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صادرات انواع ورق فوالدی
آیا در روند صادرات ورق فوالدی به کشورهای همسایه با مشکالتی مواجه شده اید؟ به شما توصیه می کنیم با ما
در این مقاله همراه باشید تا شما را با تمام مراحل صادرات این محصول و آسان ترین روش جهت صادرات آن آشنا
سازیم .ما از ابتدا تا انتهای فرآیند صادرات با شما خواهیم بود .ورق های فوالدی یکی از مهم ترین محصوالت
فوالدی می باشند که جهت ساخت انواع مقاطع مورد استفاده قرار می گیرند از این رو صادرات این محصول از
اهمیت باالیی برخوردار است .همان طور که در نمودار زیر مشاهده می کنید بیشترین سهم صادرات محصوالت
فوالدی مربوط به ورق های نورد گرم گالوانیزه ،رنگی و روغنی می باشد .تیم صادراتی مرکزآهن آماده خدمت
رسانی در جهت صادرات انواع ورق فوالدی اعم از ورق گالوانیزه ،سیاه ،رنگی و روغنی می باشد.
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 ۱۰مرحله صادرات انواع ورق فوالدی
دریافت سفارش :در نخستین قدم الزم است که سفارش مشتری به همراه مشخصات فنی محصول دریافت گردد.
پس از این مرحله توافق بر سر کارخانه مورد نظر و قیمت صورت می گیرد.
نحوه اعالم قیمت و ثبت سفارش
قیمت ها به صورت دالری اعالم می گردد که باید از طریق حساب ارزی خارج کشور توسط مشتری واریز گردد و
تمامی اطالعات مشتری در اختیار کارخانه مد نظر جهت صدور فاکتور قرار می گیرد .اما در این میان بعضی از
کارخانه ها به صورت ریالی اعالم کرده و از طریق حساب های داخلی وجه دریافت می گردد و تحویل کارگزار لب
مرز قرار می گیرد و نیازی به اطالعات دقیق مشتری خارجی نمی باشد.
مرکز آهن بر اساس صورت درخواستی مشتری پیش فاکتور ارائه کرده و بعد از تائید از سمت مشتری مبلغی به
عنوان بیعانه به صورت ریالی دریافت میکند ( چه به صورت دالری و چه به صورت ریالی اعالم گردد )و سفارش
ثبت می گردد و مابقی مبلغ چه از طریق حساب ارزی و چه حساب داخلی طی مدت اعالمی از سوی واحد فروش
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توسط مشتری واریز میگردد .روند صدور مدارک و اظهار تمامی محصوالت صادراتی از اردیبهشت ماه سال ۹۸
طبق بخش نامه فقط از طریق واحد تولید کننده صورت می پذیرد.
صدور پیش فاکتور  :پس از اینکه سفارش مربوطه توسط کارشناسان دریافت شد ،تیم صادراتی موظف به صدور
پیش فاکتور و تحویل آن به مشتری می باشد.
بسته بندی و آماده سازی  :پس از خریداری ورق ،بسته بندی انجام شده و به یکی از روش های دریایی ،زمینی
و هوایی ارسال می گردد.
مشخص کردن بهای گمرکی کاال :در این مرحله بیمه و کرایه حمل مشخص می گردد .الزم به ذکر است زمانی
که کاال از روی نرده کشتی بارگیری می شود مسئولیت ف روشنده پایان می یابد.
مجوز صادراتی از ارگان های مربوطه :در مرحله بعد الزم است که تیم صادرکننده مجوزهای الزم را از سازمان
های مربوطه که در صادرات کاال نقش دارند دریافت نماید.

