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دیدار دو رئیس انجمن فوالد 
ایران و ایتالیا

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران با رئیس انجمن متالورژی ایتالیا در اروپا 
دیدار داشــت و با وی درباره توسعه همکاری بین 

صنایع فوالد ایران و ایتالیا مذاکراتی داشت.
 Federico دکتر ســبحانی در نشســت بــا
mazzolari رئیس انجمــن متالورژی ایتالیا در 
خصوص همکاری دوجانبــه اعضای دو انجمن در 
همایش ها، نشــریات، دوره های آموزشی، انتقال 
کارشناس و ســایر موارد فنی و تخصصی در حوزه 
فوالد مذاکراتی داشتند. شایان ذکر است که انجمن 
متالورژی ایتالیا سه نوع همایش تخصصی بین المللی 
مخصوص فوالدسازان ایتالیا در حوزه هایی همانند 
محیط زیست، خوردگی، تعمیرات و... برگزار می کند 
که مقرر شــد برنامه های این همایش ها به اطالع 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران برسد تا اعضای این 
انجمن بتوانند در صورت تمایل در آن شرکت کنند. 
همچنین امکان انتشار مطالب فنی در حوزه فوالد 
ایران در ماهنامه الکترونیکی این انجمن فراهم شد. 
همکاری در برگزاری دوره های مشترک آموزشی و 
همچنین همکاری برای شناسایی و اعزام کارشناس 
خطوط فوالد در صورت اعالم نیــاز از طرف ایرانی 
از دیگر محورهایی بود که در این نشست دوجانبه 
مطرح شد.  این دیدار روز )۱۶ بهمن ماه ۹۷ / ۵ فوریه 

۲۰۱۹( در ایتالیا صورت گرفت.
    

ایمیدرو در حمایت از بخش 
خصوصی قاطع و مصمم خواهد بود

جلســه مشــترک ایمیــدرو بــا هلدینگ 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات صبح امروز 
در محل این هلدینگ با حضور مدیران و معاونین این 
دو مجموعه و شــرکت های بزرگ سرمایه گذاری، 

صنعتی و معدنی برگزار شد.
در این جلســه ابتدا گزارش تحلیلی فشرده ای 
در مورد وضعیت اقتصاد و صنعت در مقیاس ملی 

وجهانی ارائه شد.
ســپس رئیس هیات عامل ایمیدرو به تشریح 
دستاوردهای سالیان اخیر کشور در حوزه معدن و 

صنایع معدنی پرداخت.
خداداد غریب پور با تاکید بر لزوم شناخت نیازها 
و تعیین اولویت های صنعت، به برخی مزیت های 
صنایع معدنی نسبت به ســایر صنایع در شرایط 

کنونی اشاره کرد.
وی مــواردی چون دامنه وســیع مشــتریان 
محصوالت معدنی در سطح کشــورهای جهان، 
ثبات، انعطاف پذیری، پتانسیل باالی ایجاد اشتغال و 
تأثیرگذاری جدی در توسعه متوازن کشور را ازجمله 

مزیت های مهم این صنعت برشمرد.
غریب پور گفت: ۹۰ درصد معــادن در فاصله 
کمتر از ۲۰ کیلومتری روستاها و مناطق محروم قرار 
دارند. این امر بخش معدن را به ابزاری موثر در توسعه 
مناطق محروم و توزیع ثروت به عنوان یک ضرورت 

اجتماعی تبدیل کرده است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین با اشــاره 
به وجود روحیه همــکاری و هم افزایی در بزرگان 
این صنعــت به عنوان یــک ویژگی برجســته و 
تعیین کننده افزود: نمونه این هم افزایی ها تشکیل 
کنسرسیوم های بزرگ و قدرتمندی در مجموعه 
فعاالن این صنعت همچون کنسرسیوم اکتشاف 
به محوریت هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات بوده است. تالش ما تقویت این ساختارها 

