
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

21-32، صص 1401مرداد )، 100(پياپي پنجم ، شماره دهم، سال مقاله پژوهشي، «امنيت اقتصادي»علمي  ماهنامه
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یاروز دن هاييتکنولوژ راهبردهاي بکارگیري
در صنعت فوالد کشور

1دوستالهه رحيم

چكيده
عنوانقيمتي مانند گاز و برق بهمندي كشور از منابع ارزانوجود مزيت نسبي توليد فوالد در ايران به دليل بهره

المللي و ارتقاي آنشرط الزم براي ادامه حيات اين صنعت است، اما قطعاً شرط كافي براي حفظ جايگاه بين
ها تنها راه موفقيتشده آنكاهش قيمت تمامنيست. براي همين، افزايش كيفيت و تنوع محصوالت به همراه 

هاي توليد مبتني بر كاهشدر عرصه رقابت با توليدكنندگان مشابه خارجي است. بنابراين، انتخاب روش
پذيري خود درهاي توليد، مستلزم ورود فناوري به اين صنعت است تا كشور بتواند با حفظ قدرت رقابتهزينه
رو برخي راهكارها ازجمله كاهشازاينپذيري اقتصادي را فراهم آورد. ه كاهش ضربهالمللي، زمينهاي بينعرصه
هاي توليد در بخش فوالد، استفاده از توان بخش خصوصي براي ورود در صنعت فوالد، ارتقاي توان خلقهزينه
شود.پيشنهاد مي و...بنيان  هاي دانشهاي مشترك با خارجيان، استفاده از توان شركتافزوده، ايجاد شركتارزش

.فوالد، فناوري، صنعت، قيمت تمام شده، رقابت واژگان كليدي:

مقدمه
دهد، يكي از مزايايبررسي اقتصاد ايران نشان مي

كشور در حوزه توليد فوالد و محصوالت فوالدي،
هايوجود منابع فراوان و ارزان زيرزميني و كانه

فلزي است. دسترسي به اين منابع، مسير
المللي را هموارتر كرده است وهاي بينموفقيت

اكنونهاي خارجي، همرغم اعمال برخي تحريمبه
به لحاظ جهاني در جايگاه نسبتاً خوبي از نظر توليد

فوالد قرار داريم.
دسترسي به منابع غني معدني، وجود منابع ارزان

هاي آزادساني، دسترسي به آبانرژي، وجود نيروي ان
و... از عوامل مهم براي كسب مزيت نسبي در توليد

rahimdoust_82@yahoo.com         تهران، ايران، تحقيقاتواحد علوم و اسالمي،  ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد يكارشناسآموخته نشاد .1

فوالد است (شايد بتوان گفت عوامل يادشده شرط
الزم براي مزيت نسبي است، اما كافي نيست).

روز دنيا دركارگيري فناوري بهآنچه مهم است، به
توليد محصوالت فوالدي است تا با كمترين هزينه و

ف منابع، بيشترين بازدهي را در توليد فوالد بهاتال
هاي افزايش قدرتشرطدست آوريم. يكي از پيش

رقابت با همتايان داخلي و خارجي، كاهش قيمت
شده محصوالت است. بنابراين، گسترش استفادهتمام

شود تا باروز دنيا موجب ميهاي بهاز فناوري
رژي مزيتجويي در منابع معدني، انساني و انصرفه

نسبي كشور در توليد فوالد و محصوالت آن ارتقا يابد
پذيري اين صنعت در عرصه جهاني كمتر شود.و ضربه



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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هاي رقابتي در اين عرصه،تا جايي كه يكي از سياست
هاي توليدكننده كوچك و تشكيلادغام شركت

هاي ناشي ازهاي بزرگ براي ايجاد صرفهشركت
ندمدت كاهش قيمتمقياس در جهان با هدف بل

شده محصوالت است. اين در حالي است كهتمام
زمان با وقوع انقالب صنعتي چهارم كه ناظر برهم

هاي جديد است، بايد منتظرظهور مشاغل و فناوري
وكارهاي كسبتغييرات شگرف در شيوه توليد و مدل

ايبود. امروزه جهان شاهد مجموعه فرايندهاي فناورانه
وكاري تغيير دادهه بازي را در هر كسباست كه قاعد

است و از آن با عنوان انقالب صنعتي چهارم ياد
هاي جديدي مانند هوش مصنوعي،شود. فناورمي

بعدي، رباتيك پيشرفته و...اينترنت اشيا، چاپ سه
هاي نوظهور در انقالب صنعتيهايي از فناورينمونه

توليديچهارم هستند كه تأثيرات زيادي بر صنايع 
بزرگ مانند نفت و گاز، خودرو، معدن و فوالد دارند.
با توجه به اهميت استفاده از فناوري در زمينه توليد
فوالد و محصوالت فوالدي، در اين گزارش ابتدا به

هاي توليد فوالد در كشور و مقايسه آن با دنيايروش
كارگيريشود. سپس با بررسي ميزان بهخارج اشاره مي

