
بررسی وضعیتبررسی وضعیت
تولید و تجارت ورق های فوالدی در کشورتولید و تجارت ورق های فوالدی در کشور

  مسلسل: 18696
بهمن 1401







شماره مسلسل: 18696
کد موضوعی:  310

تاریخ انتشار:
1401/11/5

عنوان گزارش: 

بررسی وضعیت تولید و تجارت ورق های فوالدی در کشور

نام دفتر: 

مطالعات انرژی، صنعت و معدن  )گروه معدن و صنایع معدنی(

تهیه و تدوین کنندگان : 

محمدرضا بهره مند، محمدحسین پیروی، محمدامین وشادی آرانی

مدیر مطالعه: 

محمدحسین پیروی

ناظران علمی: 

محمدحسن معادی رودسری، علی اژدری

صفحه آرا:

 نفیسه حاجی صفری

ویراستار ادبی:

طاهره سیدمحمد

واژه های کلیدی: 
1.  ورق های فوالدی
2.ورق های نورد گرم
3. ورق های نورد سرد
۴. ورق های پوشش دار

۵. ورق های فوالد آلیاژی و زنگ نزن



فهرست مطالب

7
چكیده

8
خالصه مدیریتی

9
مقدمه

10
1.اهمیت موضوع

12
2. ورق نورد گرم

17
3. ورق نورد سرد

19
4. ورق پوشش دار

22
5. ورق فوالد زنگ نزن و آلیاژی

26
جمع بندی و پیشنهادها

26
منابع و مآخذ



فهرست جداول

10 .................................. جدول 1. تولید، صادرات و واردات فوالد و محصوالت فوالدی در سال 1399 ) میلیون تن(
جدول 2. ظرفیت تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی در سال 1399 و 1404...................................................... 11
جدول 3. واحدهای تولیدکننده ورق نورد گرم..................................................................................................... 13
جدول 4. مهم ترین انواع ورق نورد گرم با ضخامت بیشتر از 10  میلیمتر................................................................ 16
جدول 5. تولیدکنندگان ورق نورد سرد................................................................................................................ 17
جدول 6. ظرفیت تولید در ورق های پوشش دار..................................................................................................... 19
جدول 7. تولیدکنندگان فوالد آلیاژی.................................................................................................................. 22

فهرست نمودارها 

13 ............................................................... نمودار 1. تولید ورق گرم در کشور در سال های 1390- 1399 )میلیون (
نمودار 2. تولید ورق بخش خصوصی در سال های 1390- 1399)میلیون تُن(...................................................... 14
نمودار 3. ارزش  واردات و صادرات ورق نورد گرم در سال 1390- 1399 )میلیون دالر(........................................ 14
نمودار 4. میزان مصرف ظاهری ورق نورد گرم شده در کشور در سال های 1390 – 1399 )میلیون تُن(............... 15
نمودار 5. سهم انواع ورق در واردات ورق های نورد گرم )درصد(........................................................................... 15
نمودار 6. سهم انواع ورق در صادرات ورق های نورد گرم   )درصد(........................................................................ 16
نمودار 7. ارزش  واردات و صادرات ورق نورد سرد در سال 1390- 1399 )میلیون دالر(....................................... 18
نمودار 8. سهم انواع ورق های نورد سرد در واردات این بخش............................................................................... 18
نمودار 9. سهم انواع ورق های نورد سرد در صادرات این بخش............................................................................. 19
20 ............................................. نمودار 10. ارزش  واردات و صادرات ورق های پوشش دار در سال های 1399-1390
نمودار 11. سهم انواع ورق های پوشش دار در واردات این بخش............................................................................ 21
نمودار 12. سهم انواع ورق های پوشش دار در صادرات این بخش.......................................................................... 21
نمودار 13. ارزش ارزی واردات و صادرات ورق های فوالدی آلیاژی )غیر از زنگ نزن(  در سال های 1390-1399)میلیون دالر(............ 23
23 ................. نمودار 14. ارزش ارزی واردات و صادرات ورق های فوالدی زنگ نزن در سال های 1390-1399 )میلیون دالر(
نمودار 15. سهم انواع ورق های آلیاژی در واردات این بخش   )درصد(.................................................................. 24
نمودار 16. سهم انواع ورق های زنگ نزن در واردات این بخش  )درصد(............................................................... 25

فهرست اشكال

شكل 1. قسمت های مورد نیاز ورق فوالدی در خودرو )الف( بدنه )ب( رویه .......................................................... 11
شكل 2. کاربرد ورق های فوالدی در صنعت لوازم  خانگی...................................................................................... 12



7

 بررسی وضعیت تولید
و تجارت ورق های فوالدی 
در کشور

بررسی وضعیت تولید و تجارت ورق های 
فوالدی در کشور

چكیده

ور ق های فــوالدی از محصوالتی با ارزش افزوده بــاال در زنجیره فوالد 
هســتند، توســعه آنها از خام فروشــی جلوگیری خواهد کرد و باعث 
درآمدزایی بیشتر ارزی می شود. همچنین سایر صنایع  کشور نیز همچون 
خودروســازی، لوازم خانگی، صنعت نفت و گاز و لوله و پروفیل به آن 
وابسته هستند و برای تأمین برخی از نیازهای این صنایع نیز واردات باید 
انجام شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ظرفیت خالی در ورق های 
نورد گرم 3/3 میلیون تُن، در ورق های نورد ســرد 1/7 میلیون تُن و در 
ورق های پوشــش دار 2/5 میلیون تُن است. با بررسی تجارت ورق های 
فوالدی در کشور مشخص شد که در 10 سال گذشته، میانگین واردات 

انواع ورق های فوالدی یک ونیم میلیارد دالر )که بیشتر آن را محصوالت 
با ارزش افزوده باال شامل می شود، از قبیل ورق های گرم زیر 3 میلیمتر 
و ورق های نورد ســرد زیر 1  میلیمتر و انواع ورق های آلیاژی( و به طور 
میانگین حدود 600 میلیون دالر ورق فوالدی )که اغلب ارزش افزوده 
کمتری داشتند مانند ورق های گرم با عرض کم و ضخامت باال( صادر 
شــده اســت. در گزارش  حاضر وضعیت تولید، واردات و صادرات انواع 
ورق های فوالدی شامل ورق نورد گرم، ورق نورد سرد، ورق پوشش دار 
و ورق فوالد  زنگ نزن و آلیاژی مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارزیابی 