به ویژه در بخش خصوصی است.
در ادامه این نشســت مدیرعامــل هلدینگ 
سرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات به تشریح 
مهم ترین اقدامات انجام گرفتــه در این مجموعه 
پرداخت. عزیزاله عصاری ضمن تشریح چگونگی 
شکل گیری و برنامه های کنسرسیوم بزرگ اکتشافی 
کشور گفت: نکته مهم در توانمندی کنسرسیوم، 
حضور شرکت های بزرگی در ترکیب آن است که 
درمجموع، نزدیک به نیمی از تولیــد مواد اولیه و 
صادرات بخش معدن کشور را به عهده دارند. عصاری 
در ادامه، اقدامات انجام  شده را برای طراحی و اجرای 
بزرگ ترین اسکله تخصصی حمل ونقل مواد معدنی 
و فوالد در جنوب شرقی کشور با قابلیت بارگیری 
کشتی های ۱۵۰ هزار تنی تشریح کرد. وی تاکید 
کرد: الزمه اجرایی شــدن طرح جامع فوالد و مواد 
معدنی در افق ۱۴۰۴ تامین این زیرســاخت ها در 
کشور است و هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات تمام توان خود را برای عملیاتی شدن این 
مهم به کار خواهد گرفت؛ لیکن انتظار می رود بخش 
دولتی همچنان در حمایت و پشتیبانی این طرح ها 

جدی و مصمم باشد.
عصاری حضور غریب پور در ایمیدرو و قاطعیت 
وی در پیشبرد اهداف مجموعه را فرصتی مغتنم 
برای فعاالن صنعت دانست و اظهار امیدواری کرد 
با همکاری و هم افزایی موجــود در بخش دولتی و 
خصوصی، امکان رشد و توســعه و گذار از شرایط 

سخت موجود در عرصه تولید فراهم شود.

اخبار

مقایســه صنعت فــوالد ترکیه 
و ویژگی هــای آن بــه خصوص در 
بخش انرژی و نیروی انسانی، برای 
مســئوالن و فعاالن صنعت فوالد 
کشــور خالی از فایده نخواهد بود. 
ترکیه در ســال ۲۰۱۳ هشــتمین 
فوالد ساز بزرگ دنیا و سومین فوالد 
ساز بزرگ اروپا بعد از روسیه و آلمان 
بود. اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع 
سنتی و مدرن اســت که پایه های 
آن را صنایع نســاجی، کشاورزی، 
گردشــگری و همچنین دو صنعت 
بزرگ خودروســازی و فوالدسازی 
تشــکیل می دهند. در ایــن میان 
صنعت فــوالد یکــی از مهم ترین 
عوامل رشــد اقتصادی ترکیه در دو 
دهه اخیر بوده و هم اکنون سومین 
بخش بزرگ اقتصاد ترکیه محسوب 

می شود.
رشد صنعت فوالد ترکیه در ۱۰ 
سال گذشــته بیشــتر از هر کشور 
اروپایی دیگری بوده است. مجموع 
صادرات فوالد خــام و محصوالت 
فوالدی کشور ترکیه در سال ۲۰۱۲ 
حدود ۱۹ میلیون تن بوده که ۱۵/۸ 
میلیارد دالر درآمد برای این کشور 

به ارمغان داشته است.
به غیر از سال ۲۰۰۹ که به علت 
بحران اقتصــادی جهانــی، تولید 
فوالد ترکیه کاهش داشــته است، 
در ۱۰ سال گذشــته این کشور به 
همراه کشورهای چین، هند و ایران 
سریع ترین رشــد را در تولید فوالد 
داشته اســت به طوری که رشد ۱۷ 
درصدی سال ۲۰۱۱ ترکیه در تولید 
فوالد به عنــوان یک رکورد تاریخی 