اظهار کاالی صادراتی به گمرک  :پس از این مراحل بازرگانی مورد نظر موظف است کاال را به گمرک حمل
کرده و اظهار نامه صادراتی دریافت نماید.
بیمه کردن کاال  :مجموعه بازرگانی بایستی با یکی از شرکت های حمل و نقل معتبر قرارداد ببندد .همچنین بیمه
کردن کاالی صادراتی نیز واجب است.
دریافت گواهی بازرسی  :در این مرحله فروشنده و مشتری باید با یکی از شرکت های فعال در زمینه بازرسی
کاال قرارداد بسته و گواهی بازرسی دریافت کنند.
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اخذ گواهی مبدا و صدور فاکتور فروش  :فاکتور فروش در این مرحله صادر شده و اتاق بازرگانی ورق فوالدی
را صادر می کند.
صدور کاال  :در این مرحله کاالی مورد نظر صادر شده و بارگیری آن شروع می شود.
نحوه ارسال و تحویل بار
نحوه ارسال و تحویل بار اکثر کارخانه ها به صورت EXWمخفف اصطالح  ، EX Worksتحویل کاال درب
کارخانه است و ارسال بار یه به عهده مشتری می باشد و یا با هماهنگی کارخانه و باربری طرف قرارداد آن کارخانه
صورت می گیرد
اگر مشتری تحویلی در موارد زیر بخواهد باید ابتدا تمام هزینه ها به غیر از هزینه حمل را درب کارخانه تسویه
کرده و سپس مجموعه بر اساس نحوه درخواست مشتری تحویل انجام می دهد
•

FCAمخفف اصطالح ، Free Carrierتحویل کاال در محل مقرر به حمل کننده
FASمخفف اصطالح  Free Alongside Shipبه معنای تحویل کاال در کنار کشتی است.
FOBمخفف اصطالح  ، Free On Boardتحویل کاال روی عرشه کشتی
CFRمخفف اصطالح  Cost and Freightبه معنای قیمت کاال و کرایه تا بندر مقصد
CIFمخفف  Cost, Insurance and Freightبمعنای قیمت کاال ،بیمه و کرایه تا بندر است

•

CPTمخفف  Carriage Paid Toبه معنای پرداخت ،کرایه حمل کاال تا مقصد است
CIPمخفف  Carriage and Insurance Paid toبه معنای پرداخت ،کرایه حمل و بیمه کاال تا

•
•
•
•

•

مقصد است

صادرات ورق آهن

الزم به ذکر است که در جهان صادرات محصوالت تخت (ورق فوالدی) بیشترین سهم و صادرات فوالد خام کمترین
سهم را به خود اختصاص داده است .در ایران برخالف جهان ،سهم صادرات فوالد خام بیش از سایر محصوالت می
باشد .بیش از  ۶۰درصد صادرات ایران در فوالد متعلق به فوالد خام بوده است.
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در جهان تنها  ۳٫۷درصد تولید فوالد خام صادر می شود در حالی که در ایران سهم صادرات فوالد خام به تولید
این محصول  1۶٫۲درصد می باشد .در جهان بیش از  ۳۰درصد تولید محصوالت تخت صادر می شود در حالی
که در ایران این سهم  11٫1درصد می باشد .بنابراین ساختار تجارت ایران در مقایسه با ساختار جهانی تجارت
متفاوت است.

صادرات محصوالت فوالدی اعم از انواع ورق ها با توجه به نمودار در سال  1۳۹۷نسبت به سال  1۳۹۶در وزن ۹۰
درصد و از لحاظ ارزش  ۷۹درصد افزایش یافته است.
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پیش بینی صادرات ورق فوالدی تا افق 1۴۰۴
براساس متغیرهای گوناگون چندین پیش بینی برای صادرات محصوالت فوالدی به شرح زیر وجود دارد
گزینه اول :در صورتی که سهم صادرات به تولید مطابق با متوسط سهم این شاخص در سال های ۹۶ ،۹5 ،۹۴
و  ۹۷باشد (سال هایی که بیشترین صادرات در ایران رخ داده است) صادرات به میزان  15٫5میلیون تن خواهد
رسید.
گزینه دوم  :در صورتی که سهم صادرات به تولید در ایران مطابق با سهم در بازارهای جهانی باشد صادرات به
 ۹٫۹میلیون تن خواهد رسید.
گزینه سوم :براساس روش حداکثر پتانسیل صادراتی ( بر مبنای سابقه تجاری ایران و بازارهای هدف) پتانسیل
کشور در صادرات فوالد  1۰٫5میلیون تن خواهد شد.
گزینه چهارم  :در سند چشم انداز تاکید شده است که ایران در افق  1۴۰۴باید  ۲۰میلیون تن صادرات داشته
باشد.
براساس گزینه اول پیش بینی صادرات که بر مبنای سهم صادرات به تولید چهار سال اخیر کشور محاسبه شده
است ،انتظار می رود روند صادرات در ورق های فوالدی مطابق نمودار زیر باشد.
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در صورتی که گزینه دوم صادرات مد نظر قرار گیرد (صادرات ایران مطابق با نرم جهانی باشد) آن گاه طبق برآورد
انجام شده در سال  ،1۳۹۴باید میزان صادرات محصوالت تخت در سال  ۹۷برابر با  ۲۷۴۸هزار تن و در افق 1۴۰۴
نزدیک به  ۷٫5میلیون تن باشد که در سال  1۳۹۷کمتر از رقم فوق محقق شده است.