مشکالت، راهکارهای پیشنهادی برای توسعه و تولید آنها تدوین شد.  
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با توسعه تکنولوژی در عصر  انقالب صنعتی، تولید محصوالت فوالدی به روش های 
جدید و شکل امروزی در بخش های مختلف نظیر راه آهن، صنایع اتومبیل سازی، 
هواپیماسازی، کشتیرانی و سایر بخش ها به وجود آمد که تا امروز نیز در حال رشد 
بوده و نه تنها دامنه آنها روزبه روز گســترش یافته، بلکه تنوع عظیمی در صنعت 
فوالد ایجاد کرده اند. به آلیاژهای آهنی که بین دوهزارم درصد تا حدود 2 درصد 
کربن داشته باشند، فوالد اطالق می شود. خواص فوالد به درصد کربن موجود در 
آن، عملیات حرارتی انجام شــده بر روی آن و فلزهای آلیاژدهنده موجود در آن 
بستگی دارد. از فوالدی که بین دوهزارم درصد تا دودهم درصد کربن داشته باشد 
برای ساختن سیم، لوله و ورق های فوالدی استفاده می شود. نورد سرد و گرم یکي 

از روش هاي مرسوم براي تولید ورق های فوالدی است.
بررسی ها نشان می دهد بدون احداث واحدهای جدید نورد گرم و استفاده از 
ظرفیت های موجود در بخش با مدیریت شبه دولتی و خصوصی می توان 
تولید ورق نورد گرم را در حدود 30 درصد افزایش داد و مانع خام فروشی 
اسلب در کشور شد. در این گزارش ابتدا اهمیت موضوع با توجه به میزان تولید، 
تجارت و مصرف فوالد و محصوالت آن، خام فروشــی و وابستگی صنایع داخلی 
بیان و در ادامه انواع ورق های فوالدی، تجارت آنها، مســائل و مشکالت آنها ارائه 
شده و  براساس آنها پیشنهاد های کارآمد بیان شده است. با توجه به بررسی های 
صورت گرفته، عدم استفاده از ظرفیت خالی واحدها و خام فروشی اسلب، 
کمبود ظرفیت تولید برای واحدهای تولیدی زیر ســه میلیمتر و عدم 
استفاده از توان داخل در طراحی، مهندسی و ساخت واحدها، از مشكالت 
واحدهای تولید ورق های نورد گرم است و کمبود خوراک برای تخصیص 
واحدها، قیمتگذاری محصوالت و عدم تولید ورق با ارزش افزوده باالتر، 
به عنوان مشكالت واحدهای ورق های نورد سرد و پوشش دار بیان شده 
است. همچنین فقدان بررسی دقیق بازار و هزینه سرمایه گذاری و ریسک باال برای 
کل خط، از عوامل مشکل آفرین در حوزه ورق های فوالد  زنگ نزن و آلیاژی است که 
با بررسی دقیق مشکالت واحدهای تولید انواع ورق ها، راهکارهای کارآمد ارائه شده 
است. این راهکارها شامل تعیین فهرست اولویت های سرمایه گذاری در زنجیره 
صنعت فوالد با رویکرد رفع واردات و ایجاد ارزش افزوده و ابالغ آن به بانک مرکزی 
و صندوق توسعه ملی، حذف معافیت مالیاتی زنجیره های ناقص و عامل صادرات 
خوراک واحدهای پایین دست، تغییر نظام رتبه بندی و اعطای تسهیالت دولتی و 
یارانه انرژی و اختصاص حمایت های دولتی به تولید محصوالت با ارزش افزوده باال 
مانند ورق های نورد گرم با ضخامت کمتر از 3 میلیمتر، ورق های نورد سرد زیر 1 

 میلیمتر و ورق های آلیاژی و  زنگ نزن می شود. 

خالصه مدیریتی
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مقدمه

در چشــم انداز 1404 ظرفیت تولید فــوالد، 55 میلیون 
تُن معین شده اســت که درنتیجه آن بخش های دولتی و 
خصوصی در جهت رســیدن به این هدف تمرکز ویژه ای 
داشته اند. با توجه  به ظرفیت واحدهای تولید فوالد در حال 
احداث، این هدف به زودی محقق خواهد شد، اما وضعیت 
در محصوالت پایین دســت زنجیره فوالد متفاوت است و 
توجه کمی به این حوزه شده است. بر اساس آمارهای منتشر 
شــده بیش از 20 درصد فوالد تولید شده در سال 1399 
به صورت خام صادر شده است. همچنین بر اساس ظرفیت 
واحدهای پایین دست فعال پیش بینی می شود که با تحقق 
ظرفیت 55 میلیون تُن فوالد خام، حداقل30 میلیون تُن 
فوالد به صورت خام صادر شود. واردات محصوالت فوالدی 
با ارزش افزوده باال نیز نشــان دهنده ضعف برنامه ریزی در 
این زمینه است. لذا در این گزارش وضعیت تولید و تجارت 
ورق های فوالدی و برخی از مسائل آنها مورد بحث و بررسی 
قرار خواهد گرفت و درنهایت پیشنهادهایی برای رفع آنها 

ذکر می شود.
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1. اهمیت موضوع

1-1. میزان تولید، تجارت و مصرف ظاهری فوالد و محصوالت 
فوالدی 

وضعیت زنجیره پایین دست فوالد کشور شامل تولید، تجارت و مصرف 
ظاهری در سال 1399 در جدول 1 مشاهده می شود. در این سال بیش 
از 30 میلیون تُن فوالد خام تولید شد، که نسبت به سال 1398 حدود 
3 میلیون تُن رشد داشت. سهم تولید بیلت )بلوم( و اسلب از فوالد خام 
تولیدی به ترتیب 18/8 و 11/4 میلیون تُن است. بیش از 6 میلیون تُن 
فوالد به صورت خام صادر شده و وارد زنجیره پایین دست نشده است که 
سهم صادرات بیلت )بلوم( و اسلب به ترتیب 4/6 و 1/6 میلیون تُن است. 
به عبارت  دیگر 20 درصد از فوالد کشــور به صورت خام صادر شده و به 
محصوالت با ارزش افزوده تبدیل نشده است. همچنین با توجه  به واردات 
ناچیز فوالد خام در کشور، مصرف ظاهری آن 24 میلیون تُن است که در 
سال 1398، 20/3 میلیون تُن بوده است. حدود 3/6 میلیون تُن مابین 