ثبت شده است. 
احداث اولین کارخانه های 

فوالدی توسط دولت
بسیاری از افراد آغاز صنعت فوالد 
ترکیه را همزمان با ایران می دانند در 
حالی که قدمت فوالد سازی در ترکیه 
بیشتر از ایران است. اولین کارخانه 
 Karabuk فوالد ترکیــه به نــام
Demir Celik یا آهــن و فوالد 
کارابوک، در ســال ۱۹۳۶ )معادل 
۱۳۱۵ هجری شمســی( در دوره 
مصطفــی کمــال پاشــا ملقب به 
آتاتورک در محل روستای کارابوک 
در نزدیکی دریای ســیاه و توســط 
انگلیسی ها احداث شــد و در سال 
۱۹۳۹ میالدی )۱۳۱۸ شمســی( 

اولین کوره بلند آن آغاز به کار کرد. 
در ســال ۱۹۴۰ اولین خــط نورد 
ترکیه به این کارخانه اضافه شــد و 
تولید مقاطع طویل را نیز آغاز کرد. 
این کارخانــه ۱/۵ میلیون تنی که 
به نام کاردمیر نیز شناخته می شود تا 
سال ۱۹۹۵ متعلق به دولت بود و در 
این سال به بخش خصوصی فروخته 

شده است.
دومیــن کارخانه فــوالد ترکیه 
 Eregli Demir Celik به نــام
یــا اردمیر بود که توســط دولت در 
بندر ایرقلی احداث و در سال ۱۹۶۵ 
)۱۳۴۴ شمســی( بــه روش کوره 
بلند و نــورد مقاطع تخــت آغاز به 
کار کرد. امــروزه ایــن کارخانه با 
ظرفیت ۳/۸ میلیون تن بزرگ ترین 
تولید کننده محصــوالت تخت در 
ترکیه است. کارخانه اردمیر پس از 
خصوصی ســازی توسط هولدینگ 
OYAK خریداری شد و هم اکنون 
تحت عنــوان گروه فــوالد اردمیر 

فعالیت می کند.
امــا ســومین کارخانــه فوالد 
ترکیــه کــه عنــوان بزرگ ترین 
سایت فوالدسازی ترکیه را به خود 
اختصــاص داده همــان کارخانه 
فــوالد اســکندورن یــا ایزدمیر 
)ISDEMIR( اســت که در بندر 
اســکندرون در جنــوب ترکیــه و 
ســاحل مدیترانه واقع شده است. 
این کارخانــه ۵/۳ میلیون تنی که 
از روش کوره بلند برای تولید فوالد 
خام استفاده می کند در سال ۱۹۷۰ 
توســط بخش دولتی احــداث و از 
۱۹۷۵ تولید را آغاز کــرد. ایزدمیر 
تنها کارخانه ای اســت که همزمان 
دو خط تولید مقاطع تخت و طویل 
را در فرآیند تولید خــود در اختیار 
دارد. در ســال ۲۰۰۲ تمام ســهام 
دولتی این کارخانه توسط سازمان 
خصوصی سازی ترکیه به گروه فوالد 

اردمیر واگذار شد.
تحوالت دهه هشتاد ترکیه یا 

جراحی اقتصادی
تا اواخر دهه ۷۰ میالدی، اقتصاد 
ترکیه اقتصادی دولتــی بود که در 
آن کنترل تجــارت، ارز واعتبارات 
بانکی توســط دولت انجام می شد. 
ارزش لیر به طــور مصنوعی باال نگه 
داشــته شــده بود و انگیزه ای برای 
صادرات وجــود نداشــت. در این 