ي در جريان توليد فوالد، به بيان مالحظات امنيتفناور
شود. در پايان،اقتصادي اين موضوع پرداخته مي
شود.راهكارهاي الزم در اين زمينه ارائه مي

هاي توليد فوالد در ايرانـ نگاهي به روش1
و جهان

بر،صنعت فوالد ازجمله صنايع معدني انرژي
رو به دليلبر و نيازمند فناوري باالست. ازاينسرمايه

باال بودن سهم انرژي و فناوري در توليد و قيمت
شده فوالد، رقابت در عرصه جهاني نيازمند توجهتمام

به نوع فناوري توليد و بهينه كردن مصرف انرژي در
هاي. نگاهي به روشهاي توليد استانواع روش

توليد فوالد در ايران و جهان و مقايسه آن با
استانداردهاي جهاني، راهكارهاي بهتري را در

ريزانراستاي رسيدن به اين استانداردها براي برنامه
كند. با توجه بهگذاران كشور تبيين ميو سياست

هاي مختلف توليداهميت موضوع، ابتدا به بيان روش
شود. دليل اين بررسي،شور اشاره ميفوالد در ك

آشنايي با فرايند توليد در اين صنعت است.
آورده شده است، 1طور كه در شكل شماره همان

هاي توليد فوالد استفاده از روش كورهيكي از روش
سازي سنگبلند است. در اين روش، پس از آماده

آهن در معادن آن، به كمك كك، كلوخ و آهك، احيا
گيرد. در اين فرايند، مواد يادشدهصفيه صورت ميو ت

وارد كوره بلند و با استفاده از دمش اكسيژن، فرايند
آمده از كوره بلنددستشود. محصول بهاحيا انجام مي

درصد كربن است كه براي تهيه فوالد 5/4تا  3حاوي 
بايد درصد كربن آن كاهش يابد. با ورود محصول

سيژن، فوالد كوره اكسيژن باكوره بلند به كوره اك
آيد كهدرصد به دست مي 5/1تا  0ميزان كربن بين 

روي آن، فوالد خام تهيه پس از برخي عمليات
شود.مي

در روش ديگر كه به روش احياي مستقيم معروف
آهن در حالت جامد با گاز يااست، معموالً سنگ 

شود. پس ازكك احيا و تبديل به آهن اسفنجي مي
الواي، با استفاده از فرايندهاي ميدركس يا اچآن



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

ر  راهبردهاى بکارگیرى تکنولوژى هاى روز دنیا در صنعت فوالد کشو
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شود. در ايناحياي مستقيم و به فوالد تبديل مي
روش، هرچه ميزان مصرف قراضه در فرايند توليد

بيشتر باشد، به همان ميزان مصرف انرژي كاهش
.1يابدمي

هاي مختلف توليد فوالدـ روش1شكل

.1391مأخذ: نخعي و ديگران، 

در ايران نيز توليد فوالد خام عمدتاً به روش
گيرد.هاي بلند و قوس الكتريكي صورت ميكوره

توليد به روش كوره بلند محدود به ذوب آهن

.1388. دهقاني و جباري، خرداد 1

اصفهان و توليد به روش كوره قوس الكتريكي در
شود.بقيه كارخانجات توليد فوالد خام انجام مي
كوره امروزه سهم كوره بلند، كوره قوس الكتريكي و



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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(روش قديمي كوره روباز نيز سهم اندكي از 1روباز
توليد فوالد خام دارد كه به دليل كم بودن توليد مورد

گيرد) در توليد فوالد جهان به ترتيبتوجه قرار نمي
ها در ايراندرصد است. اين نسبت 6/3و  1/33، 3/63
و صفر است. 2/71، 8/28

سهمشود، نسبت طور كه مشاهده ميهمان
هاي توليد فوالد در جهان و ايران تقريباًروش

برعكس است. با توجه به مزيت نسبي گاز در ايران
هاي قوس الكتريكي شمرده(كه خوراك اصلي كوره

شود) و مزيت روش قوس الكتريكي بايد به اينمي
. وجود محدوديت در2موضوع  توجه ويژه داشت

منجر بهمنابع تأمين انرژي در كشورهاي خارجي 
تر درهزينههاي كماستفاده از فناوري و انتخاب روش

حوزه صنعت فوالد شده است، اما در ايران به دليل
وفور منابع گاز و برق، صنعت فوالد به صنعتي

رفته بابر تبديل شده است. اين موضوع رفتهانرژي
كاهش منابع انرژي منجر به كاهش قدرت رقابت در

شود.ايران مي هاي جهاني برايعرصه

ـ كاربرد فناوري در صنعت فوالد2
توان گفت يكي از صنايعيدر بررسي صنايع مختلف مي

طور مستقيم در رشد اقتصادي وكه ارتقا و توسعه آن به
توليد ناخالص داخلي كشورها تأثيرگذار است و رابطه
مستقيمي بين سرانه مصرف آن و توليد ناخالص داخلي