مصرف ظاهری فوالد خام و تولید محصوالت فوالدی اختالف وجود دارد 
که این عدد نسبت به سال های گذشته رشد قابل  توجهی داشته است. 
انبارگردانی در خوراک و محصوالت توسط واحدها و زائدات تولید شده 
در هر خط تولید برخی از دالیل این اختالف است، اما دلیل مهم دیگر 
آن، نحوه عرضه و قیمتگذاری دستوری برای واحدهای تولیدی است که 

آنها را به سمت عرضه در بازار غیررسمی سوق داده است.
ورق نورد گرم تولید شــده یا به عنــوان خوراک بــه واحدهایی نظیر 
لوله ســازی، خودروسازی و مخزن ســازی فرستاده می شــود یا وارد 
واحدهای نورد سرد می گردد. در این ســال، 2/6 میلیون تُن ورق سرد 
تولید شــده اســت. ورق ســرد نیز یا به عنوان خوراک وارد واحدهای 
پوشش دهی می شــود یا به صورت بدون پوشــش به دست مشتریان 
می رسد. در ســال 1399، حدود 1/5 میلیون تُن ورق پوشش دار تولید 

شده که ورق های نورد سرد به عنوان ورودی آنها بوده است. 

جدول 1. تولید، صادرات و واردات فوالد و محصوالت فوالدی در سال 1399 ) میلیون تن(

مصرف داخلیوارداتصادراتتولیدمحصوالت خامزنجیره ارزش

محصوالت نیمه خام
18.84.6014.2بیلت و بلوم

11.41.609.8اسلب
30.26.2024کل

محصوالت طولی حاصل از بیلت 
و بلوم

1.20.201تیرآهن
9.51.807.7میلگرد

0.80.200.6سایر مقاطع
11.62.209.4کل

8.80.50.38.6ورق گرممحصول حاصل از اسلب
2.600.32.9ورق سردمحصول حاصل از ورق گرم
1.50.10.21.6ورق پوشش دارمحصول حاصل از ورق سرد

مأخذ: آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران.

2-1. خام فروشی باال در سال 1404
با توجه  به جدول 2 مشاهده می شود، علی رغم اینکه ظرفیت تولید فوالد در سال 
1404 حدود 15 میلیون تُن نسبت به سال 1399 افزایش می یابد، اما ظرفیت 
واحدهای پایین دست فقط در حدود 6 میلیون تُن افزایش خواهد یافت. موضوع 
قابل  توجه آنکه در حال حاضر ظرفیت موجود در واحدهای پایین دســت 42 
میلیون تُن است که حدود 45 درصد آن معادل 20 میلیون تُن استفاده می شود 

و سایر واحدها به دلیل جایابی های غیرکارشناسی و مشکالت فناورانه، هزینه های 
تولید باالیی دارند و عمالً تولیدشان مقرون به صرفه نیست و غیرفعال هستند؛ لذا 
برای ظرفیت تولید 55 میلیون تُن فوالد خام، با در نظر گرفتن احداث واحدهای 
جدید تا سال 1400 حدود 26 میلیون تُن محصوالت فوالدی می توان تولید 
کرد که بیانگر آن است که بیش از 30 میلیون تُن فوالد  در آینده نزدیک به صورت 

خام  به فروش خواهد رسید. 
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جدول 2. ظرفیت تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی در سال 1399 و 1404

ظرفیت در سال 1404 )میلیون ُتن(ظرفیت اسمی واحدهای فعال )میلیون ُتن(نام محصول
39.955.3فوالد خام

42.3449.04محصوالت فوالدی
مأخذ: طرح جامع فوالد کشور )1399(.

3-1. وابستگی صنایع ایران به ورق های فوالدی
صنایع بسیاری وابسته به ورق های فوالدی هستند از جمله خودروسازی، 
لوله و پروفیل، ساختمان سازی، مخزن سازی، لوازم خانگی، نفت و گاز 
و... . در ادامه نقش ورق های فوالدی در سه صنعت مهم تر بیان می شود:

 خودروسازی
یکی از اصلی ترین صنایع کشور که وابستگی باالیی به ورق های فوالدی 
دارد، صنعت خودروسازی است. ورق فوالدی حدود 60 درصد وزن یک 

خودرو را شامل می شود. به عبارتی برای هر خودرو با وزن متوسط یک 
تُن، ششصد کیلو ورق فوالدی مصرف می گردد. همان طور که در شکل 
1 نشان  داده  شــده، ورق های فوالدی برای بدنه، رویه، شاسی و اکسل 
استفاده می شــود. در هرکدام از قســمت ها، ورق های فوالدی با انواع 
مختلف استفاده می شود. به طور کلی در بدنه از ورق های نورد سرد شده 
و گالوانیزه با ضخامت کمتر از 1 میلیمتر، در رویه ورق گالوانیزه با کیفیت 
باال و ضخامت کمتر از 1 میلیمتر، در شاسی و اکسل از ورق های نورد گرم 

که دارای ضخامت باالتر هستند استفاده می شود. 

شكل 1. قسمت های مورد نیاز ورق فوالدی در خودرو )الف( بدنه )ب( رویه 

)ج( شاسی )د( اکسل

)الف()ب(

)ج( )د(
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 لوازم خانگی
اصلی تریــن کاربرد ورق های فوالدی در لــوازم  خانگی در بدنه 
یخچال، ماشین لباسشویی، کولر آبی و سایر لوازم  خانگی است. 
برای بخش های بیرونی لوازم  خانگــی از ورق های رنگی و برای 

بخش های داخلی آنها از ورق های گالوانیزه استفاده می شود.
 ورق های رنگی از ورق های نورد ســرد با ضخامــت کم تولید 
می شــود و می بایست کیفیت ســطحی باالیی داشــته و فاقد 

هرگونه اعوجاج باشد. 

شكل 2. کاربرد ورق های فوالدی در صنعت لوازم  خانگی

 لوله و پروفیل سازی
لوله های فوالدی نیز از جمله محصوالت تکمیلی زنجیره فوالد اســت 
که به طور گســترده ای در صنایع مختلف برای انتقال سیاالت کاربرد 
دارد. همچنین کاربرد پروفیل ها برای ســاخت انــواع درب و پنجره، 
نرده کشی، چارچوب و راه پله هاست. ورق های متنوعی بسته به کاربرد، 

ابعاد، ضخامت و روش تولید در صنعت لوله و پروفیل استفاده می شود. 
مهم ترین ورق هایی که در ایــن صنایع مورد اســتفاده قرار می گیرد 
ورق های نورد گرم غیر آلیاژی با ضخامت 2 میلیمتر است که در سال های 

اخیر واردات باالیی داشته اند. 
در ادامه وضعیت هر کدام از انواع ورق های فوالدی تشریح می شود.