راســتا کارآفرینان کامال وابسته به 
دولت و بوروکراسی بودند و به جای 
بهره گیری از فرصت های ایجاد شده 
توسط بازار، فقط در صدد استفاده از 
امکانات و یارانه های دولتی بودند. در 
این شرایط دوره اصالحات اقتصادی 
ترکیه بــا روی کار آمدن حزب مام 
میهن توســط تورگــوت اوزال در 
۱۹۸۳ شروع شد. اقدامات تورگوت 
اوزال که به جراحی اقتصادی ترکیه 
معروف شد شــامل: آزاد سازی نرخ 
ارز در جهــت افزایش صــادرات، 
تشویق ســرمایه گذاری خارجی و 
همچنین کاهش دولت ســاالری و 
واگذاری شرکت های دولتی به بخش 
خصوصی بود. نکته جالب اینجا است 
که بخشی از این سیاست ها در جهت 
بهره برداری هوشــیارانه از فرصت 
گسترش مبادالت با ایران بود که در 
آن زمان تحت تاثیر شــرایط جنگ 
تحمیلی قرار داشــت. ایــن الگوی 
اقتصــادی در ادوار بعــد نیز مورد 

استفاده دولتمردان قرار گرفت.
ظهور بخش خصوصی و تمرکز 

بر صادرات
سیاست های تورگوت اوزال مبنی 
بر آزادســازی اقتصاد دولتی ترکیه 
اگرچه موج تورم بی سابقه ای را در 
ســال های بعد به دنبال داشت، اما 
برای بســیاری از صنایع این کشور 
به خصوص صنعت فوالد نقطه عطفی 
بود که سرآغاز رشــد و توسعه این 
صنعت را رقم زد. در این دوره بود که 
انجمن مســتقل تجار و صنعتگران 
شــکل گرفــت و زمینــه فعالیت 
صاحبــان حرفه و ســرمایه بخش 
خصوصی پدید آمــد. همچنین باال 
رفتن قیمت ارزهای خارجی و گران 
شدن کاالهای وارداتی در این دوره 
موجب تشویق سرمایه گذاران برای 

تولید و صادرات محصوالت شد.
به علت محــدود بــودن منابع 
ســنگ آهن در ترکیه و همچنین 
سرعت بازگشت ســرمایه در روش 
کوره قوس الکتریکی، حرکت صنعت 
فوالد در این دوره با نصب و راه اندازی 
 )EAF( کوره های قوس الکتریکی
آغاز شــد و به طور پیوســته ادامه 
یافت. امروز انجمن تولید کنندگان 
فوالد ترکیه ۲۵ عضو دارد که به جز 
سه کارخانه ذکر شــده فوق یعنی 
اردمیــر، ایزدمیــر و کاردمیر که از 

روش کوره بلند استفاده می کنند، 
تولید ســایر کارخانه هــا به روش 
کوره های قــوس الکتریکی و ذوب 
قراضه انجــام می شــود. از جمله 
بزرگ ترین این واحدهــا می توان 
کارخانــه ۳ میلیون تنــی کوالک 
 colakoglu( اوغلــو متالــورژی
Metalurji( را نــام برد که دارای 
یک کوره قوس با ظرفیت ۳۴۰ تن و 
توان ۲۵۰ مگاوات است. همچنین 
 ،ICDAS، MMK کارخانه های
و EGE Celik کــه ظرفیت های 
۲ تا ۵ میلیون تن دارند نیز در دوره 

توسعه یافتند.
کیــه  تر  ۱۹۹۶ ل  ســا ر  د
توافق نامــه ای با انجمــن فوالد و 
زغال ســنگ اروپا )ECSC( امضا 
کرد که بر اســاس آن کلیه عوارض 
گمرکی مبادالت فوالد بین ترکیه 
و کشــورهای اتحادیه اروپا حذف 
می شد. این موافقت نامه که به ترکیه 
اجازه می داد محصــوالت فوالدی 
خود را بــه کلیه کشــورهای عضو 
اتحادیه اروپا صادر کند، باعث تسریع 
بیشتر در جذب ســرمایه گذاری و 
توسعه صنعت فوالد این کشور شد. 
عالوه بر این موقعیــت جغرافیایی 
مناسب این کشور و داشتن سواحل 
طوالنی در مجاورت دریای مدیترانه 
باعث شــد ترکیه به خوبی از عهده 
تولید و تامیــن فوالدهای مورد نیاز 

