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ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ
ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در

ﺟﻬﺎن

رﺿﺎ اﺣﻤﺪی* و ادﯾﺒﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اراک
ﭼﮑﯿﺪه :در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺻـﺎﺣﺐ اﯾـﻦ
ﺻﻨﻌﺖ در ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﭼـﯿﻦ ،ﻫﻨـﺪ ،اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﯾﮑـﺎ و ﺗﺮﮐﯿـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ و ﺗﺠـﺎرت ﺟﻬـﺎﻧﯽ ،در ﯾـﮏ دورهی زﻣـﺎﻧﯽ  ۱۵ﺳـﺎﻟﻪ )۱۳۹۳-۱۳۷۹
ﺷﻤﺴﯽ و  ۲۰۱۴-۲۰۰۰ﻣﯿﻼدی( ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ
ﺑﺎزارﻫــﺎی ﻫــﺪف ﺻــﺎدرات ﺳــﯿﻤﺎن اﯾــﺮان ،ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﺷــﺪه و ﻣﻘــﺪار وزﻧــﯽ و ارزش ارزی
ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳـﻬﻢ ﻧﺴـﺒﯽ از
ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎن و ارزش ارزی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻـﺎدرات ﺳـﯿﻤﺎن اﯾـﺮان و ﻗـﺎرهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺎن،
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐـﻪ اﯾـﺮان در ﺳـﺎل ۱۳۹۳
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۶۶٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺳﯿﻤﺎن ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﺳﯿﻤﺎن در ﻣﻨﻄﻘـﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ و
ﭼﻬــﺎرﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪهی ﺑــﺰرگ ﺳــﯿﻤﺎن ﺟﻬــﺎن ﺑــﻮده و در ﺳــﺎل  ۲۰۱۳ﻣــﯿﻼدی ﻣﻘــﺎم اول
ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﯿﻤﺎن اﯾـﺮان ﺑـﻪ ۳۰
ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل  ۱۵ﺳﺎل اﺧﯿـﺮ ﮐﺸـﻮر ﻋـﺮاق ﺑـﺎ ﺳـﻬﻢ ﻧﺴـﺒﯽ ﻣﺘﻮﺳـﻂ
 ۵۳٫۶درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان ،اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑـﺎزار ﻫـﺪف ﺻـﺎدرات ﺳـﯿﻤﺎن اﯾـﺮان
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺮان در ﻃﻮل ﺷﺶ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ) ۲۰۱۴-۲۰۰۹ﻣـﯿﻼدی(  ۲٫۱۲درﺻـﺪ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ ۱٫۷۲ ،درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ۲٫۵۳ ،درﺻﺪ از ارزش ارزی ﺻـﺎدرات ﻗـﺎرهی
آﺳﯿﺎ و  ۱٫۱۹درﺻﺪ از ﮐﻞ ارزش ارزی ﺻﺎدرات ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﯿﻤﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده
اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار وزﻧﯽ و ﻣﯿﺰان دراﻣﺪ ارزی ﺻﺎدرات ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل
اﺧﯿﺮ ) (۱۳۹۳-۱۳۸۸ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺣﺪودی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮهی ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۴٫۵٫۳۱ :ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۴٫۱۱٫۲۴ :
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ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ داﺷـﺘﻪ و ﺟﻬـﺖ ﺳـﻮداوری ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ،ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ اﯾـﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺳﯿﻤﺎن؛ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺼـﺮف و ﺗﺠـﺎرت ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﯿﻤﺎن؛ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺻـﺎﺣﺐ
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎن.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﯿﻤﺎن ۱ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﻼتﻫﺎی آﺑـﯽ ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﯿﻤﺎن ﺑـﻪ ﺑـﯿﺶ از دو ﻫـﺰار ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶ ﯾﻌﻨـﯽ زﻣـﺎن ﮐﺸـﻒ آﻫـﮏ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ واژهی ﺳﻤﻨﺘﺘﯿﻮم ۲ﺑﺮای ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﺧـﺮدهﺳـﻨﮓ )ﭘﻮدرﺳـﻨﮓ(

ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ آﻫﮏ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﺷﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا و در ﺣﻀﻮر آب ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ
ﻣﯽﺷﺪ ] .[۲۲ ،۲۱ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزی ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳـﺎل  ۱۷۹۶ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﻪی
ﭘﺎرﮐﺮ ۳اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺖ ].[۵ ،۲

اﻣﺮوزه در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی دﻧﯿﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺳـﯿﻤﺎن ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺻـﻨﻌﺖ ﭘﺎﯾـﻪ و
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .در اﯾـﺮان ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ ﻧﯿـﺎز ﺗﻮﺳـﻌﻪای ﮐﺸـﻮر ،اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ
ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ اﻫﻤﯿـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی

اﯾﻦ ﻣﺎدهی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف ،ﺻﺎدرات و

واردات در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑـﺮ روی اﻧـﻮاع ﺳـﯿﻤﺎنﻫـﺎ و ﻓـﺮاوردهﻫـﺎی ﺳـﯿﻤﺎﻧﯽ
)اﻧﻮاع ﺑﺘﻮﻧـﻪﻫـﺎ ،درزﮔﯿﺮﻫـﺎ و رزﯾـﻦﻫـﺎی ﺳـﯿﻤﺎﻧﯽ ،اﺷـﯿﺎء ﺳـﺎﺧﺘﻪﺷـﺪه از ﺳـﯿﻤﺎن ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ

ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﯾﺎ ﻟﻮح ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﺳﻨﮓﻓﺮش ،ﺳﻘﻒ و ﺑﺎم ،ورقﻫﺎی ﻣـﻮجدار ،ﭘﻨـﻞﻫـﺎ،
ﺳﻮﻓﺎلﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻨﺒﻪی ﻧﺴﻮز ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﺳﯿﻤﺎن و ﺳـﻠﻮﻟﺰ ،ﺳـﯿﻤﺎن ﻣﺨﺼـﻮص

ﭘﺮﮐﺮدن دﻧﺪان و ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺘﺨﻮان ،ﻣﻼتﻫﺎ و ﺑـﺘﻦﻫـﺎی ﻧﺴـﻮز و ﻏﯿـﺮه ] ([۲۵ ،۱۸ﺑـﻪﺟـﺰ

ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ و
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آﻣـﺎر ،در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮارد ،اﺧﺘﻼﻓـﺎﺗﯽ در اﻋـﺪاد و ارﻗـﺎم ﮔـﺰارشﻫـﺎی آﻣـﺎری ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه
ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﯾﻦ ،واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪﺗﺮ ﯾﻦ و راﯾﺞﺗﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم اراﯾﻪ ﺷﻮد.
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 -۲وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
اﻣﺮوزه ﺳﯿﻤﺎن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل راﻫﺒﺮدی ﮐﺸﻮر و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪی  ۷۰ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺮاﮐـﺰ ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ،

ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻖ دارد.

 -۲-۱ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارای  ۷۲ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد ۱۹
واﺣﺪ ﻧﯿـﺰ در ﺳـﺎلﻫـﺎی آﺗـﯽ ﺑـﻪ ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری ﺧﻮاﻫﻨـﺪ رﺳـﯿﺪ ] .[۱۰ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑـﺎ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺰرگ ﺳﯿﻤﺎن در ﺟﻬـﺎن ﺗﺒـﺪﯾﻞ

ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋـﻼم وزارت ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۲۰۱۰ﺗـﺎ ۲۰۱۴
ﻣﯿﻼدی ،ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت راﻫﺒﺮدی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان )ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ،ﺳﯿﻤﺎن ،ﺳﻨﮓآﻫﻦ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم( در ﺟﻬـﺎن داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ] .[۱۹در
ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻـﻨﻌﺖ ﺳـﯿﻤﺎن ﺣـﺪود  ۵٫۶درﺻـﺪ از دراﻣـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﻣﻠـﯽ ﺑﺨـﺶ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ].[۱۵

ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت اﻧﺠـﺎمﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺎﻻﺳـﺎ) ۴ﻣﺰ ﯾـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ آﺷـﮑﺎر:۵
 (RCAﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻣﺰ ﯾﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﻃﺮ ﯾﻖ راﺑﻄﻪی ) (۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ].[۱
= RCA

)(۱

ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  RCAﻣﺰ ﯾﺖ ﻧﺴـﺒﯽ ﮐﺸـﻮر 𝑖 در ﮐـﺎﻻی ﺻـﺎدراﺗﯽ 𝑘 𝑥 ،ارزش ﺻـﺎدرات
ﮐﺎﻻی 𝑘 از ﮐﺸﻮر 𝑖 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻻر 𝑥 ،ﮐﻞ ارزش ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر 𝑖 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻻر،
𝑥 ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻی 𝑘 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻻر و 𝑥 ﮐﻞ ارزش ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻬﺎن

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻻر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق ﺑﺰرگﺗﺮ از ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی وﺟﻮد ﻣﺰ ﯾﺖ
ﻧﺴــﺒﯽ ﺑــﺮای ﮐﺸــﻮر 𝑖 در ﺻــﺎدرات ﮐــﺎﻻی 𝑘 اﺳــﺖ و در ﻏﯿ ـﺮ اﯾ ـﻦ ﺻــﻮرت )(RCA < ۱

ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺰ ﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﺗﺠﺎرت و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻻﺳﺎ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن در ﺳﺎلﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻃـﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ) (۱۳۹۱-۱۳۷۹ﻫﻤﻮاره دارای روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ
 ......................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،26ﺷﻤﺎرهي  ،1ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1394ﺻﺺ .......................128-107
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ﻳﻤﻲ
رﺿﺎ اﺣﻤﺪي و ادﻳﺒﻪ ﻛﺮﻳﻤ

 (۲۰۰۷-۲۰۰ﺣــﺪود ۵
) ۱۳۸ﺗﻘﺮﯾﺒــ ًﺎ ﻣﻌــﺎدل ﺑــﺎ ۰۱
ﺷــﺎﺧﺺ ددر ﺑــﺎزهی زﻣــﺎﺎﻧﯽ ۸۶-۱۳۸۰
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﻤﺎﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻻﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺰ ﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی

روﻧﺪ ﺗﺠﺎرت آن در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﯽﺗﻮا ن ﻣﻼ ک و ﻣﻌﯿﯿـﺎر ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﺮای ﻣﯿـﺰان
ﻣﯿﺰان و رو

ﺻﺎدرات آن ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد ،ﺑﺑﺎزارﻫـﺎی
ﻣﺼﺮف داﺧﺧﻠﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان دراﻣﺪ ارزی ﻧﺎﺷﯽ از ﺻ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺻﺎدرات آن ر
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد و ﻫﺪفﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪهی ﺻ
ﻫﺪف را ﺷ
ت ﺳـﯿﻤﺎن اﯾـﺮان ﻃـﯽ ﯾـﮏ دوورهی ۱۵
در ﺷﮑﻞ  ۱ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺼـﺮف ،ﺻـﺎددرات و واردات

ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﮑﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻫﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن
ﺳﺎﻟﻪ ) (۱۳۹۳-۱۳۳۷۹ﻧﺸ
ﺳـﺎل ۱۳۸۷
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﻫﺎی  ۱۳۷۹ﺗﺎ  ۱۳۹۱ﺑﺎ ﺷﯿﺐﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺎﻣﻼً ﺻﻌﻮدی اﺳـﺖ .از ل
در ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﭼﺸﻢﻢ ﻣﯽﺧـﻮرد ﮐـﻪ ﺑﯿـﺎنﮔـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗـﻮان
ﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ر
ﯾﮏ ﺟﻬﺶ
در ﺳـﺎل  ۱۳۹۳ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﭘـﺲ از آن ﻣـﯽﺑﺎﺎﺷـﺪ .اﯾـﺮان ر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮﻮر در اﯾﻦ ﺳﺎل و ﺳﺎلﻫـﺎی ﺲ

 ۶۶٫۵ﻣﯿﻠ ﯿﻮن ﺗﻦ ﺳﯿﻤﺎن ،ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻦ ﺗﻮﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﺳﯿﻤﻤﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
ﺳﺖ ]..[۱۶ ،۴
ﻤﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ی ﺑﺰرگ ﺳﯿ ن

ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ۱۰
ﺴﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺖ
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﻢ ﻧﺴ
در ﺟﺪول  ۱ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ،درﺻﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺷﺎ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﺳﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎن و رﺗﺒﻪی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃـﯽ  ۵ﺳـﺎل

ﺟﺪول ﻧﯿـﺰ
ﻣﯿﻼدی اﺧﺧﯿﺮ ) (۲۰۱۴-۲۰۱۰ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[۲۸ ،۱۷ ،۱۱۲دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﺟ

ﻧﺸﺎن از اﻓﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺗﻮﻟﯿﺪ و ارﺗﻘﺎء ددرﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و رﺗﺒﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﯿﻤﺎن
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ددارد.
اﯾﺮان در ﺳ

.۱۳۷۹
ﺻﺎدرات و واردات ﺳﯿﻤﻤﺎن اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﺎلﻫﺎی ۹-۱۳۹۳
ت
ﺷﮑﻞ  - ۱ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﻣﺼﺮف،
ﺻﺺ .......................128-107
ﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1394ﺻ
ﺳﺎل  ،26ﺷﻤﺎرهي  ،1ﺑﻬﺎ
ﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳ
 ... ...................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲ ي

ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﺼﺮف و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ...
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ﺟﺪول  -۱ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ،درﺻﺪ رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،ﺳـﻬﻢ ﻧﺴـﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ و رﺗﺒـﻪ ﮐﺸـﻮر
اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی .[۲۸ ،۱۷ ،۱۲] ۲۰۱۴-۲۰۱۰
ﺳﺎل

)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ(

ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
)درﺻﺪ(

ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ

رﺗﺒﻪ

ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺟﻬﺎﻧﯽ )درﺻﺪ(

ﺗﻮﻟﯿﺪ

۲۰۱۰

۵۰

۲۵

۱٫۵

۵

۲۰۱۱

۶۱

۲۲

۱٫۷

۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۴

۷۰

۴

۷۲

۱۴٫۸
۲٫۹

۱٫۸

۱٫۸

۴

۷۵

۴٫۲

۱٫۸

۴

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﯿﻤﺎن در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر در ﺣـﺪ ﻓﺎﺻـﻞ ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۱۳۷۹ﺗـﺎ ) ۱۳۹۱ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎً
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۲-۲۰۰۰ﻣﯿﻼدی( ﺑـﺎ ﯾـﮏ روﻧـﺪ اﮐﯿـﺪاً ﺻـﻌﻮدی ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﻮده و

ﺑﯿﺎنﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﻣﺼـﺮف داﺧﻠـﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﻣـﺮی ﮐـﺎﻣﻼً ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺳـﺖ .ﻣﯿـﺰان

ﻣﺼﺮف ﺳـﯿﻤﺎن در ﮐﺸـﻮر راﺑﻄـﻪی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﭘـﺮوژهﻫـﺎی ﻋﻤﺮاﻧـﯽ ،ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺳــﺎﺧﺖ و ﺳــﺎز ،ﺷــﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳ ـﯽ و اﻗﺘﺼــﺎدی روز و ﻏﯿ ـﺮه دارد .ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾ ـﻦ در ﺳــﺎلﻫــﺎی
 ۱۳۹۳ ،۱۳۹۲و ﻧﯿﺰ اواﯾـﻞ ﺳـﺎل  ۱۳۹۴ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ رﮐـﻮد ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز و ﻋـﺪم ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﻣﺼﺮف ﺳﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۷۹ﺗﺎ ) ۱۳۸۷ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎً ﻣﺼـﺎدف
ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰۸ﻣﯿﻼدی( ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر اﻧـﺪک و ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽﺗﻮان آﻏـﺎز ﺣﻤﻠـﻪی ﻧﻈـﺎﻣﯽ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑـﻪ

ﻋﺮاق ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑـﺰرگﺗـﺮ ﯾﻦ واردﮐﻨﻨـﺪهی ﺳـﯿﻤﺎن اﯾـﺮان داﻧﺴـﺖ .اﻣـﺎ از ﺳـﺎل  ۱۳۸۸ﻣﯿـﺰان
ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﮐﻞ ﺳﯿﻤﺎن
ﺑﻪ  ۱۱٫۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪ .ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺳﺎﻟﯽ درﺧﺸﺎن در ﻋﺮﺻﻪی ﺻـﺎدرات ﺳـﯿﻤﺎن ﺑـﺮای

اﯾﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺻـﺎدرات در اﯾـﻦ ﺳـﺎل ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار ۱۴٫۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑـﻪ اوج ﺧـﻮد رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .ﻣﯿـﺰان ﺻـﺎدرات اﯾـﺮان در ﺳـﺎل  ۱۳۹۳رﻗـﻢ ۱۲٫۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ].[۹

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ  ۱ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻤﺎن وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﺻﻔﺮ و ﺗـﺎ ﺳـﺎل ۱۳۸۲
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار اﻧﺪک  ۲۳/۸ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﯾﻦ ﻣﯿـﺰان واردات ﺳـﯿﻤﺎن ﺑـﺎ

ﻣﻘﺪار  ۲۱۹ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳رخ داده و از آن ﺳﺎل ﺗﺎ ﮐﻨﻮن روﻧﺪ واردات ﺳﯿﻤﺎن ﺑـﻪ
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ﮐﺸﻮر دارای ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﮐـﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ] .[۱۶در واﻗـﻊ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﯿﻤﺎن از ﺳـﺎل  ۱۳۸۸ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ،ﮐﺸـﻮر از ﻧﻈـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﯿﻤﺎن ﺑـﻪ

ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه و ﻣﯿﺰان واردات ،ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺷﮑﻞ ) ۲اﻟﻒ( ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺳـﯿﻤﺎن و ﻓـﺮاوردهﻫـﺎی ﺳـﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑـﻪﺗﻔﮑﯿـﮏ و در ﺷـﮑﻞ
)ب( دراﻣﺪ ارزی ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن و ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ  ۱۵ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
) (۱۳۹۳-۱۳۷۹ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۲ﻧﯿﺰ ﻃﯽ  ۱۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن و ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﯾـﺮان ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ۱۴۱۲۹و ۲۸۸٫۶
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش  ۹۹۹و  ۳۸٫۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر در ﺳـﺎل  ۱۳۹۲رخ داده اﺳـﺖ .ﻣﯿـﺰان دراﻣـﺪ
ارزی ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺎدرات ﭼﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﻤﺎن و ﭼﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاوردهﻫـﺎی ﺳـﯿﻤﺎﻧﯽ )ﺷـﮑﻞ ) ۲ب((
ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺟﺰ ﺳﺎل  ۱۳۸۹روﻧﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن در ﺷـﮑﻞﻫـﺎی  ۱و ) ۲اﻟـﻒ( را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار وزﻧﯽ و دراﻣﺪ ارزی ﺻـﺎدرات ﻓـﺮاوردهﻫـﺎی ﺳـﯿﻤﺎﻧﯽ در ﻃـﯽ

ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪهی ﺗـﻮان ﺑـﺎﻟﻘﻮهی ﮐﺸـﻮر در ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺳﻮداوری ﺑﯿﺶﺗـﺮ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﯿﺶﺗـﺮی
ﻧﻤﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ از  ۸۴درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﯿﻤﺎن ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮده و ﺳـﺎﻻﻧﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  ۶۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ  ۲۸درﺻـﺪ آن ﺻـﺎدر ﻣـﯽﺷـﻮد
].[۸
 -۲-۲ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان
ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺮاوردهای ﺣﺠﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش آن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﺷـﻐﺎل ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑﺴـﯿﺎر
ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺑــﻮده و در ﺻــﺎدرات آن ﻣــﻼ کﻫــﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺑﻌــﺪ ﻣﺴــﺎﻓﺖ ،ﻫﺰ ﯾﻨــﻪی ﺗﺮاﺑــﺮی و ﺑﻬــﺎی
ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ

اﻗﺘﺼــﺎدی دارد .ﺳ ـﯿﻤﺎنﻫــﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ اﯾ ـﺮان ﺷــﺎﻣﻞ ﺳ ـﯿﻤﺎنﻫــﺎی ﭘﺮﺗﻠﻨــﺪ ،ﺳ ـﯿﻤﺎن ﺳــﻔﯿﺪ،
ﺳﯿﻤﺎنﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ و ﺳﯿﻤﺎنﻫﺎی ﭘﻮدر ﻧﺸﺪه )ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ( اﺳﺖ .ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ  ۳۰ﮐﺸـﻮر
ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﺪهی ﺣﺠﻢ ﺳﯿﻤﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان را ﺳﯿﻤﺎنﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﭘﺮﺗﻠﻨـﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ .ﻣﻬـﻢﺗـﺮ ﯾﻦ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻫـﺪف ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺳـﯿﻤﺎن اﯾـﺮان ،ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻋـﺮاق،

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴـﺘﺎن ،روﺳـﯿﻪ ،ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴـﺘﺎن ،ﮐﻮﯾـﺖ ،ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن،
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ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴــﺘﺎن ،ﻗﻗﺮﻗﯿﺰﺳــﺘﺎن و اﻣــﺎرات ﻣﺘﺤــﺪﺪه ﻋﺮﺑــﯽ
،
ﻗﻄــﺮ ،ﻋﺮﺑﺑﺴــﺘﺎن ﺳــﻌﻮدی،
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ].[۲۵ ،۲۰ ،۱۸ ،۷
)اﻟﻒ(

)ب(

ﺷﮑﻞ  ) -۲اﻟﻒ( ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺪار وزﻧﯽ و )ب( دراﻣﺪ ارزی ﺻﺎدرا ت ﺳﯿﻤﺎن و ﻓﺮاووردهﻫﺎی ﺳـﯿﻤﺎﻧﯽ اﯾـﺮان ﻃـﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی .۱۳۷۹-۱۳۹۹۳

ﺻﺺ .......................128-107
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ﻃﯽ  ۱۵ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ) (۱۳۹۳-۱۳۷۹ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق اﺻﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ ﺑﺎزار ﻫـﺪف ﺻـﺎدرات ﺳـﯿﻤﺎن
اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳـﺖ ] .[۲۷ ،۲۵ ،۱۸ ،۱۳ ،۶ﻣﻘـﺪار وزﻧـﯽ ﺻـﺎدرات و دراﻣـﺪ ارزی ﻧﺎﺷـﯽ از

ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق و ﻧﯿﺰ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻧﺴـﺒﯽ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر از ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات
ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان ،ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۱۳۹۳-۱۳۷۹در ﺟـﺪول  ۲ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس
دادهﻫﺎی ﺟﺪول  ۲ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق در ﻃﻮل  ۱۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۵۳٫۶درﺻـﺪ از ﮐـﻞ
ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۲ﻣﻘـﺪار وزﻧـﯽ ،دراﻣـﺪ ارزی و ﺳـﻬﻢ ﻧﺴـﺒﯽ ﺻـﺎدرات ﺳـﯿﻤﺎن اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ﻋـﺮاق ﻃـﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی .[۲۵ ،۱۸] ۱۳۷۹-۱۳۹۳
ﺳﺎل