2. ورق نورد گرم
1-2. تولیدکنندگان و میزان تولید ورق نورد گرم در کشور

با توجه  به جدول 3 ورق نورد گرم در کشور توسط 9 واحد تولید می شود. 
پنج واحد با مدیریت شبه دولتی دارای ظرفیت 9/2 میلیون تُن هستند 
که در ســال 1399، به میزان 90 درصد از ورق گرم توسط این واحدها 
تولید شده است. همچنین چهار واحد خصوصی با ظرفیت 2/8 میلیون 

تُن فعالیت می کنند که 10 درصد تولید ورق گرم توسط آنها انجام شده 
است. لذا از 67 درصد ظرفیت نورد گرم موجود در کشور استفاده میشود 
و 3/3 میلیون تُن ظرفیت خالی وجود دارد که بخشــی که مدیریت آن 
شــبه دولتی اســت از 85 درصد ظرفیت خود و بخش خصوصی از 30 

درصد ظرفیت استفاده می کند.
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 بررسی وضعیت تولید
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جدول 3. واحدهای تولیدکننده ورق نورد گرم

ظرفیتتعداد واحدشرکت ها
) هزار ُتن(

تولید سال 1398 
) هزار ُتن(

تولید سال 1399 
) هزار ُتن(

مقدار استفاده از 
ظرفیت )درصد(

592907658797785 واحدهای با ماهیت شبه دولتی

4286857385430کل واحدهای خصوصی

9121588.28.867ظرفیت کل کشور
مأخذ: طرح جامع فوالد کشور )1399(.

نمودار 1 مقدار تولید ورق نورد گرم کشــور را در سال های 1390ـ 
1399 نشان می دهد. همان طور که مالحظه می شود تولید ورق نورد 
گرم دارای نوسانات اســت به طوری  که تولید در سال 1391 حدود 

9/13 میلیون تُن بوده و در ســال 1394 تولید بــه 7/2 میلیون تُن 
کاهش پیدا کرده است و در ســال 1399 به 8/8 میلیون تُن رسیده 

است. 

نمودار 1. تولید ورق گرم در کشور در سال های 1390- 1399 )میلیون (

مأخذ: طرح جامع فوالد کشور )1399(.

در نمودار 2 تولید بخش خصوصی طی 10 سال گذشته نشان داده 
می شــود. یکی از دالیل روند نزولی تولید ورق نورد گرم در کشور 
کاهش تولید در بخش خصوصی اســت. تولیــد بخش خصوصی در 
سال 1391، 1/9 میلیون تُن بوده و تا سال 1397 به پانصد  هزار تُن 
کاهش پیدا کرده و ســپس به 800  هزار تُن در سال 1399 رسیده 

است. 
درنهایت می توان نتیجه گرفت که بــدون احداث واحدهای جدید 
نورد گرم و اســتفاده از ظرفیت های موجود در بخــش با مدیریت 
شبه دولتی و خصوصی می توان تولید ورق نورد گرم را در حدود 30 

درصد افزایش داد و مانع خام فروشی اسلب در کشور شد.
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نمودار 2. تولید ورق بخش خصوصی در سال های 1390- 1399)میلیون تُن(

مأخذ: همان.

2-2. تجارت ورق نورد گرم
در نمودار 3 میــزان واردات و صادرات ورق نورد گرم در ســال های 
1390 تا 1399 مشاهده می شــود. مقدار واردات ورق نورد گرم در 
سال های اخیر به شــدت کاهش پیدا کرده به طوری  که در سال های 
1390 تا 1395 به طور میانگین 700 میلیون دالر واردات داشته، اما 
در سال های 1397 و 1398 در حدود 100 میلیون دالر بوده است. 
در سال 1399 رشــد در واردات مشاهده می شود و ارزش  واردات در 
این ســال به 300 میلیون دالر رسیده اســت. صادرات کشور نیز از 

640 میلیون دالر در سال 1395 به 300 میلیون دالر در سال 1399 
کاهش پیدا کرده است. میانگین ســالیانه 10 سال گذشته صادرات 
ورق نورد گرم 580 میلیون دالر بوده است. همان طور که در نمودار 
4 مشاهده میشــود کاهش واردات کشور متناســب با میزان مصرف 
ظاهری آن اســت. به عبارتی کاهش در واردات به دلیل بومی سازی 
تولید ورق های نورد گرم نیســت و دلیل اصلــی ان رکود در صنعت 
است و در صورتی که صنعت کشور از رکود خارج شود واردات این نوع 

ورق افزایش خواهد یافت. 

نمودار 3. ارزش  واردات و صادرات ورق نورد گرم در سال 1390- 1399 )میلیون دالر(

مأخذ: آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران.
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 بررسی وضعیت تولید
و تجارت ورق های فوالدی 
در کشور

نمودار 5. سهم انواع ورق در واردات ورق های نورد گرم )درصد(

مأخذ: محاسبات گزارش.

در نمودارهای 5 و 6 سهم انواع ورق های نورد گرم وارداتی و صادراتی از 
میانگین کل واردات و صادرات این ورق ها، طی 10 سال گذشته مشاهده 
می شــود. ورق های با ضخامت کمتر از ســه میلیمتر بیشترین مقدار 
واردات ورق گرم یعنی 66 درصد واردات این ورق ها را شامل می شود. 
در سال 1399 واردات این محصول به شدت کاهش یافته و سه میلیون 
دالر از این ورق وارد شده است. این نوع ورق مورد مصرف شرکت های 
لوله و پروفیل است.  ورق نورد گرم با ضخامت بیشتر از 10  میلیمتر بیش 
از 23 درصد از واردات این حوزه را به خود اختصاص داده است. در سال 
1399 این نوع ورق حدود 90 درصد معادل 300 میلیون دالر از واردات 

ورق نورد گرم کشور را شامل شده است. همچنین در بخش صادرات، 
ورق اسیدشویی شده با ضخامت بیشــتر از 4/75  میلیمتر 78 درصد و 
ورق گرم با ضخامت بیشتر از 10  میلیمتر حدود  10 درصد از صادرات 
کشور را در این بخش شامل می شود.  همان گونه که بیان شد صادرات و 
واردات ورق نورد گرم با ضخامت بیشتر از 10  میلیمتر قابل  توجه است 
که با بررسی دقیق تر انواع این ورق ها مشخص می گردد که ورق باالی 
10  میلیمتر دارای سه زیرمجموعه مهم است که در جدول 4 مشاهده 
می شود. بیشــترین واردات در این دسته به ورق های عریض اختصاص 

دارد و ورق های با عرض کم بیشترین صادرات را داشته است. 