بازارهای اروپایی برآید.
ترکیب تولید محصوالت فوالدی 
در کشور ترکیه بیشــتر بر مقاطع 
طویل متمرکز اســت. به طوری که 
از تولید ۳۵ میلیــون تنی فوالد این 
کشــور ۸۱ درصد به مقاطع طویل، 
۱۷ درصــد به محصــوالت تخت و 
۲ درصد بــه فوالدهــای آلیاژی و 

خــاص اختصــاص دارد. از لحاظ 
روش تولیــد نیــز ۷۴ درصد تولید 
فوالد ترکیه از طریق بازیافت و ذوب 
قراضه انجام می گیــرد. هم اکنون 
به خاطــر رعایت الزامات زیســت 
محیطی مورد نظــر اتحادیه اروپا، 
فوالدسازان ترکیه شدیدا به دنبال 
اجرای پروژه های زیست محیطی و 
کاهش آالینده های صنعتی هستند.

خاورمیانه و حاشیه خلیج 
فارس- بزرگ ترین بازار 

صادراتی ترکیه
به رغــم حضور گســترده چین 
در بازارهــای منطقــه، کشــور 
ترکیه توانســته جایگاه مناســبی 
در بازارهــای منطقــه به خصوص 
خاورمیانه برای خود کســب کند. 
صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۲ بالغ 
بر ۱۹ میلیون تن بوده اســت؛ که از 
این مقدار حدود ۳۵ درصد به مقصد 
کشــورهای خاورمیانه و حاشــیه 
خلیج فــارس بــوده و در رتبه های 
بعــدی کشــورهای قــاره آمریکا، 
منطقه شمال آفریقا، اتحادیه اروپا 
و کشــورهای خاور دور قرار دارند. 
در کنار صادرات فوالد به کشورهای 
مختلف، سرانه مصرف داخلی فوالد 
ترکیه نیز در ســال های گذشــته 
همواره رو به افزایش بوده و از ۲۰۰ 
کیلوگرم در ســال ۲۰۰۰ به بیش 
از ۳۸۰ کیلوگــرم در ســال ۲۰۱۲ 

رسیده است. 
 جانمایی مناسب 

 کارخانه های فوالد ترکیه 
کلید موفقیت در صادرات

تقریبا تمــام کارخانه های فوالد 
ترکیه در مجــاورت آب های آزاد و 
دریای مدیترانه و دریای سیاه قرار 
دارند . عمده فوالدسازان ترکیه در 
چهار منطقه مرمره در شمال غرب 
کشــور، کارادنیز در شــمال، ازمیر 
در جنــوب غرب و اســکندرون در 
جنوب شرق کشور مستقر هستند. 
مجاورت با آب هــای آزاد موقعیت 
استراتژیکی را برای دسترسی به مواد 
اولیه و همچنین صادرات محصوالت 
فوالدی ترکیه فراهم کرده اســت. 
بسیاری از فوالدسازان ترکیه در کنار 
سایت های تولیدی خود دارای بنادر 
اختصاصی هستند. به عنوان مثال 
گروه فوالد اردمیــر دارای دو بندر 
اختصاصی در دریای سیاه و دریای 

مدیترانه برای تخلیه و بارگیری مواد 
اولیه و محصوالت فوالدی است.

 ترکیه بزرگ ترین بازیگر 
در بازار قراضه جهان

د  تعــدا بیشــترین  ترکیــه 
کارخانه هــای قــوس الکتریکی را 
در جهان دارد که این کشــور را به 
بزرگ ترین وارد کننــده قراضه در 

دنیا تبدیل کرده است.
واردات قراضــه این کشــور در 
سال ۲۰۱۲ بیش از ۲۲ میلیون تن 
بوده که ۶۰ درصد آن از کشورهای 
اتحادیه اروپــا و CIS، و ۲۶ درصد 
از ایاالت متحده تامین شده است، 
بنابراین بی جهت نیســت که تمام 
فعاالن بــازار جهانــی قراضه نگاه 
ویژه ای به ترکیه داشــته و تحوالت 
این بازار را به دقــت رصد می کنند. 
امروزه در تجارت بین المللی مبنای 
قیمــت قراضه در جهان بر اســاس 
قیمت CFR قراضه در بنادر ترکیه 