د، صنعت فوالد است. اين صنعت بهكشورها وجود دار
دستي بهدليل ايجاد اشتغال، وابستگي شديد صنايع پايين

. زيمنس مارتين1
.1389. مقصودي، دي 2

ها و امكان صادرات وآن، كاربرد در توسعه زيرساخت
ارزآوري براي كشورها، كااليي استراتژيك شمرده

عنوان يكيشود. بنابراين، توسعه اين صنعت هميشه بهمي
هاي بلندمدت وريزيمهاز اقدامات مهم كشورها در برنا

شود. نكته حائز اهميت در اينمدت لحاظ ميميان
مندي از فناوري در زنجيره توليدصنعت، ميزان بهره

فوالد، ميزان رقابت ميان توليدكنندگان و توليد مازاد بر
كه اينهاي گذشته و آينده است. درصورتيتقاضا در سال

ورد ارزيابي قراردرستي در چرخه توليد فوالد معوامل به
ها راهكار مناسب انديشه نشود،نگيرد و براي هريك از آن
هاي قيمتي و همچنين، چالشاين صنعت را با چالش

سازد.واگذاري بازارهاي فروش مواجه مي
هاي فعال در زمينه توليد فوالدبنابراين، شركت
وري در فرايندهاي توليد، دربايد با ارتقاي بهره

د كيفيت محصوالت خود گام بردارند تاراستاي بهبو
هاي داخلي و خارجي با كيفيت وبتوانند در عرصه

روقيمت كاالهاي مشابه به رقابت بپردازند. ازاين
هاوري در سازمانترين مؤلفه براي افزايش بهرهمهم

روزهاي بهو كارخانجات توليدي، استفاده از فناوري
منجر به افزايشكارگيري فناوري دنياست؛ زيرا به

سرعت فرايندها، كاهش مصارف عمومي و انرژي
ازجمله برق، آب، گاز و...، توليد محصوالت خاص
و ويژه، توسعه و تنوع محصوالت توليدي و

شود.درنهايت، رضايتمندي مشتريان مي
تز منظر تاريخي، متخصصان و مورخان تحوالا

د دورههاي جديد را به چنصنعتي، ظهور مشاغل و فناوري



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

ر  راهبردهاى بکارگیرى تکنولوژى هاى روز دنیا در صنعت فوالد کشو
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در حال .اندتقسيم كرده »هاي صنعتيبالانق«عنوان  بامهم 
بهحاضر كه جهان با انقالب صنعتي چهارم مواجه است، 

الد،يندهاي توليد فواتنها فرنهاين تحول عظيم آيد نظر مي
.دهدبلكه همه زنجيره ارزش را تحت تأثير قرار 

اد بالهاي نو در زنجيره ارزش فواستقرار فناوري
هااين چالش است.هاي مختلفي همراه چالش
د راالوكار زنجيره ارزش فوهاي مختلف كسبجنبه

د نيازمندالفرايند توليد فو .دهدتحت تأثير قرار مي
د مذابالعمليات مكرر و متوالي است كه در آن فو

در . باكندو با سرعت زياد حركت مي در دماهاي باال
هزينه تأمين نيروي الًنظر گرفتن اين موضوع كه معمو

پايين نسبتاً والدكار در فرايندهاي زنجيره ارزش ف
رسد فضايي كه اتوماسيون براينظر مي به ،است
محدود و كم است. ،جويي در اختيار داردصرفه

الدب صنعتي چهارم در صنعت فودرحقيقت، انقال
هاي جديد به. فناوريداردنيز تغييرات بزرگي به همراه 

دهد كه زماندسازي اين امكان را ميالهاي فوشركت
و نسبت به نياز هندنگهداشت موجودي را كاهش د

گوتر باشند. به عقيدهپذيرتر و پاسخمشتري انعطاف
ب صنعتي چهارم اين قابليتالبا انق ،ارشد انكارشناس

ضايعات مربوط به عرضه و تقاوجود دارد كه همه اطال
كنندگاند در دسترس همه توليدكنندگان و مصرفالفو

. 1اي منجر شودسابقهقرار گيرد و به شفافيت و كارايي بي
فوالد صنعت در دهدمي متعدد نشان شواهد

موضوعي چهارم صنعتي انقالب كشورهاي پيشرو،
در اين مؤثري هاياقدام و هابرنامه هاو آن است كليدي

.1399ارديبهشت  ،16992عسكري، شماره مسلسل:  .1
.1399، ارديبهشت 1702عسكري، شماره مسلسل:  .2

اين مبتني بر نيز را خود ندازهاياچشم و داده باره انجام
فوالد جامع اند حال آنكه طرحكرده ترسيم انقالب
سوم و دوم صنعتي هايانقالب بين جايگاهي در كشور
ميزان برآورد بر طرح اين تمركز همچنين، .دارد قرار
به توجه با 1404افق سال  در فوالد تن ميليون 55 توليد
هازيرساخت ديگر يابيبرون همچنين، و تقاضا و عرضه