نمودار 4. میزان مصرف ظاهری ورق نورد گرم شده در کشور در سال های 1390 – 1399 )میلیون تُن(

ضخامت کمتر از 3 
٪64

ضخامت  بیش از 10
٪23

ضخامت بین 75، 4 و10 
٪4

آجدار 
٪2

ضخامت بین 75، 4و 10
٪2

سایر
٪5

مأخذ: آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران.
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نمودار 6. سهم انواع ورق در صادرات ورق های نورد گرم   )درصد(

ضخامت بیشتر از 75، 4
٪8

سایر 
٪5

ضخامت بیشتر از 10
٪10

ضخامت کمتر از 3
٪3

ضخامت بین 3 تا 75، 4
٪2

مأخذ: همان.

جدول 4. مهم ترین انواع ورق نورد گرم با ضخامت بیشتر از 10  میلیمتر

میانگین واردات سالیانه مشخصاتکد تعرفه
10 ساله اخیر )میلیون دالر(

ورق های با ضخامت بیشتر از  10 
 میلیمتر

عرض 1500 میلیمتر و باالتر
با گریدهای X60 و بیشتر

جهت تولید لوله های مورد استفاده پروژه نفتی
52

30عرض کمتر از1850 میلیمتر

192عرض بیشتر از1850 میلیمتر
مأخذ: آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران.

3-2. مسائل و پیشنهادها در مورد تولید ورق نورد گرم
  اســتفاده نكردن از ظرفیت خالی واحدهــای نورد گرم و 

خام فروشی اسلب
بیش از 3 میلیون تُن ظرفیت خالی در تولید ورق نورد گرم وجود دارد، 
این در حالي است که 1/6 میلیون تُن اسلب فوالدی به دیگر کشورها 
صادر می گردد و به واحدهای نــورد گرم تخصیص پیدا نمی کند. یکی 
از علل اصلی این موضوع جذابیت صــادرات به دلیل معافیت مالیاتی 
صادراتی اســت. تولیدکنندگان در صورتی  که شمش خام را در داخل 
عرضه کنند درآمد حاصل از آن مشمول مالیات قرار می گیرد، اما اگر 
صادرات انجام دهنــد، از مالیات معاف می گردند. یکــی دیگر از علل 
صادرات اسلب خام، تأمین نیازهای ارزی واحدهای فوالدسازی، از جمله 

نسوزها، الکترود گرافیتی، برخی از فروآلیاژها و تجهیزات تولید است. 
لذا پیشنهاد مي شود معافیت مالیاتی اســلب و ورق های نورد گرم که 
ضخامت باالیی دارند حذف شود و بر محصوالت تخت که ارزش افزوده 
پایینی ایجــاد می کننــد عــوارض صادراتی وضع شــود.  همچنین 
معافیت مالیاتی برای محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر معین شــود 
تا صادرکنندگان محصوالت خام ترغیب شــوند کــه از ظرفیت خالي 
واحدهاي پایین دست نسبت به تولید و صادرات محصول با ارزش افزوده 
باالتر و اســتفاده از روش حق العمل کاري اقدام کنند. در این صورت 
چالش تأمین نیازهای ارزی، عدم استفاده از ظرفیت و خام فروشی حل 
خواهد شد و همچنین ارزآوری بیشتری نیز برای کشور انجام خواهد 

گرفت.
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 کمبود ظرفیت تولید برای واحدهای تولید ورق نورد گرم زیر 
سه  میلیمتر

در ورق های نورد گرم زیر 3  میلیمتر کشور دارای کمبود ظرفیت است. 
همان طور که مطرح شد این ورق ها مهم ترین ورق های نورد گرم هستند 
که در صنایعی همچــون لوله و پروفیل مصرف می شــوند و همچنین 
به عنوان خوراک در واحدهای نورد سرد نیز مورد استفاده قرار می گیرند. 
این ورق ها ارزش افزوده باالیی دارند و بــازار صادراتی بزرگی خواهند 
داشت و به دلیل باال بودن دانش فنی تولید آنها، بازار منطقه را به راحتی 
می تواند تصاحب کند. با توجه  به موارد مذکور کشور باید در حوزه تولید 
ورق های نورد گرم با ضخامت کمتر از 3  میلیمتر تمرکز ویژه ای داشته 
باشد. واحدهای متعددی برای تولید ورق نورد گرم با ضخامت کم اقدام 
کرده اند که ازجمله آن می توان به پروژه خط  نورد گرم 2 فوالد مبارکه، 
خط  نورد گرم فوالد گل گهر، واحد مرصاد فوالد غرب آسیا و واحد نورد 

گرم هفت الماس اشاره کرد. 
همچنین به منظور ترغیب در توســعه محصوالت تخت با ارزش افزوده 
بیشتر پیشنهاد می شود، نظامی جهت ارزشگذاری واحدهای تولیدی، 

با استفاده از شــاخص دالر به تُن محصوالت تولیدی و صادراتی ایجاد 
شود. بر این اساس واحدهایی که محصوالت با ارزش افزوده بیشتر تولید 
می کنند، شناسایی و ســپس در نظام قیمتگذاری و توزیع یارانه انرژی 

مورد توجه ویژه قرار می گیرند. 

 عدم استفاده از توان داخل برای طراحی، مهندسی و ساخت 
واحدهای نورد گرم

برخی از پروژه های مذکور سالیان زیادی است که مطرح هستند، اما پیشرفت 
کمی دارند،  یکی از دالیل آن عقب نشــینی شرکت های خارجی با شدت 
 گرفتن تحریم است. استفاده از شــرکت های خارجی در زمینه طراحی و 
ساخت خط نورد کاری در صورتی است که در کشور توانمندی باالیی در 
طراحی و مهندسی واحدهای نورد گرم وجود دارد. همچنین برای هر خط 
 نورد گرم که از شرکت های خارجی استفاده می شود، بیش از چند صد میلیون 
دالر ارز از کشور خارج می شود. لذا پیشنهاد می شود کنسرسیومی متشکل 
از شرکت طراحی و مهندسی، ایمیدرو و سرمایه گذاران تشکیل شود که از 

این دانش و توانمندی انباشته شده در کشور استفاده شود.