الزم به ذکر است رقبای اصلی ایران در صادرات محصوالت تخت فوالدی چین ،کره جنوبی و ژاپن می باشند.
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صادرات ورق گالوانیزه
در حال حاضر دو کشور چین و کره جنوبی بزرگ ترین صادرکنندگان ورق گالوانیزه در جهان می باشند به طوری
که آمار صادرات این کشورها طی سال های اخیر  ۲۷و  1۰درصد بوده است .پس از این دو کشور ایتالیا و بلژیک
با آمار باالی صادرات ورق گالوانیزه مطرح می باشند .به طور کلی بیشترین تولید این محصول در آسیا بوده و ایران
نیز به عنوان یک کشور آسیایی رتبه خوبی در زمینه تولید و صادرات ورق های گالوانیزه دارد هرچند به دالیل
مختلفی طی سال های اخیر آمار صادرات این محصول در کشور کاهش یافته به طوری که به حدود  1۸هزار تن
رسیده است .بیشترین مقصد صادرات این ورق ها به کشور عراق می باشد و پس از آن این رتبه به کشورهای
افغانستان؛ ترکمنستان و ارمنستان تعلق می گیرد .با این حال میزان واردات محصوالت فوالدی در کشور عراق به
دلیل درگیری جنگ کاهش یافته و این امر تاثیر زیادی بر بازارهای صادراتی ایران گذاشته است .با افزایش قوانین
سختگیرانه در حوزه صادرات ایران طی چندین سال اخیر با کاهش شدید صادرات روبرو شده ایم و امید است
شرایط صادرات به زودی تسهیل یابد .مجموعه مرکزآهن همواره در تالش است تا این مسیر را برای شما عزیزان
هموار سازد .جهت اطالع از شرایط صادرات ورق گالوانیزه به طور جامع با کارشناسان مرکزآهن از طریق شماره
تلفن  ۰۳1۳5155تماس حاصل فرمایید.
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صادرات ورق سیاه
در سال های گذشته کشورهای اروپایی یکی از مقاصد اصلی صادرات ورق سیاه بو دند ولی در حال حاضر با توجه
به مشکالت پیش آمده در زمینه صادرات از حجم معامالت این محصول کاسته شده است .ورق سیاه به دلیل
اهمیت زیاد و کاربرد فراوانی که دارد حدود ده درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است .همچنین
حدود چهل درصد از تولیدات محصوالت فوالدی شامل این ورق می باشد .این ورق ها عموما کاربرد ساختمانی
داشته و از  ST33شروع و به  ST52ختم می گردد .این ورق ها در دو شکل متفاوت رول و شیت وارد بازار
مصرف شده و از سایز  15میلی متر به باال موجود می باشند .از جمله کاربردهای ورق سیاه می توان به ساختمان
سازی ،تانکرسازی ،صنایع خودرو ،کشتی سازی و صنایع سنگین فلزی اشاره کرد .در حال حاضر به دلیل عدم
ثبات قوانین صادراتی ،تجارت این محصول دشوار گردیده است .با این حال بازرگانی مرکزآهن در جهت صادرات
هرچه بهتر محصوالت شما از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.
صادرات ورق رنگی
طی سال های اخیر میزان صادرات ورق های رنگی افزایش چشمگیری داشته است خصوصا در سال های  ۹۶و
 ۹۷شاهد رشد صد درصدی صادرات این محصوالت بوده ایم .با پیشرفت تکنولوژی و قیمت های رقابتی کشورهای
همسایه ورق رنگی تولیدی کارخانجات ایران با رقابت زیادی روبرو شده است.
صادرات ورق روغنی
ورق های روغنی حجم کمتری را نسبت به سایر ورق های فوالدی در بازار صادرات به خود اختصاص داده اند .در
این راستا نیز شما می توانید پیش از اقدام به صادرات ورق روغنی با کارشناسان مرکز آهن مشاوره نمایید.
همچنین مهم ترین مقاصد صادرات ورق فوالدی طی سال  ۹۷در نمودار زیر نشان داده شده است.
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•