و فناوري گاز، برق، آب، مانند هاي توليدنيازمندي و
و برنامه كشور، فوالد جامع طرح بنابراين،. است غيره

.ندارد چهارم صنعتي انقالب براي مشخصي راهبرد
جامع در طرح چهارم صنعتي انقالب به توجهيبي
فناورانه، شديد وابستگي مانند مسائلي به منجر كشور فوالد

نادرست دهيجهت آينده، دادن بازارهاي دست از
توليد، هزينه افزايش و وريبهره كاهش ها،توانمندي
پذيريآسيب وكار،كسب جديد هايمدل ارائه در ناتواني

فرصت دادن از دست و فناورانه تهديدهاي مقابل در
و كمبودها رغمبه هرچند شود؛مي فناوري تجارت
كه دارد وجود فوالد صنعت در نيز هاييها، ظرفيتچالش

براي را صنعت ها، اينآن ارتقاي و بالفعل كردن با توانمي
.ساخت آماده چهارم صنعتي انقالب در آفرينينقش

طرح هايظرفيت برخي به توانمي هااين ظرفيت ازجمله
فني انباشته، دانش خبره، انساني نيروي فعلي، جامع

قوانين آزمايشگاهي، و پژوهشي آموزشي، هايزيرساخت
و بنياندانش هايشركت و تسهيلگر، حامي نهادهاي و

. 2كرد اشاره استارتاپي رشدروبه اكوسيستم
با توجه به اهميت موضوع، در اين بخش از
گزارش به بررسي ميزان كاربرد فناوري در صنايع و



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. ايناي در كشور پرداخته ميمحصوالت كارخانه
كند، شاخصآمار كه يونيدو هرساله چاپ مي

پذيري صنعتي كشورهاي مختلف را در مقايسهرقابت
كند.با يكديگر اعالم مي

يعبارت از توان كشورها برا يصنعت يريپذرقابت
الملليينو ب يداخل يحضورشان در بازارها يشافزا

با هاييتو فعال يصنعت يهاضمن توسعه بخش
است. يشترب يوراافزوده باالتر و حجم فنارزش

يرشاخصز 8شامل  يصنعت يريپذشاخص رقابت

را يصنعت يريپذبعد رقابت 3است كه  يفرع
كشورها از نظر يتظرف :ند ازاعبارت گيرد كهيمبردر
يارتقا و يقتعمي، و صادرات محصوالت صنعت يدتول
يري،پذبعد رقابت ينسوم يت،و درنها يورانف

جهان يصنعت يداتكشورها بر تول آثار يرندهدربرگ
. بر اساس گزارش يونيدو كه آخرين اطالعات1است

است، وضعيت 2019قابل دسترس آن مربوط به سال 
اي ايران بر اساس سطحمحصوالت صنايع كارخانه

آورده شده است. 1فناوري در نمودار شماره 

(درصد) 2019اي ايران در سال ـ سطح فناوري محصوالت صنعتي يا كارخانه1نمودار 

.UNIDO, Competitive Industrial Performance Index 2021 :مأخذ

نشان داده شده 1طور كه در نمودار شماره همان
درصد از محصوالت صنعتي كشور 54است، بيش از 

درصد از 54ديگر، بيش از عبارتمحور است. بهمنابع

.1398گروه كارشناسي، اسفند  .1

محصوالت صنعتي توليدي بيشتر از مشتقات نفتي،
منابع طبيعي خدادادي و مواد خام است كه كشور در

رايندهاي اوليه وآن مزيت نسبي دارد و معموالً با ف
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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

ر  راهبردهاى بکارگیرى تکنولوژى هاى روز دنیا در صنعت فوالد کشو
   تدبیر اقتصاد
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شوند. محصوالت باهاي ساده توليد ميتحت مهارت
درصد در جايگاه 32سطح فناوري متوسط با بيش از 

قرار دارد. اين سطح از فناوري بيشتر در صنايع 2
شود. محصوالتخودروسازي و فلزي ديده مي

صنعتي كشور كه از سطح پايين فناوري برخوردار
درصد را به خود اختصاص 12هستند، سهمي بيش از 

دهند. در اين نوع فناوري، سطح تحقيق و توسعهمي
پايين و به مهارت نسبتاً ساده نياز است. ازجمله

توان به پوشاك، كفش ومحصوالت اين صنايع مي
در حالي دوام اشاره كرد. اينكاالهاي مصرفي بي
هاي پيشرفته دركارگيري فناورياست كه ميزان به

درصد 1توليدي كشور سهمي كمتر از محصوالت 
ها، هزينه تحقيقدرصد) دارد. در اين نوع فناوري5/0(

و توسعه و سرعت تغيير آن بسيار زياد و از
افزوده بااليي برخوردار است. همچنين، بهارزش