3. ورق نورد سرد
3-1. تولیدکنندگان و میزان ورق نورد سرد تولید در کشور

همان طور که در جدول 5 مشــاهده می شود تولیدکنندگان ورق نورد 
سرد در کشور پنج واحد هستند که شرکت فوالد مبارکه دارای ماهیت 

شبه دولتی و مابقی آنها خصوصی هستند.

 موضوع قابل  توجه آنکه فقط از 60 درصد کل ظرفیت ورق نورد سرد 
کشور استفاده می شود. 

به عبارتی در حدود یک میلیون و هفتصد  هزار تُن ظرفیت خالی در این 
زمینه وجود دارد. 

جدول 5. تولیدکنندگان ورق نورد سرد

مقدار استفاده از ظرفیت )درصد(تولید سال 1399 ) هزار ُتن(ظرفیت ) هزار ُتن(مدیریتتعداد واحد

1.51.5100ماهیت 1

2.71.140خصوصی4

4.22.660کل
مأخذ: آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد کشور.

3-2. تجارت ورق نورد سرد
واردات ورق نورد ســرد طی ســال های 1390 تا 1399 در نمودار 7 
مالحظه می شود. واردات در این سال ها به شدت کاهش داشته است. 
به طوری  که در سال 1390 واردات آن 530 میلیون دالر بوده و در سال 
1399 به 108 میلیون دالر رسیده اســت. میانگین سالیانه 10 سال 
اخیر واردات ورق نورد سرد 260 میلیون دالر بوده است. صادرات نیز 
در سال های اخیر به شدت کاهش یافته به طوری  که در سال 1399 به 
9 میلیون دالر رسیده است. میانگین ســالیانه صادرات 10 سال اخیر 
نیز 60 میلیون دالر است که در مقایسه با صادرات صنعت فوالد مقدار 

ناچیزی است و عدم برنامه ریزی در صادرات را نشان می دهد.
نمودار 8 نشان دهنده انواع ورق های وارداتی و صادراتی است. ورق نورد 
ســرد با ضخامت بین 0/5 تا 1  میلیمتر چه به صورت رول شــده و چه 
به صورت شیت در حدود 67 درصد میزان واردات کشور را شامل می شود. 
در سال 1399 نیز در حدود 70 میلیون دالر از این نوع ورق وارد شده که 
معادل 64 درصد واردات ورق های نورد سرد است. ورق های با ضخامت 
بین 1 تا 3  میلیمتر و زیر 0/5  میلیمتر نیز حدود 30 درصد واردات طی 
10 سال گذشته را شامل می شود. طبق نمودار 9، بیشترین صادرات ورق 
سرد برای ورق های بیشتر از 3  میلیمتر با سهم 52 درصد صادرات است.  
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نمودار 7. ارزش  واردات و صادرات ورق نورد سرد در سال 1390- 1399 )میلیون دالر(

مأخذ: آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران.

نمودار 8. سهم انواع ورق های نورد سرد در واردات این بخش

ضخامت کمتر از 0.5
٪15

سایر
٪2

ضخامت بین 1 تا 3
٪15

ضخامت بین 0.5 تا 
1 رول شده

٪68

مأخذ: همان.
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نمودار 9. سهم انواع ورق های نورد سرد در صادرات این بخش

سایر
٪38

ضخامت بیش از 3
٪52

ضخامت بین 1 تا 3
٪7

ضخامت بین 0.5 و 1
٪3

مأخذ: همان.

۴. ورق پوشش دار
از مهم تریــن انــواع ورق های پوشــش دار می تــوان به ورق 
گالوانیــزه، ورق آلو زینک، ورق رنگی و ورق قلع اندود اشــاره 

کرد. 
ورق گالوانیزه را می توان مهم ترین ورق پوشش دار فوالدی در 

نظر گرفت.

4-1. تولیدکنندگان و میزان تولید ورق پوشش دار در کشور
ظرفیت ورق  های پوشش دار در کشور چهار میلیون و هفتصد  هزار تُن است. 
در سال 1399، یک میلیون و چهارصد  هزار تُن ورق پوشش دار تولید شده و 
از 35 درصد ظرفیت این واحدهای تولیدکننده استفاده شده است )جدول6(. 

اکثریت واحدهای تولیدکننده موجود در این حوزه خصوصی هستند.

جدول 6. ظرفیت تولید در ورق های پوشش دار

کلگالوانوم و سایرورق رنگیقلع اندودگالوانیزهمشخصات / انواع

192825668912324105ظرفیت ) هزار ُتن(

1475----تولید 1399) هزار ُتن(

35.9---استفاده از ظرفیت در سال 1399 )%(
مأخذ: طرح جامع پایش فوالد )1399( و آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران.
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4-2. تجارت ورق پوشش دار
نمودار 10 ارزش  واردات و صادرات ورق های پوشش دار طی 10 سال 

اخیر مشاهده می شود. 
سیر واردات ورق های پوشش دار نزولی است و از 770 میلیون دالر در 
سال 1390 به حدود 200 میلیون دالر در ســال 1399 کاهش پیدا 

کرده است. میانگین سالیانه 10 سال اخیر 330 میلیون دالر بوده است. 
روند صادرات ورق های پوشــش دار علی رغم اینکه مقدار قابل  توجهی 
نیست، اما طی سال های اخیر افزایشی بوده است، به طوری  که در 10 
سال اخیر سالیانه 40 میلیون دالر به طور میانگین صادرات انجام شده 

است.

نمودار 10. ارزش  واردات و صادرات ورق های پوشش دار در سال های 1399-1390

مأخذ: آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران.

ســهم واردات و صادرات انواع ورق های پوشش دار در نمودار 11 و 12 
نشان داده  شــده اســت. ورق های روی اندود چه به صورت سرد و چه 
به صورت غیر ســرد، حدود 50 درصد واردات ورق های پوشــش دار را 
شامل می شود. ورق قلع اندود نیز در حدود 25 درصد واردات را شامل 
می شود. این ورق ها در ســال 1399، 83 میلیون دالر واردات داشته 

است. واردات ورق های با پوشش پالستیکی 15 درصد از سهم واردات 
را شامل می شود.