ﻣﻘﺪار ﺻﺎدرات )ﺗﻦ(

درآﻣﺪ ارزی )ﻫﺰار دﻻر(

ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺻﺎدرات )درﺻﺪ(

۱۳۷۹

۸۱۳۳۴

۱۵۸۹

۵٫۳۷

۲۲۶۷۳۲

۳۹۳۲

۲۷۸۷۴۴

۱۰۵۸۲

۱۳۸۰

۱۳۸۱

۹۱۸۹۸

۱۳۸۳

۲۷۵۱۸۹

۱۳۸۴

۱۰۷۲۳۶۳

۴۷۰۶۰

۱۳۸۶

۳۶۶۴۳۲

۲۰۲۵۶

۱۳۸۲

۱۳۸۵

۵۵۲۴۷۸

۱۳۸۷

۴۶۳۰۷۱

۱۳۸۸

۳۶۶۱۵۹۲

۱۸۱۴

۱۰۸۰۳

۱۶٫۳۵
۹٫۵۷

۳۲٫۴۸

۲۸٫۷۹

۶۹٫۱۶

۲۹۸۱۵

۸۲٫۱۷

۴۵۹۱۶

۷۸٫۵۷

۴۷۰۷۱۳

۷۲٫۲۶
۷۴٫۷۹

۱۳۸۹

۴۲۶۴۵۴۵

۳۴۲۱۵۷

۶۰٫۳۸

۱۳۹۱

۸۱۲۴۳۰۲

۶۷۹۸۸۹

۶۹٫۲۸

۱۳۹۳

۸۱۳۵۷۸۰

۱۳۹۰
۱۳۹۲

۵۸۰۸۹۳۲
۱۰۰۹۶۸۲۰

۴۶۰۷۱۶

۷۳۲۵۶۴
۴۸۲۲۰۳

۶۹٫۹

۷۰٫۰۳
۶۵٫۴

ﮐﺸﻮر ﺟﻨﮓزدهی ﻋﺮاق ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﺳـﺎزی ﺧـﻮد اﺳـﺖ،
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﻧﯿﺎز دارد .اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺰرگﺗـﺮ ﯾﻦ واردﮐﻨﻨـﺪهی ﺳـﯿﻤﺎن ﺟﻬـﺎن

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان از ﺷﺮاﯾﻂ وﯾـﮋهای ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ .ﻫﻤﺴـﺎﯾﮕﯽ ﯾﮑـﯽ از
ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳـﯿﻤﺎن ﺟﻬـﺎن )اﯾـﺮان( و ﺑـﺰرگﺗـﺮ ﯾﻦ واردﮐﻨﻨـﺪهی ﺳـﯿﻤﺎن ﺟﻬـﺎن
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)ﻋﺮاق( ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽآورد ﮐـﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ
ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﺰ ﯾﻨﻪی ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن
ﺑﻪ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﮐـﻢﺗـﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳـﺖ و ﺑـﺎزار ﻫـﺪف ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺟﻬـﺖ ﺻـﺎدرات

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻫﺮﺟﻬﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ و اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ز ﯾﺎد ﺑﺎ ﻋﺮاق )و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ دو ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ].[۲۳
در ﺷــﮑﻞ ) ۳اﻟــﻒ( ﻧﻤــﻮدار ﻣﻘــﺪار وزﻧ ـﯽ و در ﺷــﮑﻞ )ب( ﻣﯿ ـﺰان دراﻣــﺪ ارزی ﻣﻬــﻢﺗــﺮ ﯾﻦ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﻪﺟـﺰ ﻋـﺮاق ،ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۱۳۹۳-۱۳۷۹ﻧﺸـﺎن

داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺣـﺬف ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،ز ﯾﺮا ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ز ﯾﺎد ﺻـﺎدرات ﺳـﯿﻤﺎن ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر و ﻓﺎﺻـﻠﻪی ز ﯾـﺎد آن ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﮐﻞ ﻧﻤﻮدار و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻮدن اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ )ﺑﻪدﻟﯿـﻞ ﺗﻤﺮﮐـﺰ در ﻗﺴـﻤﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤـﻮدار( ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺗـﺪﺑﯿﺮ ﻣﯿـﺰان

ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻤﻮد ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻄــﺎﺑﻖ اﯾ ـﻦ ﺷــﮑﻞ ﻃ ـﯽ ﺳــﺎلﻫــﺎی  ۱۳۹۳-۱۳۷۹ﺑﻌــﺪ از ﻋــﺮاق ﮐﺸــﻮرﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن،
آذرﺑﺎﯾﺠــﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴــﺘﺎن ،روﺳ ـﯿﻪ ،ﻗﺰاﻗﺴــﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن ،ﮐﻮﯾ ـﺖ ،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴــﺘﺎن و ﻗﻄــﺮ )ﮐــﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑـﺰرگﺗـﺮ ﯾﻦ واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﺳﯿﻤﺎن و ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ.

در ﺟﺪول  ۳ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف و ﻣﯿﺰان ﺻـﺎدرات ﺳـﯿﻤﺎن اﯾـﺮان در ﺳـﺎل  ۱۳۹۳ﺧﻼﺻـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[۲۷ ،۱۸ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﻌﻀـﯽ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺼـﺮ ﻓﻘـﻂ در ﺳـﺎل

 ۱۳۹۳از اﯾﺮان واردات ﺳـﯿﻤﺎن داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ و در ﺳـﺎلﻫـﺎی ﻗﺒـﻞ از آن ﻫـﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ ﺻـﺎدرات
ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻫﺮﺟﻬـﺖ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻫـﺪف
ﺟﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ و ﺣﺘـﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان ﺻـﺎدرات در آﯾﻨـﺪه
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی آنﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻧﯿﺰ ﻃـﯽ  ۱۵ﺳـﺎل اﺧﯿـﺮ ﯾﮑـﯽ از واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺳـﯿﻤﺎن اﯾـﺮان ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ۱۰۰٫۴ﻫﺰار ﺗـﻦ
ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ] .[۲۵ ،۱۸درواﻗﻊ اﯾـﺮان در

ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزار را از دﺳﺖ داده ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ،ﻣﻬـﻢﺗـﺮ ﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر از ﺳـﺎل  ۱۳۸۹دوﺑـﺎره ﺷـﺮوع ﺷـﺪه و
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ﺳـﺎل ۱۳۹۳
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻘﻘﺪار آن در ل
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳ
.[۲۵
ﺑﻪ  ۲۷٫۸ﻫﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ]۲ ،۱۸
)اﻟﻒ(

)ب(

ﺗـﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫـﺎی
ﺷﮑﻞ  ) -۳اﻟﻒ( ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺪار وزﻧﯽ و )ب( ﻣﻣﯿﺰان دراﻣﺪ ارزی ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﻦ
.۱۳
ﻫﺪف )ﺑﻪﺟﺰﺰ ﻋﺮاق( ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۳۹۳-۱۳۷۹

ﺻﺺ .......................128-107
ﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1394ﺻ
ﺳﺎل  ،26ﺷﻤﺎرهي  ،1ﺑﻬﺎ
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ﺟﺪول  -۳ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف و ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان در ﺳﺎل .[۲۵ ،۱۸] ۱۳۹۳
ﻧﺎم ﮐﺸﻮر

ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات )ﺗﻦ(

ﻧﺎم ﮐﺸﻮر

ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات )ﺗﻦ(

ﻋﺮاق

۸۱۳۵۷۸۰

ﯾﻤﻦ

۱۰۰۹۴

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

۹۳۲۹۶۰

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

۷۵۵۲۶۵

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

۷۲۰۵۳۳

روﺳﯿﻪ

ارﻣﻨﺴﺘﺎن

۸۲۸۴

ازﺑﮑﺴﺘﺎن

۱۵۸۴

ﺗﺮﮐﯿﻪ

۲۸۴۶

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

۵۴۲۳۳۱

۳۴۷۴۳۲

ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن

۸۷۳

ﮐﻮﯾﺖ

۳۲۲۲۰۹

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

۷۱۹

ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ

۱۰۰

ﻫﻨﺪ

۷۴۳

ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن

۲۴۴۷۰۷

ﺑﺤﺮﯾﻦ

ﻣﺼﺮ

۱۱۳۹۴۰

ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن

۸۸

اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪهی ﻋﺮﺑﯽ

۵۰۱۱۳

ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر

۸۱

آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ

۴۵

ﻗﺒﺮس

۱۲

ﻗﻄﺮ

ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن
ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن

۱۲۴۱۷۲

۴۵۷۲۱

۳۸۹۸۵

۲۷۸۴۴

۱۲۰۸۴

ﻋﻤﺎن

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

۱۶۷

۷۸

۰٫۲۸

 -۳وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳـﯿﻤﺎن ،اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺎﺧﺖوﺳـﺎزﻫﺎی ز ﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر و در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﯿﻤﺎن
از  ۱٫۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﻪ  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ۲۰۱۴

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ] .[۲۸ ،۱۹ ،۱۱ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﯿﻤﺎن در
ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۴٫۳درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد
و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ )ﯾﻌﻨﯽ  ۵۹٫۸درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ( ﺑـﺰرگﺗـﺮ ﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪهی ﺳـﯿﻤﺎن در

ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ و آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۲۸۰و  ۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺳـﯿﻤﺎن
)ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ز ﯾﺎد( در ردهﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮐﺸﻮر اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ
ﺳﯿﻤﺎن رﺗﺒﻪی ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ و ﭘـﺲ از آن ﺗﺮﮐﯿـﻪ و
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ﺑﺮزﯾﻞ ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ۷۵و  ۷۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ ،ﭘﻨﺠﻤـﯿﻦ و ﺷﺸـﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪهی ﺑـﺰرگ
ﺳﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .روﺳﯿﻪ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳـﻌﻮدی ،اﻧـﺪوﻧﺰی ،وﯾﺘﻨـﺎم و ژاﭘـﻦ ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ در
ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﻤﺎن در ﺳـﺎل  ۲۰۱۴ﻣـﯿﻼدی ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ]،۱۲

.[۲۹ ،۲۸
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۰ﺗﺎ  ۲۰۱۴ﻣﯿﻼدی ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ ،۳۵۸۵٫۲ ،۳۳۱۱٫۷
 ۴۰۳۳٫۵ ،۳۷۴۵٫۷و  ۴۱۳۹٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳـﺖ ] .[۱۱ﺑـﺰرگﺗـﺮ ﯾﻦ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن

ﺳﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ و آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸـﻮر ﭼـﯿﻦ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﺑـﯿﺶ از

 ۵۰درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ] .[۲۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫـﺎی
ﻓﻮق ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﺗﻮازن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .اﻓﺰودﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﻤﺎن از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی ﺳﯿﻤﺎن
در ﺟﻬـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷــﻮﻧﺪ .ﺑـﺰرگﺗـﺮ ﯾﻦ واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺳـﯿﻤﺎن ﺟﻬـﺎن ﻧﯿـﺰ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ،ﻋــﺮاق،
ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،ﺑـﻨﮕﻼدش و اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ] [۲۷ ،۲۲ ،۶ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺑـﯿﻦ ﻋـﺮاق ﺑــﺎ واردات
ﺣﺪود  ۱۱ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۲و ﺣـﺪود  ۱۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۳ﺑـﻪﻋﻨـﻮان

ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻦ واردﮐﻨﻨﺪهی ﺳـﯿﻤﺎن ﺟﻬـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ] .[۲۲در اداﻣـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺻـﻨﻌﺖ

ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﺗـﺮﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ﺻـﺎﺣﺐ ﺻـﻨﻌﺖ ﺳـﯿﻤﺎن در دﻧﯿـﺎ ﺑـﻪﻃـﻮر
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،در

دﻧﯿﺎ ﮐﺸﻮری ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﺪود  ۱۴۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﻃﻮل
ﺳﺎلﻫـﺎی  ۲۰۰۰ﺗـﺎ  ۲۰۱۴ﺑـﺰرگﺗـﺮ ﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪهی ﺳـﯿﻤﺎن ﺟﻬـﺎن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل  ۵۸۳ ،۲۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺳـﯿﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪ

ﮐﺮده ] [۲۸ﮐﻪ ﺣﺪود  ۳۶٫۵درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎن در آن ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺰرگ ﺳﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎن در آن ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮ ﯾﮑﺎ،
ﻫﻨﺪ و ژاﭘﻦ روی ﻫﻢ ﮐﻢﺗﺮ از  ۱۷درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ] .[۲۸ﺷﺎﺧﺺ ﺳـﻬﻢ
ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﭼﯿﻦ در ﺳﺎلﻫـﺎی  ۲۰۱۰ﺗـﺎ  ۲۰۱۳ﻣـﯿﻼدی ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ

 ۵۸٫۲ ،۵۸٫۴ ،۵۶٫۸و  ۵۹٫۳درﺻﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﮐﺸـﻮر ﭼـﯿﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ۲۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ
ﺳﯿﻤﺎن در ﺳﺎل  [۲۸] ۲۰۱۴ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ  ۵۹٫۸درﺻﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
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 ۲۰۱۴در
ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﺰﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﭼـﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺟﻬـﺎـﺎن ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﻫـﺎی ۴-۲۰۰۰
ﺷﻮد ﮐـﻪ ﻃـﯽ اﯾـﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎ
ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ د
ﺷﮑﻞ  ۴ﻧﺸ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤـﻮده
ﺑﻪوﯾﮋه ﭼﻨﺪﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﮐﻞ ﺟﻬﺎن را ﻟ

اﺳﺖ.

.۲۰۱۴
۲
ﮑﻞ  -۴ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﺰﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ و ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎﺎی -۲۰۰۰
ﺷﮑ

اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﮐــﻪ اﻣـﺮوزه
ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺼﺮفﮐﮐﻨﻨﺪهی ﺳﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺖ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭼﯿﻦ گ
ﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﯿﻤﻤﺎن ﮐﺸﻮر
ف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯿ ن
ﺟﻬﺎن را ﻣﺼﺮف
ﺑﯿﺶ از  ۵ ۰درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺟ
 ۲۰رﺳﯿﺪه
ﺗﻦ در ﺳﺎل ۰۱۴
ﭼﯿﻦ از  ۹۶۶۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﺑﻪ ﺣﺪود  ۲۴۶۶۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻦ
ﺰان ﻣﺼــﺮف ﺳـﯿﻤﻤﺎن ﭼـﯿﻦ از ﺳــﺎل  ۲۰۱۱ﺗــﺎ ) ۲۰۱۳در ﺣــﺪود ۶٫۴
اﺳــﺖ ] .[۲۴ ،۱۱۱ﻣﯿـ ن

ﺤـﺪه آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ر
ﺼﺮف ﮐـﻞ ﺳـﯿﻤﻤﺎن اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤ
ﻦ( از ﻣﯿﺰان ﻣﺼ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ
در ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ )از ﺳـﺎل
 ۱۹۰۱ﺗﺎ  ۲۰۰۰در ﺣﺪوود  ۴٫۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ( ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮﻮده اﺳﺖ ].[۱۹

ﺴﻪ
 -۴ﻣﻘﺎﯾﺴ
 -۴-۱ﺟﺎﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان در ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ و ﺟﻬﺎنن
ﻣﺘﻮﺳـﻂ درﺻـﺪ ﺳـﻬﻢ ﻧﺴـﺒﯽ از
ﻂ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ] ،[۲۶ ،۱۴ﻧﻤﻮدار دداﯾﺮهای
ﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس آآﻣﺎرﻫﺎی
رهی ﺟﻬــﺎن در ﻃــﻮل ﺷــﺶ ﺳ ــﺎل اﺧﯿ ـﺮ
ﺗﻮﻟﯿ ـﺪ ﺳ ـ ﯿﻤﻤﺎن ﺟﻬــﺎن ﺑــﺮﺮای ﮐﺸــﻮر اﯾ ـﺮان و ﭘــﻨﺞ ﻗــﺎره
ﺻﺺ .......................128-107
ﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1394ﺻ
ﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،26ﺷﻤﺎرهي  ،1ﺑﻬﺎ
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ﻃـﻮل اﯾـﻦ
ﮑﻞ اﯾـﺮان در ﻃ
ﮑﻞ  ۵ﻧﺸﺎن دادده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺷـﮑ
) (۲۰۱۴۴-۲۰۰۹در ﺷﮑ
ﺻﺪ از ﮐـﻞ ﺗﻮﻟ ـﯿـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﯿﻤﻤﺎن را ﺑـﻪ
ﺳﺎلﻫﺎ  ۲٫۱۱۲درﺻﺪ از ﺗﻮﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ و  ۱٫۷۲درﺻ

)ﺑﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﺘﻦ اﯾـﺮان
ن
ﺖ .در اﯾﻦ دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎرهﻫﻫﺎی آﺳﯿﺎ
ﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼ
ﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺎﺑﺎ  ۷۹٫۰۱و  ۰٫۳درﺻـﺪ،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و ﻫﻫﻨﺪ( و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ
ﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫ
و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﺷﻨﺪ.
دارای ﺑﯿ ﺶﺗﺮ ﯾﻦ و ﮐﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨ

ﺳﺎلﻫﺎی .۲۰۱۴-۲۰۰۹
ﺴﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان و ﭘﻨﺞ ﻗﺎره ی ﺟﻬﺎن در ﻃﻮل ﺳ
ﺷﮑﻞ  - ۵ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ ﻧﺴ

ﺻـﺎدرات ﺳـﯿﻤﺎن
ت
ﻣﺘﻮﺳـﻂ درﺻـﺪ ﺳـﻬﻢ ﻧﺴـﺒﯽ ارزش ارزی
ﻂ
در ﺷﮑﻞ  ۶ﻧﯿﺰ ﻧﻤـﻮدار داﯾـﺮهای
ﺸـﺎن داده
ﺟﻬﺎن در ﻃـﻮل ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۲۰۱۲-۲۰۰۰ﻧﺸ
ﺟﻬﺎن ﺑﺮا ی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﭘﻨﺞ ﻗﺎرهی ﺟ
ﺻـﺎدرات
درﺻـﺪ ارزش ارزی ﺻ
ﺪ
ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﻫﺎ ۲٫۵۳
ﺷﮑﻞ اﯾﺮان در ﻃ
ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺷ
ﺧﺘﺼـﺎص
ت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧ
ارزش ارزی ﺻﺎدرات
ﺻﺪ از ﮐﻞ ش
ﻗﺎرهی آﺳ ﯿﺎ و  ۱٫۱۹درﺻ

اروﭘﺎ ،آﻣﺮ ﯾﮑﺎ،
،
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺮان(،
ﻦ
داده اﺳﺖ ..در اﯾﻦ دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎرهﻫﺎی آﺳﯿﺎ )ﺑﺪونن در ﻧﻈﺮ
ﺻـﺎدرات
آﻓﺮ ﯾﻘﺎ و اﻗﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﯿـﺐ دارای ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺳـﻬﻢ ﻧﺴـﺒﯽ ارزش ارزی از ﺻ

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳ ﯿﻤﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺻـﺎدرات ﺳـﯿﻤﺎن ااﯾـﺮان و ﭘـﻨﺞ ﻗـﺎرره ﺟﻬـﺎن در ﻃـﻮل ﺳـﺎلﻫـﺎی
ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳـﻬﻢ ﻧﺴـﺒﺒﯽ ارزش ارزی ﺻ
ﺷﮑﻞ  -۶ﻣﺘ
.۲۰۰۱۲-۲۰۰۰

دﻧﯿﺎ
ﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧ
 -۴-۲ﻣﻮﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴ
 ،[۲۷در ﺷﮑﻞﻫﻫﺎی  ۷ﺗﺎ
ﻟﻤﻠﻠﯽ ]۷ ،۶ ،۳
ﺑﺮ اﺳﺎس ددادهﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮﺮاجﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤ

واردات ﺳـﯿﻤﺎن
ت
 ۹ﺑﻪﺗﺮﺗﯿ ﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿـﺰﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،درآﻣﻣـﺪ ارزی ﺻـﺎدررات و ﻫﺰ ﯾﻨـﻪی ارزی
ﮑﺎ و ﺗﺮﮐﯿـﻪ
ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮ ﯾ ﺎ
ﻦ ،ﻫﻨﺪ ،اﯾ ت
ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﻦ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ر
اﯾﺮان در ﻣﻘ
ﻼدی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ۲۰۱۴-۲۰ﻣﯿ د
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی زﻣﺎﻧﯽ ۲ ۰۰
ﺑﺴﯿﺎر ز ﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﮐﺸـﻮرﻫﺎ،
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺴ

ﺸـﻮرﻫﺎی
از ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ  ۷ﺣـﺬف ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺸ
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟ ﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ز
ﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮداار ﺗﻤـﺎﻣﯽ
ﺺ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ
ﮑﺎ ،اﯾﺮان و ﮐ
ت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮ ﯾﮑ
ﻫﻨﺪ ،اﯾﺎﻻت
ت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮ ﯾ ﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﺳﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎﺎن ﺑﻪﺟﺰ اﯾﺎﻻت
ﮑﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ رووﻧﺪ رو ﺑﻪ
اﺧـــﺘﻼف ﺑﺴ ـﯿﺎر ﭼﺸــﻢﮔﯿ ـﺮ ،ﺑــﺰﺰرگﺗــﺮ ﯾﻦ
دﻫﻨــﺪ .ﭘــﺲ از ﭼ ـﯿﻦ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺧ
رﺷــﺪی را ﻧﺸــﺎن ﻣ ـﯽ ﻨ

ﺗﺮﺗﯿـﺐ در
ﺤﺪه آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،اﯾﺮاان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑـﻪﺗﺮ
ﻨﺪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ
ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ی ﺳﯿﻤﺎن ن
ﻞ  ۸ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد از ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺗﺎ
ﻃﻮر ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃ
ردهﻫﺎی دووم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ر
 ۲۰۱۰ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ اﯾـﺮان از
ﺮان ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑـﻮده اﻣـﺎ از ﺳـﺎل ۰
 ۲۰۰۹ﻣﯿﺰﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ از اﯾ ن
ﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺗﻮﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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ﻳﻤﻲ
رﺿﺎ اﺣﻤﺪي و ادﻳﺒﻪ ﻛﺮﻳﻤ

ﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ
ی ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻧﯿﺎ )ﺑﻪﺟﺰ ﭼﯿﻦ( در ﻓﺎﺻ
ﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺷﮑﻞ  -۷ﻧﻤﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰ
.۲۰۰۱۴-۲۰۰۰

ﮑـﺎ از ﺳـﺎل
ﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮ ﯾ ﺎ
روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﮐﺸ
ﺑﺮﺧﻼف رو
 ۲۰۰۷ﺗﺎ  ۲۰۰۹روﻧﺪ ﻧﺰﺰوﻟﯽ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﯿﻤﺎن را ﻧﺸـﺎـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ .ـﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﯾﻦ ﻣﯿـﺰﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﮐـﻢﺗـﺮ ﯾﻦ آن ﺑـﻪ ﻣﻘﻘـﺪار ۶۳
ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺑـﻪ ﻣﻘﻘـﺪار  ۱۰۰ﻣﯿ ﻠﯿﯿـﻮن ﺗـﻦ و ﻢ
ﺳﯿﻤﺎن اﯾ ﻦ ﮐﺸﻮر در ل

ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑــﻪ ﻧﻤـﻮدار
ﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﯾﻌﻨﯽ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺤﺮان ا ﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن اداﻣـﻪدار
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﻧﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺎ ﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺮ

ﺑـﺰرگ ﺳـﯿﻤﺎن ﺟﻬــﺎن ﺑـﺎﻗﯽ
ﮑـﺎ ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟ ﯿﺪﮐﻨﻨـﺪهی گ
ﺳـﺎل  ۲۰۲۰آﻣﺮ ﯾﮑ
ﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ل
ﺑﺎﺷﺪ و دﺳ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎ
ﺗﺮﮐﯿـﻪ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﺴ
ﮑـﺎ ،اﯾـﺮان و ﮐ
ﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮ ﯾﮑـ
ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﯾ ت
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟ ﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن در ﺳ
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻮده و
ط
ﺟﻬـﺎن در
ﺤﺮانﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ در داﺧـﻞ اﯾـ ﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ و ﺟ
روﯾﺪادﻫﺎ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺤ

ﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ  ،اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ وﻗﻮع
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﯽﺷﻮد ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻮﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺤ
ﺤﺮانﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮﻮرﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘـ ﯽ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ
ﺟﻨﮓ و ﺑﺤ
ﺴﺎﯾﮕﺎن واردﮐﻨﻨﻨﺪهی ﺳﯿﻤﺎن ،اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ درر ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮﻮرﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻤﺴ
ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ ددارد.
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ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﮑﻞ  ۸ﻃﯽ  ۱۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ددراﻣﺪ ارزی ﺻﺎﺎدرات ﺳـﯿﻤﺎن اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪﺪه آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ
ﺮان از ﺳﺎل
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ رووﻧﺪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎً ﺛﺎﺑﺘﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده ا ﺳﺖ .در اﯾﻦ ددوره ﮐﺸﻮر اﯾ ن
ﺑﺮﺧﻼف ﺳ

ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۲۰۰۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪﺪت ﺻﻌﻮدی و رو ﺑﻪ رﺷﺪی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﻓﺘﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻪ
ﺳـﺖ .ﺑـﺮ
ﻘﺎم اول دراﻣﺪ ارزی ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن ﺟﻬـﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺘﺼـﺎص داده اﺳ
 ۲۰۱۳ﻣﻘﺎ
ﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ آن
ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮرر ﭼـﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴ
ت
اﺳﺎس اﯾ ﻦ ﻧﻤﻮدار دراﻣﺪ ارزی
ﺖ .دراﻣـﺪ
آن ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎرر ز ﯾﺎد داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ
ﺷﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ن
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴ ﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷ

ﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﻃﯽ اﯾﻦ دورهی زﻣﺎﻧﯽ دﭼـﺎر ﻧﻧﻮﺳـﺎﻧﺎﺗﯽ
ارزی ﺻﺎددرات ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸ
ﺷﺪه اﺳﺖ..

ﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﯽ
ﺷـﮑﻞ  -۸ﻧﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات دررآﻣﺪ ارزی ﺻـﺎدرات ﺳـﯿﻤﺎن اﯾـﺮان و ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺻـﻨﻨﻌﺘﯽ دﻧﯿـﺎ در ﻓﺎﺻ
.۲۰۰۰۰-۲۰۱٤

ﻫﺰ ﯾﻨــﻪی ارزی وااردات ﺳـﯿﻤﺎن اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪﺪه آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ
ـﺪ ﮐــﻪ ﻣﯿـﺰان ﺰ
ﺷــﮑﻞ  ۹ﻧﻧﺸــﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ
ﺴـﯿﺎری ﻣـﯽﺑﺎﺷــﺪ و ﻃـﯽ
آن ،دارای ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﺑﺴ
ﺛﺎﺑﺖ ﺻﺎدرات ،
روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺖ
ﺑﺮﺧﻼف رو

 ۲۰۰۶ﺗـﺎ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۳۳ﺗﺎ  ۲۰۰۶روﻧﺪ رو ﺑـﻪ رﺷـﺪی داﺷـﺘﻪﻪ ،وﻟـﯽ در ﻃـﻮﻮل ﺳـﺎلﻫـﺎی ۶
ـﺪ ﮐــﺎﻫﺶ
ت ﻣﺘﺤــﺪه آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ،اﯾ ـﻦ روﻧـ ﺪ
 ۲۰۰۹دﻗ ﯿﻘ ـﺎً در دورهی ﺑﺤــﺮان اﻗﺘﺼــﺎﺎدی در اﯾ ـﺎﻻت
ﺛﺎﺑﺘﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮﺮده اﺳﺖ.
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و از ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﺗﺎ  ۲۰۱۴ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒ ًﺎ ﺘ

ت اﻧﺪک و ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎً ﺛﺎﺑﺘﯽ دارﻧﺪ .ﻫﺰ ﯾﻨﻪی
ﻫﺎی ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ واردات
در ﻃﯽ اﯾ ﻦ دوره ،ﮐﺸﻮرﻫ
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ﮐﻢ و ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻌﻀـﯽ از ﺳـﺎلﻫﻫـﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎً ﺻـﻔﻔﺮ ﺑـﻮده و
ﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻢ
ارزی وارد ات ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰد ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر اﻓﻓﻘﯽ ﻧﻤﻮدار ،ﻗﺮﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ..

ﺸـﻮرﻫﺎی
ﻧﺴـﺒﯽ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻣﯿـﺰﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﯿﻤﻤﺎن اﯾـﺮان و ﮐﺸ
ﺳـﻂ ﺳـﻬﻢ ﺒ
در ﺷﮑﻞ  ۱۰۰ﻧﻤﻮدار ﻣﺘﻮﺳ
ﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻧﻧﯿﺎ در ﻃﻮل  ۱۵ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ) ( ۲۰۱۴-۲۰۰۰ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﮐـﻪ ﺳـﻬﻢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﯿﻤﺎﺎن ﭘـﻨﺞ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﺗـﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﺪهی اﯾـﻦ
ﻧﻤﻮدار ﻣﺸ
 ۶۱٫۹درﺻـﺪ و ﺳـﻬﻢ ﺑﻘﯿـﻪی ﮐﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺪﮐﻨﻨـﺪهی
ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ۹۸
ﻣﺤﺼﻮل ددر ﻃـﻮل  ۱۵ﺳ
ﺳﯿﻤﺎن  ۳۸٫۰۰۲درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ۴۸٫۸۹۹درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﯿﻤﺎن
ﺖ.
ﺼﺎص داده اﺳﺖ
را در ﻃﻮلل  ۱۵ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼ

واردات ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻـﻨﻌﻌﺘﯽ دﻧﯿـﺎ در ﻓﺎﺻـﻠﻠﻪی زﻣـﺎﻧﯽ
ت
ﺷﮑﻞ  -۹ﻧﻤﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﺰﺰﯾﻨﻪی ارزی
.۲۰۰۱۴-۲۰۰۰

ﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮﺮی
 -۵ﺑﺤﺚ
ﺻـﻨﻌﺖ در
ﺻـﺎﺣﺐ اﯾـﻦ ﺻ
ﻤﺎن ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺻ
در اﯾﻦ ﭘﮋووﻫﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿ ن
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آﻣـﺎری
ت
ﺳـﺎس
داﺧﻠﯽ ،ﺻﺎدرات و واردات ﺑﺮ اﺳ
ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪﺪ ،ﻣﺼﺮف ﻠ

 ۱۳ﺷﻤﺴﯽ و  ۲۰۱۴-۲۰۰۰۰ﻣﯿﻼدی( ﻣﻮرد ﺗﺠﺰ ﯾـﻪ و
در ﯾﮏ دوورهی  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ )۳۹۳-۱۳۷۹
ﻦ ،ﻫﻨـﺪ ،اﯾـ ت
ﺸـﻮرﻫﺎی ﭼـﯿﻦ
ﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﮐﺸ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮا ر ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺸـﺨ
ﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه
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ﺴﺘﻨﺪ .در
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ا ﯾﺮﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺸﻮرﻫﻫﺎی ﻋﻤﺪهی داررای ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن در دﻧﯿﺎ ﻫﺴ
ﺮان در ﻃﻮل
ﻦ ،ﻫﻨﺪ و اﯾ ن
ﺑﯿﻦ ﻗﺎرهﻫﺎﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ ﺑﺎ دداﺷﺘﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ

درﺻــﺪ ارزش
 ۸۰٫۷۳درﺻــﺪ ﺗﻮﻟﯿ ـﺪ ﺟﻬــﺎﻧﯽ و  ۴۸٫۲۱ﺻ
 ۱۵ﺳــﺎل اﺧﯿ ـﺮ ) (۲۰۱۴-۲۰۰۰ﺑــﺎ ۳
ﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﯿﻤﺎن ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﺒﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧ
ارزی ﮐﻞ ﺻ

ﻃﻮل ﺳﺎلﻫـﺎی
ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮانن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻨﻌﺘﯽ دﻧﯿﺎ در ل
ﺷﮑﻞ  -۱۰ﻧﻤﻮدار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳ
.۲۰۰۱۴-۲۰۰۰

ﺳـﯿﻤﺎن ﮐﺸـﻮر ،ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺻـﻨﻌﺖ
ﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﺳ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸ
رﺗﺒﻪی ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﯿﻤﺎن
ﺷﺪ ﺑﻮده ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاایﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻣﻬﻢ و رو ﺑﻪ رﺷ
ﻃـﻮل ﺷـﺶ ﺳـﺎل ااﺧﯿـﺮ ) ۲۰۱۴-۲۰۰۹ﻣـﯿﻼدی( ۲٫۱۲
ﺟﻬﺎن را ددر اﺧﺘﯿﺎر دارد .اﯾﺮان در ل

ﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿـ ﺪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ۲٫۵۳ ،درﺻـﺪ از ارززش ارزی
آﺳﯿﺎ ۱٫۷۲ ،درﺻ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎرهی ﺳ
درﺻﺪ از ﺗﻮ

 ۱٫۱۹درﺻﺪ از ﮐﻞ ارزش ارز ی ﺻﺎدرات ﺟﻬﻬﺎﻧﯽ ﺳـﯿﻤﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد
ﺻﺎدرات ﻗﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ و ۹
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ
ﻧﺴـﺒﯽ ﺻـﺎدراﺗﯽ ا ﯾـﺮان ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽﺑﺑﺎﺷـﺪ و در ل
ﺳﯿﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑـﺎ ﻣﺰ ﯾـﺖ ﺒ

ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮﺮان ﺑﻪ  ۳۰ﮐﺸﻮﻮر ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺪهی ﺣﺠـﻢ ﺳـﯿﻤﺎن ﺻـﺎدراﺗﯽ اﯾـﺮان را
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ﺳﯿﻤﺎنﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻫـﺪف ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺳـﯿﻤﺎن
اﯾ ـﺮان ﻧﯿــﺰ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻋــﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠــﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴــﺘﺎن ،روﺳــﯿﻪ ،ﻗﺰاﻗﺴــﺘﺎن،
ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ،ﮐﻮﯾﺖ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻗﻄﺮ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،ﻗﺮﻗﯿﺰﺳـﺘﺎن

و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻃﻮل  ۱۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ) (۱۳۹۳-۱۳۷۹ﮐﺸﻮر ﻋـﺮاق ﺑـﺎ
ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۵۳٫۶درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان ،ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗـﺮ ﯾﻦ ﺑـﺎزار
ﻫﺪف ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﯿﻼدی ،ﻣﻘـﺎم اول ﺻـﺎدرات ﺟﻬـﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد

اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار وزﻧﯽ و ﻣﯿﺰان دراﻣﺪ ارزی ﺻﺎدرات ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﯾـﺮان
در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ) (۱۳۹۳-۱۳۸۸ﻧﯿﺰ ﺗـﺎ ﺣـﺪودی اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن از ﺗـﻮان
ﺑﺎﻟﻘﻮهی ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاوردهﻫـﺎی ﺳـﯿﻤﺎﻧﯽ داﺷـﺘﻪ و ﺟﻬـﺖ ﺳـﻮداوری ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎری وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺟﻬﺎن
در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف ،ﺻﺎدرات و واردات ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐﺸـﻮر ﭼـﯿﻦ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﯿﻤﺎن اداﻣـﻪ دﻫـﺪ و ﻫﻨـﺪ ﻧﯿـﺰ در ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﭼـﯿﻦ،
دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﺳﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻌﺖ

ز ﯾﺎد ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻی ﻣﺼﺮف ﺳﯿﻤﺎن و روﻧـﺪ ﮐﻨـﺪ واردات ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﯿﻤﺎن ،اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺟﺎﯾﮕـﺎه
ﺳﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎن را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺰرگﺗـﺮ ﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪهی ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺑـﺰرگﺗـﺮ ﯾﻦ ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪهی ﺟﻬـﺎن )اﯾـﺮان( ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﭼـﻪﺑﺴــﺎ در

ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﺧﻮد در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻـﺎدرات
ﺳ ـﯿﻤﺎن ،ﺑﺎﯾ ـﺪ ﺑــﺮ روی ﺑﺎزارﻫــﺎی ﻫــﺪف ﻓﻌﻠ ـﯽ ﺧــﻮد ﺑــﻪوﯾ ـﮋه ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪی ﺷــﺮﻗﯽ

)اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن( ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ )آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴـﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴـﺘﺎن
و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن( ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس )ﻗﻄﺮ ،ﮐﻮﯾﺖ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ(
و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی اﺻﻮﻟﯽﺗـﺮ و ﻣﻨﻄﻘـﯽﺗـﺮ ﻧﻤﺎﯾـﺪ
ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزار ﻫﺪف ،ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن دﭼـﺎر اﻓـﺖ ﺷـﺪﯾﺪ و
ﺗﺰﻟﺰل ﻧﺸﻮد.
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...  ﻣﺼﺮف و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ،ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
1.

Cement

2. Cementitium
3. Parker
4. Balassa index
5. Revealed Comparative Advantage

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
 ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓﻫـﺎی ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﯾـﺮان و ﺗﺠﺰ ﯾـﻪ و.(۱۳۸۶)  رﺿﺎ،اﺣﻤﺪی

[١]

 ص،۴  ﺷـﻤﺎرهی، ﻣﺠﻠﻪی ﺳﺮاﺳـﺮی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻈـﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﻣﻌـﺪن،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف
.۶۰-۵۱
. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﻓﻦآوری ﺳﯿﻤﺎن، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن، ﺣﺴﯿﻦ،ﭼﻬﺮﮔﺎﻧﯽ
 ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾـﺮان، دﻓﺘـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐـﺎﻻ،ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘـﯽ

[٢]
[٣]

. ﮔﺰارش ﺻﺎدرات اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﯿﻤﺎن و ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ.(۱۳۹۳)
.۷۴  ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره، ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻦآوری ﺳﯿﻤﺎن-ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﻋﻠﻤﯽ

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

[۴]

http://www.abyekcement.com/fa
http://www.atlas.media.mit
http://www.boursenews.ir/fa/news/96132
http://www.cementassociation.ir
http://www.cementechnology.ir
http://www.cemexport.com
http://www.cemnet.com
http://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-115547/
http://www.en.iccima.ir/news/iccima-news-bulletin/iran-economybulletin/item/7119-iran-exports-cement-to-24-countries.html

[14] http://www.esciencecentral.org/ebooks/infrastructure-corrosiondurability/sustainable-concrete-and-structures-with-natural-fibrereinforcements.php

[15] http://www.imidro.gov.ir
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[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
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http://www.irancement.com
http://www.iranjib.ir/shownews/12183
http://www.irica.gov.ir
http://www.minews.ir
http://www.mojnews.com/en/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Cont
ract=cms_Contents_ I_News&r=1187473

[21] http://www.ngdir.ir/
[22] http://www.parsatco.ir/2014-09-17-06-54-17/2014-09-17-07-1445

[23] http://www.saroojicc.ir/visitorpages/show.aspx?IsDetailList=true&Ite
mID=65,1

[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

http://www.statista.com
http://www.tccim.ir
http://www.tinypic.com/view.php?pic=moht&s=6#.VccUUbVHPKQ
http://www.trademap.org
http://www.usgs.gov
http://www.worldknowing.com/top-10-largest-cement-producingcountries-in-the-world/
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