دانش و مهارت سطح بااليي نيز نياز دارد (مانند

هفناوري محصوالت الكترونيكي). بنابراين، نگاهي ب
دهد كه صنعت كشور ازشده نشان ميآمار ارائه

فناوري بااليي در فرايند توليد برخوردار نيست.
دهدنگاهي به آمار صادرات فوالد كشور نشان مي

، با ارزش1399صادرات محصوالت فوالدي در سال 
درصد كل صادرات 10ميليون دالر، سهمي حدود  3362

كه كهدرحالي غيرنفتي را به خود اختصاص داده است
سهم ارزش صادرات محصوالت پتروشيمي و ميعانات

50گازي از صادرات غيرنفتي كشور در اين سال بالغ بر 
كننده وابستگي اقتصاددرصد بوده است. اين موضوع بيان

كشور به نفت و مغفول ماندن استفاده بهينه از ديگر
هاي بالقوه كشور در زمينه صادرات است.توانايي

كارگيريكننده ميزان بهگر عوامل نماياناز دي
هاي توليدفناوري در روند توليد فوالد، مقايسه روش

فوالد ميان ايران و كشورهاي مطرح جهان در اين
حوزه است.

فوالدساز جهان هاي مختلف توليد فوالد خام به تفكيك كشورهاي مطرحـ سهم هريك از روش1جدول 
كشور
المللي توليد فوالد)(به ترتيب رتبه بين

2017  2018  
كوره قوس الكتريكي  كوره بلند  كوره قوس الكتريكي  كوره بلند

  11/ 6  88/ 4  9/ 3  90/ 7چين
  54/ 8  45/ 2  54/ 5  45/ 5هند
  25  75  24/ 2  75/ 8ژاپن

  68  32  68/ 4  31/ 6آمريكا
  30/ 8  66/ 9  30/ 8  66/ 9روسيه
  33/ 4  66/ 6  32/ 9  67/ 1جنوبيكره

  69/ 1  30/ 9  69/ 2  30/ 8تركيه
  29/ 9  70/ 1  30  70آلمان
  22/ 1  76/ 5  21/ 6  77برزيل
  90/ 8  9/ 2  89/ 5  10/ 5ايران
.STEEL STATISTICAL YEARBOOK 2020مأخذ: 



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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دهد در همه كشورهاينشان مي 1جدول شماره 
مطرح فوالدساز جهان روش اتخاذشده براي توليد
فوالد با عنايت به محدوديت در استفاده از انرژي برق
و گاز، روش كوره بلند است. در اغلب كشورها اين

درصد را به خود اختصاص 60روش سهمي بالغ بر 
ودن منابع انرژي،دهد، اما در ايران به دليل ارزان بمي

شاهد سهم اندك اين روش (كوره بلند) در توليد
فوالد هستيم. استفاده از روش كوره قوس الكتريكي

المللي دربين 10رغم دستيابي به رتبه در كشور به
درصد است. 90توليد فوالد خام، سهمي حدود 

سنگ نشانهاي جهاني زغالنگاهي به قيمت
دهد استفاده از اين ماده معدني و واردات آن بهمي

كشور براي توليد فوالد به روش كوره بلند، منجر به
هايو كاهش صرفهشده فوالد افزايش قيمت تمام

شود. براي همين،اقتصادي در توليد اين محصول مي
هايي مانند گاز و برق به دليل دراستفاده از انرژي

تر، ارزان بودن آن،دسترس بودن منابع و از همه مهم
توانسته است روش توليد را به نفع كوره قوس
الكتريكي متمايل سازد. اين در حالي است كه هزينه

تن فوالد به روش كوره قوس الكتريكي در توليد يك
شدهكننده افزايش قيمت تمامايران و جهان نمايان

فوالد با استفاده از اين روش در ايران در مقايسه با
ديگر كشورهاست. اين موضوع در نمودارهاي شماره

آورده شده است. 3و  2
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الكتريكي در جهانفوالد به روش كوره قوس 

هاي توليد يك تنـ ريز هزينه3نمودار 
فوالد به روش كوره قوس الكتريكي در ايران



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

ر  راهبردهاى بکارگیرى تکنولوژى هاى روز دنیا در صنعت فوالد کشو
   تدبیر اقتصاد
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شود، درطور كه در نمودارها مشاهده ميهمان
هاي يكسان توليد فوالد، ايران در مقايسه باروش

هاي مشابه نيزديگر كشورهاي جهان در ريز هزينه
هزينههاي باالتر توليد است. براي مثال، متحمل هزينه

كار جهانيبرابر هزينه نيروي  2نيروي كار در ايران 
آهن است. همچنين، به دليل استفاده بيشتر از سنگ

در مقايسه با آهن قراضه در روند توليد در ايران،
برابري در خصوص استفاده از4كرد شاهد هزينه

الكترودها و نسوز در مقايسه با توليد جهاني هستيم.
شده فوالدشود تا قيمت تمامجب ميموارد يادشده مو

