درصد 7

كوره هاي احياء
درصد 51

فوالدسازي اكسيژني
درصد 1

كوره  قوس الكتريك
درصد 18

نورد
درصد 19



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى مدیریت مصرف گاز در صنایع عمده با تأکید بر صنایع فوالد و آهن کشور     
 تدبیر اقتصاد
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نياز خواهد داشت. با مترمكعب گاز در روز  يليونم
ها و صنايع كشور توجه به وابسته بودن اغلب بخش

گاز طبيعي، اين مسئله يكي از تهديدات اصلي به 
  هاي آينده است. امنيت انرژي كشور در سال

و  يآهن اسفنج يدگاز در تول يتبا توجه به اهم
آهن  يدبر تول يرشد صنعت فوالد كشور مبتن ينكها

 يديشد يمنف يراست، چالش كمبود گاز تأث ياسفنج
بر اساس  .گذاردمي يرانبر صنعت فوالد ا

هاي فعلي، اولويت قطع گاز در مواقع كمبود سياست
رو قطع گاز اين با صنايع فوالد و آهن است. ازاين

  اندازد.صنايع روند توليد فوالد كشور را به مخاطره مي
با  يانرژ يهابه حامل يتوجه به دسترس با

فوالد در  يدشده تولتمام يمتق اي،يارانه هاييمتق
 يناست. ا يينپا يارسب يراندر ا يكيالكتر يهاكوره

از  يدكنندهتول يمندموضوع سبب شده است كه بهره
در طول  يانرژ يژهمتناسب با مصارف و يانرژ يارانه
بنابراين، عدم اصالح تعرفه  .ارزش باشد يرهزنج

گذاري گاز متناسب با مصرف آن در صنايع، قيمت
تهديدي جدي بر فعاليت كل زنجيره اين صنايع 

گفتني است، صنايع فوالد و آهن از آن كليدي است. 
كننده زنجيره توليد ديگر صنايع نيز جهت كه تأمين

هستند، هرگونه اختالل در توليد اين صنايع امنيت 
  كند.اقتصادي كشور را با مخاطره جدي مواجه مي

  
  بندي و ارائه راهكارهاجمع

سهم در حال افزايش گاز طبيعي در سبد انرژي 
هاي مختلف كشور به اين ي بخشكشورمان و وابستگ

حامل انرژي، توجه به مقوله مديريت مصرف را 

ازپيش حائز اهميت كرده است. هرساله شاهد بيش
سهم گاز در سبد انرژي و روند  عمدهافزايش 

هاي مختلف مصرف ازجمله صعودي آن در بخش
 صنعتي، تجاري، خانگي و نيروگاهي هايبخش

اي است كه با گونهرشد گاز بههستيم. مصرف روبه
شود در وجود ذخاير زياد در كشور، مشاهده مي

ها و فصول سرد سال، اقدام به قطع گاز كارخانه
هاي داخلي و واردات آن براي رفع نياز بخش شركت

شود. صنايع فوالد و آهن ازجمله صنايعي خانگي مي
جويي مصرف اي براي صرفهاست كه ظرفيت عمده

اي به اين هاي عديدهيز خسارتگاز دارد. قطع گاز ن
كند. برخي از صنايع كليدي كشور وارد مي

هاي ناشي راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش آسيب
رويه گاز و نيز ممانعت از بروز خسارت از مصرف بي

  به اين صنايع به شرح زير است.
 واحدهاي سوخت تعرفه افزايش و ـ اصالح
 براي يرژمصرف ان يارباالتر از مع كنندهمصرف
: گاز مصرف در جوييصرفه به واحدها ترغيب

گذاري گاز مصرفي در صنعت تغيير تعرفه قيمت
فوالد از راهكارهاي قيمتي مؤثر بر ترويج انگيزه 

اكنون رود. همجويي مصرف انرژي به شمار ميصرفه
هاي توليد در صنعت فوالد درصد از هزينه 3/3تنها 

انرژي است. با توجه به سهم مربوط به هزينه مصرف 
هاي توليد اين بسيار ناچيز هزينه سوخت از هزينه

صنعت، لزوم اصالح پلكاني تعرفه سوخت واحدهاي 
ويژه گاز) براي ترغيب كننده انرژي (بهمصرف

جويي مصرف واحدهاي توليدي مذكور به صرفه
  شود.احساس مي انرژي كامالً



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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در گذارييهسرما با يمصرف انرژ جوييصرفهـ
در كوره قوس فوالد  يدتول يبرا يانرژ بازده بهبود
طور كه در متن گزارش بررسي شد،همان: يكيالكتر
مصرف يسازنهيبه هيفوالد بر پا ديانداز تولچشم
يحرارت يمصرف انرژ يشترينب بنا شده است. يانرژ

يممستق يايگاز در صنعت فوالد مربوط به واحد اح
مربوط به يزن يكيالكتر يمصرف انرژ يشترينو ب

گذاري دربنابراين سرمايه است. يكيكوره قوس الكتر
بهبود بازده مصرف گاز در اين بخش كامالً ضروري

است.
جلب افزايش براي الملليبين هايهمكاري ـ
توليد فناوري ارتقاي راستاي در گذاريسرمايه
رغمتوليد فوالد در كشورمان به: كشور در فوالد

اينكه قدمت حدود نيم قرن دارد، كارايي توليد آن در
كشور پايين و همراه با مصرف باالي انرژي است.

يريكارگهمراه با به يخارج گذارييهجذب سرما
توسعه صنعت سازينهزم توانديم يننو هاييفناور

يگاهبه جا يابيدست يشود و كشور را برا يرانفوالد ا
يناصالح قوان .دهد ياري يطور جدخود به يواقع
ونقلتوسعه حمل ي،توسعه بندر گذاري،رمايهس
در گذارييهآهن و سرماتوسعه خطوط راه يايي،در

توانديم يههمسا يو كشورها يرانآهن ا معادن سنگ
ورود به يبرا ي راخارج گذارانيهسرما هاييزهانگ

يكيدهد.  يشافزا زيادي يزانصنعت فوالد كشور به م
ناتمام يهاپروژه يه،بالقوه جذب سرما هايينهاز زم

كمبود يلدل ها كه بهپروژه ينصنعت فوالد است. ا
در مراحل ساخت دچار مشكل شده و از ينگينقد

را به ياديز ينهاند، هزخود عقب افتاده يبرنامه زمان

يآمده برادستو در فرصت به كننديم يلكشور تحم
هاپروژه ينالزم است ا ي،خارج گذاريمايهجلب سر
.يرندقرار گ يخارج هاييهجذب سرما يتدر اولو

منابع
سند تراز توليد و مصرف گاز طبيعي در كشور

.1420سازي تا افق هاي بهينهبر اساس گزينه
سازي مصرف سوخت كشور.شركت بهينه

فوالد نشان صنعتمصارف گاز در  عملكرد
از رشد يشتريسهم ب صنعت ينا دهديم
يعصنا يگربا د يسهگاز سبك را در مقا يدتول

يعياند و گاز طبعمده به خود اختصاص داده
رد.دا عتصن يندر رشد ا ينقش مؤثر