تعیین می شود.
هزینه های باالی تولید - تالش 

برای افزایش بهره وری
یکــی از موضوعــات مهمی که 
فوالد ســازان ترکیه با آن سروکار 
دارند باال بــودن هزینه های تولید 
به خصوصــی قیمت انرژی اســت. 
قیمــت بــرق در ترکیــه از اکثــر 
کشــورهای اروپایی باالتر است. در 
سال ۲۰۱۳ قیمت برق مشترکین 
خانگی به طور متوســط ۰/۳۶ لیر 
به ازای هــر کیلو وات ســاعت )با 
احتســاب لیر ۱۵۰۰ تومانی تقریبا 
معادل ۵۴۰ تومــان( و قیمت برق 
مشترکین صنعتی به طور متوسط 
 ۰/۲۴ لیــر )حــدود ۳۶۰ تومان( 
بوده است.  همچنین بهای پرداختی 
مشــترکین صنعتی برای یک متر 
مکعب گاز در همین سال ۰/۸۹ لیر 
)حدود ۱۳۳۰ تومان( بوده اســت. 
تعرفه بــرق در همین ســال برای 
صنایع ایران بــه ازای هر کیلووات 
ســاعت به طور متوسط ۴۳ تومان و 
قیمت گاز بــرای بخش صنعت ۷۰ 
تومان در هر متر مکعب بوده است. 
در همین شرایط میلگرد ترکیه برای 
صادرات به عراق در ماه آوریل ۲۰۱۴ 
به قیمت ۵۸۰ دالر )معادل ۱۸۰۰ 
تومــان( درب کارخانه پیشــنهاد 
می شود که از قیمت میلگرد در بازار 
ایران پایین تر است! با توجه به اینکه 
عمده مواد اولیه اصلی فوالد ترکیه 
ماننــد قراضه از خارج کشــور وارد 
می شود و رشد اقتصادی سال های 
اخیر نیز موجب باال رفتن دستمزدها 
شده است، بنابراین صنایع فوالد به 
سرعت در حال پیگیری پروژه های 
ارتقای تکنولوژی و افزایش بهره وری 
انرژی و نیروی انسانی جهت افزایش 
توان رقابــت در بازارهــای جهانی 
هســتند. با این حال حاشــیه سود 
فوالدســازان ترکیه هیــچ گاه باال 
نبوده اســت. به عنوان مثال حاشیه 
سودگروه فوالد سازی اردمیر شامل 
دو کارخانه ارغلی و اســکندرون با 
مجموع ۸ میلیــون تن تولید فوالد، 
در ســال ۲۰۱۲ حدود ۴/۴ درصد 
بوده و در بهترین ســال ها نیز از ۱۱ 

درصد فراتر نرفته است.

نگاهی به تاریخچه و ویژگی های صنعت فوالد ترکیه

صنعت فوالد ترکیه چگونه شتاب گرفت؟
تقریبا تمام کارخانه های 
فوالد ترکیه در مجاورت 

آب های آزاد و دریای 
مدیترانه و دریای سیاه قرار 

دارند . عمده فوالدسازان 
ترکیه در چهار منطقه مرمره 

در شمال غرب کشور، 
کارادنیز در شمال، ازمیر در 
جنوب غرب و اسکندرون 

در جنوب شرق کشور 
مستقر هستند

به علت محدود بودن منابع 
سنگ آهن در ترکیه و 

همچنین سرعت بازگشت 
سرمایه در روش کوره قوس 

الکتریکی، حرکت صنعت 
فوالد در این دوره با نصب و 
راه اندازی کوره های قوس 

الکتریکی )EAF( آغاز 
شد و به طور پیوسته ادامه 

یافت
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