در ايران در مقايسه با ديگر كشورها افزايش يابد و از
المللي كاسته شود.قدرت رقابت در عرصه بين

الزم به توضيح است، استفاده بيشتر از منابع سنگ
آهن در روند توليد فوالد به روش كوره قوس

يران وآهن ا الكتريكي به دليل باالتر بودن عيار سنگ
آهن است. اين مزيت نيز متأسفانهمعادن غني سنگ 
هاي سطحي، موجب شده است تابه دليل برداشت

قيمت بودن اين معادن نيز رو به اتمام رود. باالتر
پايين وريبهره دليل به آهن سنگ استخراج شدهتمام
انساني، پايين نيروي وريبهره از ناشي كاريمعدن
هايهزينه باال بودن تجهيزات، از استفاده عدم
حمل باالي سهم علت به معدني مواد ونقلحمل
از كمتر استفاده و مواد اين ونقلحمل در ايجاده
و آالتماشين از استفاده عدم ريلي، ونقلحمل

است شده موجب كاريمعدن در پيشرفته هايفناوري
دالر باشد 20تا  15 حدود ايران در آهن سنگ قيمت
دالر 7 حدود برزيل واله در قيمت متوسط كهيدرحال

.1399هاي بازرگاني، پاييز . مؤسسه مطالعات و پژوهش1

قدرت شديد كاهش مسئله اين. است تن در هر
خواهد به همراه را جهاني بازارهاي رقابت در

. بنابراين، استفاده از فناوري روز دنيا با كاهش1داشت
پذيريهاي توليد منجر به افزايش قدرت رقابتهزينه

شود.المللي ميبيناين صنعت در عرصه 

ـ مالحظات امنيت اقتصادي3
وجود معادن غني معدني در كشور، ايران را در رديف
يكي از كشورهاي ثروتمند دنيا قرار داده است. يكي

عنوان مادهآهن است كه بهاز اين معادن، معدن سنگ 
شود. وجود معادناوليه تشكيل فوالد از آن ياد مي

هاي معدني كشوريكي از مزيت آهن با عيار باالسنگ 
برداري قرار گيرد،درستي مورد بهرهاست كه اگر به

تواند باعث ارتقاي صنعت فوالد از موقعيت كنونيمي
شود و درآمدهاي ارزي زيادي را در شرايطي كه
كشور در تأمين ارز با تنگناهاي زيادي مواجه است،

به همراه داشته باشد.
زه در روابط تجاري بينبا توجه به اينكه امرو

كشورها، مالك موفقيت در مبادالت كاال، كيفيت و
شده محصوالت است، ارتقاي كيّفيقيمت تمام

شده آنها، درمحصوالت به همراه كاهش قيمت تمام
المللي قدرت رقابت محصوالت ساختعرصه بين

دهد.داخل را با محصوالت مشابه خارجي افزايش مي
هاي روز دنيا در مراحلاز فناوريبنابراين، استفاده 

كارگيري مواد معدني ومختلف استخراج و به
بر بهبود كيفيت و تنوعدرنهايت توليد فوالد، افزون



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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شدهمحصوالت فوالدي منجر به كاهش قيمت تمام
شود.محصوالت مي

با عنايت به اينكه يكي از اهداف اصلي كشور
كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي و توسعه صادرات

هايمحصوالت غيرنفتي است، تجهيز زيرساخت
هايتوسعه صنعت فوالد با توجه به وجود مزيت

عنوان يكي ازنسبي كشور در اين حوزه، بايد به
سازان كشور قرار گيرد. صنعتهاي تصميماولويت

شدت متكيد ايران در مقايسه با ديگر كشورها، بهفوال
بر نيروي كار است. بنابراين، در صورت عدم

هاي روز دنيا در اين صنعت،گيري از فناوريبهره
هاي آينده شاهد افزايش قيمترود در سالاحتمال مي

شده محصوالت و كاهش كيفيت در روند توليدتمام
المللي وبينباشيم. اين موضوع با كاهش جايگاه 

پذيريپذيري موجب افزايش ضربهقدرت رقابت
زني ايران در عرصهشود و قدرت چانهاقتصاد مي

دهد.المللي را نيز تنزل ميبين
كاهش اقبال خارجيان به واردات فوالد و محصوالت
آن از ايران موجب تعطيلي كارخانجات و افزايش تعداد

امنيت اقتصادي شود. اين موضوعبيكاران در كشور مي
كند.هاي جدي مواجه ميكشور را با چالش

گيري و ارائه راهكارهانتيجه
با توجه به اهميت زياد صنعت فوالد در توسعه

دستي، اين صنعت درها و صنايع پايينزيرساخت
توانرديف كاالهاي استراتژيك كشور قرار دارد. مي

گفت رابطه مستقيمي بين سرانه مصرف اين صنعت
و توليد ناخالص ملي وجود دارد كه اگر با مديريت