 این ورق ها در ســال 1399، 55 میلیون دالر واردات شــده اســت. 
همچنین بیشــترین مقدار صادرات مربوط به ورق های روی اندود غیر 

سرد با 87 درصد سهم صادرات است. 
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نمودار 11. سهم انواع ورق های پوشش دار در واردات این بخش

نمودار 12. سهم انواع ورق های پوشش دار در صادرات این بخش

روی اندود 
سرد ٪22

آلومینیوم
٪4

اکسید کروم
٪3

پالستیک
٪15

قلع اندود 
٪25

روی اندود 
غیرسرد ٪29

سایر 
٪2

مأخذ: همان.

آلومینیوم
٪3 سایر

٪5

روی اندود غیرسرد
٪87

پالستیک
٪3

قلع اندود
٪2

مأخذ: همان.
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4-3. مسائل و پیشنهادهای تولید ورق نورد سرد و پوششدار
 کمبود خوراک برای تخصیص به واحدها

همان طور که پیش از این مطرح شد در بخش نورد سرد و ورق پوشش دار 
ظرفیت خالی زیادی وجــود دارد و به ترتیب از 60 و 36 درصد ظرفیت 
موجود در کشور استفاده می شود و بخش قابل توجهي از نیاز داخل از 

طریق واردات تأمین مي شود. 
یکی از اصلی ترین علل عدم استفاده از ظرفیت موجود کمبود خوراک 
اســت که راه آن افزایش تولید ورق گــرم یا تســهیل در واردات این 

ورق هاست. 

  قیمتگذاری محصوالت 
در عموم مصاحبه ها با تولیدکنندگان ورق های نورد سرد و پوشش دار 
ذکر شد که  قیمتگذاری ورق سرد و پوشش دار به گونه ای است که جمع 

قیمت خوراک این واحدها با هزینــه عملیاتی آنها بدون در نظر گرفتن 
سود آنها معادل قیمت فروش ورق نورد ســرد یا پوشش دار است. این 
امر باعث ضررده شــدن این واحدها شده اســت. لذا پیشنهاد می شود 
در گزارشــی این موضوع به طور دقیق بررسی شود و مدل قیمتگذاری 

محصوالت زنجیره فوالدی عارضه یابی شود.

  عدم تولید ورق نورد سرد با ارزش افزوده باالتر 
همان طور که ذکر شد ورق نورد ســرد با ضخامت زیر 1  میلیمتر دارای 
ارزش افروده باالیی اســت که واردات زیادی نیز دارد. در برخی موارد 
ورق های تولیدی فاقد کیفیت الزم برای ورق های رویه خودرویی یا مورد 
نیاز برای لوازم خانگی است و دارای اعوجاج زیادی می باشد. لذا به منظور 
بهبود کیفیت و افزایش میزان تولید این ورق ها پیشــنهاد می شــود 

سرمایه گذاری این حوزه نیز مورد حمایت دولت قرار گیرد.

5-1. تولیدکنندگان و میزان تولیــد ورق فوالد زنگنزن و 
آلیاژی در ایران

در حال حاضر در کشــور هیچ شــرکتی ورق زنگ نزن و آلیاژی تولید 
نمی کند؛ اما مطابق جدول 7 شرکت هایی هستند که توانمندی تولید 
این فوالدهــا را دارند که عبارتند از: فوالد آلیــاژی ایران، فوالد آلیاژی 
اصفهان و فوالد آلیاژی اســفراین. این شرکت ها در حال حاضر اقدام به 

تولید مقاطع فوالدی آلیاژی و  زنگ نزن می کنند. شــرکت های مذکور 
در تولید فوالد ابزار ســرد کار، فوالد ابزار گرم کار، فوالدهای نســوز، 
زنگ نزن و عملیات حرارتی پذیر، توانمندی باالیی دارند که به دلیل عدم 
وجود واحد ریخته گری اسلب این پتانســیل در تولید ورق ها استفاده 
نمی شود. تجهیزات و دانش موجود در این شرکت ها به منظور تولید انواع 

شمش های فوالد آلیاژی و فوالد زنگ نزن مناسب است. 

5. ورق فوالد زنگ نزن و آلیاژی

جدول 7. تولیدکنندگان فوالد آلیاژی

ظرفیتشرکت
محصوالتتجهیزات )ُتن در سال(

انواع مقاطع طویلVOD و 550000VDفوالد آلیاژی ایران

انواع مقاطع طویل30000ESR-VD-VODشرکت فوالد آلیاژی اصفهان

انواع مقاطع120000ESR-VD-VODشرکت فوالد آلیاژی اسفراین
مأخذ: مصاحبه با تولیدکنندگان.

5-2. تجارت ورق فوالد  زنگ نزن و آلیاژی
نمودار 13 ارزش ارزی واردات و صادرات ورق های فوالدی آلیاژی طی 
10 سال اخیر را نشان می دهد. واردات در سال 1394 به شدت افزایش 

داشته و به حدود 700 میلیون دالر رسیده است.
 در ســال 1399، 130 میلیون دالر از ورق های آلیاژی وارد شده است. 

میانگین واردات سالیانه در 10 سال اخیر 230 میلیون دالر و صادرات آن 
ناچیز است. همچنین نمودار 14 ارزش ارزی واردات و صادرات ورق های 
فوالد زنگ نزن را نشان می دهد. طی 10 سال اخیر واردات این ورق ها 
از 150 تا 200 میلیون دالر نوسان کرده است. صادرات این ورق ها نیز 

ناچیز بوده است.
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نمودار 13. ارزش ارزی واردات و صادرات ورق های فوالدی آلیاژی )غیر از زنگ نزن(  در سال های 1390-1399)میلیون دالر(

مأخذ: آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران.

نمودار 14. ارزش ارزی واردات و صادرات ورق های فوالدی زنگ نزن در سال های 1390-1399 )میلیون دالر(

مأخذ: همان.
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در نمودار 15 ســهم انواع وارداتی ورق های آلیاژی مشــخص شده 
است. بیشــترین واردات ورق های آلیاژی در ورق های نورد گرم غیر 
از زنگ نزن و ســیلیکونی انجام شده اســت. این کد تعرفه وارداتی 
به صورت کلی مشخص شــده و در آن مشــخصاتی از قبیل جنس، 

ضخامت و عرض اشاره نشده است؛ لذا قابلیت بررسی ندارد. 
سهم واردات فوالد ســیلیکونی که برای مصارف الکترونیک استفاده 
می شود بیش از 25 درصد واردات است. به عبارتی به طور میانگین 60 
میلیون دالر از این ورق واردات انجام می شود. ورق های سیلیکونی در 

دو دسته با دانه بندی جهت دار و غیرجهت دار وارد می شود. ورق های 
ســیلیکونی جهت دار بــرای ترانســفورماتورها و غیرجهت دار برای 

موتورهای الکتریکی مصرف می شوند. 
در نمودار 16 سهم واردات انواع ورق های زنگ نزن مشاهده می شود. 
بیشــترین واردات در این بخش مربوط به ورق های نورد ســرد شده 
با بیش از 70 درصد واردات این بخش اســت. ورق نورد سرد شده با 
ضخامت بین 0/5 تا 1  میلیمتر، بیش از 40 درصد واردات را شــامل 

می شود. 