هاي بلندمدت كشور و باصحيح و در راستاي برنامه
برهاي روز دنيا گسترش يابد، افزونتكيه بر فناوري

المللي كشور، زمينه كاهش اتكايارتقاي جايگاه بين
آورد و ارزآورياقتصاد به صادرات نفت را فراهم مي

ه دارد. اين در حالي است كهبااليي نيز به همرا
المللي، اين صنعت كشور را فاقدآمارهاي بين

دانند.برخورداري از فناوري باال در فرايند توليد مي
هاي افزايشدهد يكي از روششواهد نشان مي

هاي توليديپذيري در اين صنعت، اتخاذ روشرقابت
شده محصوالتاست كه منجر به كاهش قيمت تمام

مندي از منابع انرژي ارزان،ايران به دليل بهرهشود. در 
هاي مبتني بر كاربرد انرژي درشاهد استفاده از روش

هايروند توليد فوالد هستيم كه حتي در روش
يكسان توليد مانند روش كوره قوس الكتريكي، هزينه

شده در ايران در مقايسه با جهان باالتر است. اينتمام
ابت محصوالت داخليموضوع با كاهش قدرت رق

در مقايسه با همتايان پرقدرت خارجي، عرصه فعاليت
كند. از دستتر ميايران در بازارهاي خارجي را تنگ

دادن جايگاه فعلي جهاني، كشور را با مازاد عرضه
كند كه درنهايت، نتايجي مانند كاهشفوالد مواجه مي

انساني فعال در اينتوليد و افزايش بيكاري نيروي 
عرصه را به دنبال دارد. اين موضوع تهديدي براي
امنيت ملي و اقتصادي كشور است. به همين دليل و
با توجه به اهميت موضوع، برخي راهكارها به شرح

شود.زير ارائه مي
كاهش هزينه يكي از: هاي توليد در بخش فوالدـ

شده محصوالتهاي كاهش قيمت تمامشرطپيش
هاي توليد است. برخورداريفوالدي، كاهش هزينه



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

ر  راهبردهاى بکارگیرى تکنولوژى هاى روز دنیا در صنعت فوالد کشو
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صرفهبهكشور از منابع برق و گاز، توليد فوالد را مقرون
هايي مانند هزينه نيروي كار مازاد،كرده است، اما هزينه

مرور زمان اين صنعت را ازاستفاده از مواد كمكي و... به
هاي  منجركند. يكي از راههاي اقتصادي خارج ميصرفه

هاي توليد، استفاده از فناوري روز دنيابه كاهش هزينه
در روند توليد اين صنعت است. با توجه به اينكه استفاده

كار مازاد نيز مفيد واقعاز فناوري حتي در كاهش نيروي 
توان استفاده از فناوري را در كاهششود، ميمي

عنوان يكي از راهكارهاي اصليهاي توليد نيز بههزينه
اين صنعت ارائه كرد.

استفاده از توان بخش خصوصي براي ورود به ـ
نگاهي به صنعت فوالد كشور نشان: صنعت فوالد

دهد كه بخش دولتي به دليل برخورداري ازمي
هاي دولت، تا حد زيادي در راستاي تحققحمايت

كند، اماها موفق عمل ميمهشده در برنااهداف تعيين
بخش خصوصي به دليل استراتژي نادرست وزارت

هايصنعت، معدن و تجارت در صدور پروانه
هاي توليدبرداري و... و نيز باال بودن هزينهبهره

شده به توليدنتوانسته است متناسب با ظرفيت نصب
بپردازد. شايد بتوان دليل اين موضوع را در عدم

رويهجانبه دولت، واردات بيمههاي هحمايت
شدهمحصوالت در مقاطعي از زمان، كنترل مديريت

قيمت در بازار فوالد توسط دولت و... دانست. ايجاد
بسترهاي مناسب براي ورود بخش خصوصي در اين

هايشود تا به دليل محدوديتحوزه، موجب مي
برهاي مختلف افزونتحريمي، بخش خصوصي از راه

گذاري در اين بخش، زمينه ورودرمايهافزايش س
فناوري روز دنيا به اين صنعت را فراهم آورد.

هايي كه منجر به بهبود فناوري توليديكي از راه
شود، حمايت ازدر صنعت فوالد كشور مي

گذاري در بخش تحقيق و توسعه واحدهايسرمايه
توان با اعطاي برخيصنعتي است. در اين راستا، مي

هايهاي مالياتي يا تسهيل در دريافت واممعافيت
گذاري درهاي سرمايهبهره در خصوص هزينهكم

هاي مؤثري براي ارتقايبخش تحقيق و توسعه، گام
فناوري در اين صنعت برداشت.

ايجاد شركت ورود: هاي مشترك با خارجيانـ
هاي خارجي و درنتيجه،مستقيم شركت

ا در ايران به دليلگذاري مستقيم اين كشورهسرمايه
هاي خارجي ميسر نيست، اما به دليلاعمال تحريم

ريزيحاكميت انقالب صنعتي چهارم، لزوم برنامه
هاي مؤثر برايصحيح در راستاي برداشتن گام

روز در صنعت فوالدهاي بهسازي فناوريپياده
شود. اين مهم جز با افزايشازپيش احساس ميبيش

هاي يادگيريو ايجاد زمينهالمللي تعامالت بين
هاي حصول اينشود. يكي از راهفناورانه محقق نمي

نتيجه، افزايش انتقال فناوري از طريق ايجاد
رغم وجودهاي مشترك با خارجيان است. بهشركت

هاي يادشده، برخي كشورها آمادگي الزممحدوديت
گذاري در ايران دارند. بنابراين،را براي سرمايه

گذار خارجي درشود با جذب سرمايهمي پيشنهاد
هايهاي فوالدسازي، با ايجاد مشوقشركت
گذاري در اين حوزه، زمينه انتقال فناوري بهسرمايه

كشور در صنعت فوالد را فراهم آوريم.
استفاده از توان شركت سبب به: بنيانهاي دانشـ

سويي از كشور در حاكميتي نهادهاي اخير هاياقدام



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
-,(.- ÌÍ I,/+, ¹v¹¾ù I#,++ Ĕ~wĊ~$ ø¬þ~ ā½wúÉ Iøă¹ ówÅ IĔÊăÿÂ~ Ăõwêù I  ;ē¹wÎ¤év ¢Ċþùv< ĔúöÝ Ăùwþăwù

32

سمت از خالق و هاي نوآورتيم و هاشركت هورظ و
هايظرفيت از سوي ديگر، فناوري عرضه
توسعه براي رسمي مناسبي و شدهدهيسازمان
.دارد وجود كشور فوالد صنعت در فناوري
رشد حال در ايران اكوسيستم استارتاپي براين،افزون
هايصندوق مانند آفرينينقش نهادهاي و است

هايدهندهشتاب و هاپارك فناوري، پژوهش و
.هستند فوالد صنعت به ورود حال در تخصصي

ارائه متعدد هايبرنامه گذشته، سال 2 در همچنين،
فناوري كارگزاران تبادل همكاري با فناورانه نيازهاي

اين شده است. برگزار فوالدساز بزرگ هايشركت و
و بنياندانش هايهمكاري شركت سبب رويدادها
هايتيم و هاشركت نهادها، اين. اندشده فوالد صنعت
هستند، خود رشد اوليه مراحل در استارتاپي و نوآور

صنعت در نقش براي ايفاي مناسبي بالقوه ظرفيت اما
شود از ظرفيت. پيشنهاد مي1دارند خود در ايران فوالد

ها براي ارتقاي وضعيت صنعتشركت موجود اين
د استفاده شود.فوال

منابع
  1388دهقاني، فريد و محمد جباري ( خرداد.(

بر بررسي اصالح الگو در صنايع منتخب انرژي
بخش معدن و صنايع معدني (فوالد، مس،آلومينيوم 

هاي مجلس،.گزارش مركز پژوهشو سيمان)
.3، ص 9687شماره مسلسل: 

  آينده). 1399عسكري، مسعود (ارديبهشت 
ب الشناسايي ابعاد تحولي انقالد، صنعت فو

.1399، ارديبهشت 17026. عسكري، شماره مسلسل: 1

اندازهاي د و چشمالصنعتي چهارم در صنعت فو
هاي. گزارش مركز پژوهشرو فناورانه پيش

.3، ص 16992مجلس،  شماره مسلسل: 
  آينده). 1399عسكري، مسعود (ارديبهشت 

 الدفو جامع طرح سند صنعت فوالد، واكاوي
 انقالب هايچالش و هامنظر فرصت از كشور
 و اصالحي هايپيشنهاد فرصت و چهارم صنعتي
هاي مجلس،. گزارش مركز پژوهشتحولي

.2، ص 17026شماره مسلسل: 
  عملكرد تحليل). 1398گروه كارشناسي (اسفند 

. گزارشايران اقتصاد در صنعتي پذيريرقابت
مسلسل:هاي مجلس، شماره مركز پژوهش

.3، ص 16940
  بررسي بخش فوالد ). 1389مقصودي، ابراهيم (دي

هاي مختلف برنامه چهارم، مشكالت و در سال
هاي مجلس،. گزارش مركز پژوهشراهكارها

.12، ص 10575شماره مسلسل: 
 هاي بازرگاني (پاييزمؤسسه مطالعات و پژوهش

. پذيري صنعت فوالدبسته ارتقاي توان رقابت). 1399
 نژادنخعي، فرديس، مالك نادري و مهدي ايران

). «روند جهاني توليد كنسانتره آهن و فوالد1391(
هاي كاهش ميزان انرژي مصرفي»،و ارائه روش

.19. شماره دوفصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 STEEL STATISTICAL YEARBOOK 

2020 
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