نمودار 15. سهم انواع ورق های آلیاژی در واردات این بخش   )درصد(

نورد گرم - غیر از 
ضد زنگ و فوالد 

سیلیکونی59 ٪

ورق سیلیکونی
٪26

سایر
٪5

آلیاژی پوشش دار 
٪5

ورق نورد سرد - غیر از ضد 
زنگ و فوالد سیلیکونی

٪5

مأخذ: همان.
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نمودار 16. سهم انواع ورق های زنگ نزن در واردات این بخش  )درصد(

نورد سرد - ضخامت 
بین 0/5 و 1

٪41

نورد سرد ضخامت کمتر از 0/5
٪11

سایر
٪20

نورد گرم - ضخامت بین 
4.75 و 10 

٪5
نورد گرم- ضخامت بیشتر از 10

٪3

نورد سرد - ضخامت بین 3 و 4.75 
٪16

نورد سرد - ضخامت بین 0/5 و 1
٪41

مأخذ: همان.

5-3. مسائل و پیشنهادها در مورد ورق فوالد  زنگ نزن و آلیاژی
  فقدان بررسی دقیق بازار ورق فوالد آلیاژی و زنگ نزن در 

کشور و منطقه
ذهنیت اشتباهی در کشور وجود دارد که بازار جذابی درخصوص ورق های 
فوالدی و زنگ نزن وجود نــدارد، اما همان طور که بیان شــد ورق های 
آلیاژی و زنگ نزن در حدود 400 میلیون دالر در سال واردات دارند. دلیل 
این ذهنیت اشتباه آن است که نیازهای این ورق های فوالدی در کشور 
به صورت تجمیعی مشــخص نگردیده؛  لذا می بایست نیازهای صنایع 
مختلف با محوریت وزارت صنعت تجمیع و مطالعات بازار دقیقی برای 

این موضوع انجام شود و طرح توجیهی قابل اتکایی تهیه شود. 
  هزینه سرمایه گذاری و ریسک باال برای کل خط از آلیاژسازی 

تا تولید ورق  
توانمندی واحدهای فوالد آلیاژی موجود در کشور در تولید این محصول 

باالست، اما واحد اسلب سازی و نوردکاری در این واحدها وجود ندارد. از 
طرفی هزینه باالي سرمایه گذاری برای راه اندازی یک خط تولید فوالد 
آلیاژی، اسلب ســازی، نورد گرم و نورد سرد با ریسک های مالی و فنی 

زیادی همراه خواهد بود. 
بر این اساس پیشنهاد مي شود شرکت های آلیاژســازی با استفاده از 
تجهیزات موجود به صورت نیمه صنعتی تعــداد محدودی ورق تولید 
نمایند. به این صورت که شــمش تولید شــده توســط شرکت های 
فوالد آلیاژی با اســتفاده از پرس کاری به اسلب تبدیل و سپس توسط 
واحدهای نوردکاری موجود تبدیل به ورق شــود. درصورتی که ورق 
تولید شــده مورد تأیید مصرف کننــدگان بود، اقدامــات الزم جهت 
ســرمایه گذاری انجام پذیــرد. در حال حاضر برخی از شــرکت های 
خصوصی برنامه ریزی برای تولید این ورق ها دارند که ضروری اســت 

حمایت های مالی و معنوی از آنها انجام گیرد.
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جمع بندی و پیشنهادها
در حال حاضر حدود 1/5 میلیون تُن اسلب صادر می شود و این در 
حالی اســت که  ظرفیت خالی، در ورق های نورد گرم 3/3 میلیون 
تُن، در ورق های نورد سرد 1/7 میلیون تُن و در ورق های پوشش دار 
2/5 میلیون تُن اســت. لذا بــا توجه به ظرفیت هــای خالی مذکور 
قابلیت تبدیل اسلب به محصوالت با ارزش افزوده باالتر وجود دارد. 
همچنین بررسی تجارت انواع ورق های فوالدی نشان میدهد که در 
10 سال گذشــته، میانگین واردات انواع ورق های فوالدی یک ونیم 
میلیارد دالر بوده و به طور میانگین حــدود 600 میلیون دالر ورق 
فوالدی صادر شده است. بررسی انواع ورق های صادراتی و وارداتی 
مشــخص می کند که محصوالت بــا ارزش افزوده کــم )ورق های 
گرم با عرض کم و ضخامت باال( صادر شــده اســت و محصوالت با 
ارزش افزوده باال وارد شــده اســت )ورق های گرم زیر 3  میلیمتر و 
ورق های نورد سرد زیر 1  میلیمتر و انواع ورق های آلیاژی(. لذا برای 
بهبود وضعیت صنعت تولید ورق های فوالدی موارد زیر پیشــنهاد 

می شود:

1. تعیین فهرســت اولویت های ســرمایه گذاری در زنجیــره فوالد با 
رویکردهای رفع واردات و ایجاد ارزش افزوده با در نظر گرفتن ورق های 
گرم زیر 3 میلیمتر،  ورق های عریض، ورق های ســرد زیر 1 میلیمتر، 
ورق های آلیاژی و  زنگ نزن و ابالغ آن به بانک مرکزی و  صندوق توسعه 

ملی. 
2. رده بندی شرکت ها از نظر تولید محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال 
با معیار دالر به تُن و جایگزینی این رده بندی با رده بندی تناژ تولیدی 
شرکت ها و استفاده از رده بندی ارزش افزوده در انواع تسهیالت دولتی 

و یارانه ای.
3. حذف معافیــت مالیاتی و وضع عوارض بــه محصوالت فوالدی که 
زنجیره آنها تکمیل نشــده و همچنین وضع معافیت مالیاتی و حذف 
عوارض برای محصوالت بــا ارزش افزوده باالتــر، به منظور ترغیب در 

استفاده از ظرفیت های خالی واحدهای پایین دست.
4. تجمیع نیازها در ورق های آلیاژی و  زنگ نزن به منظور بررسی بازار 

دقیق.
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3. آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد کشور.
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