امارات متحده عربی
عراق
افغانستان
عمان
تایلند
هند
ایتالیا
قطر
ترکیه

•

ارمنستان

•
•
•
•
•
•
•
•

مهم ترین گمرکات محصوالت تخت فوالدی در سال  ۹۷نیز به شرح زیر می باشد:
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•
•
•
•

منطقه ویژه معادن و فلزات
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
فوالد مبارکه
مشهد

صادرات ورق فوالدی به امارات متحده عربی
در سال گذشته حدود  ۷میلیارد دالر انواع کاال از ایران به امارات صادر شد که نسبت به سال قبل حدود  ۳5درصد
افزایش داشته است .فرآورده های نفتی ،بنزین ،پسته ،محصوالت آهن و فوالد و سایر فلزات کاالهایی عمده ای
می باشند که توسط ایران به امارات متحده عربی صادر می گردد .الزم به ذکر است که بانک های ملی ،صادرات و
ملت شعب فعالی در کشور امارات دارند که در نقل و انتقال پول می توان از آن ها استفاده نمود .دقت نمایید که
برچسب انگلیسی و عربی بر روی محصوالت زده شده باشد و کاتالوگ محصوالت نیز به دو زبان عربی و انگلیسی
نوشته شده باشد .وبسایت چند زبانه برا ی تجارت با امارات متحده عربی الزامی است .اصول تجارت با عرب ها برای
صادرات بسیار مهم می باشد و مجموعه مرکزآهن با استفاده از کارشناسان مجرب در این امر شما را یاری می
نماید.
صادرات ورق فوالدی به عراق
کشور عراق جهت تامین بسیاری از کاالهای خود به ایران نیازمند است و مهم ترین کشور هدف برای توسعه روابط
اقتصادی ایران ،عراق می باشد .طبق آمار کشورهای ترکیه ،ایران؛ چین و آمریکا بزرگ ترین کشورهای صادرکننده
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محصوالت فوالدی به عراق هستند .ایران در میان این کشورها از سهم هفده درصدی صادرات برخوردار است.
میانگین تعرفه های گمرکی عراق برای تمامی محصوالت صفر تا پنج درصد است .مصالح ساختمانی از اولویت های
بازار عراق می باشد که شما عزیزان بایستی پیش از تامین کاال و افزایش صادرات خود ،بازارهای این کشور را
شناسایی کنید و براساس مطالعات انجام شده ورق فوالدی مورد نیاز مردم عراق را تامین نمایید.
صادرات ورق فوالدی به افغانستان
در سال گذشته حدود  ۲٫5میلیارد دالر انواع کاال از ایران به افغانستان صادر شد .عمده کاالهای صادر شده از
ایران به افغانستان شامل مواد غذایی ،مواد نفتی ،مصالح ساختمانی و تجهیزات الکتریکی می باشند .از جمله پایانه
های مرزی معروف ایران افغانستان می توان به پایانه مرزی اسالم قلعه ،تایباد و زرنج اشاره کرد .در خصوص تجارت
با افغانستان الزم به ذکر است تاجران این کشور در ابتدا بسیار سخت اعتماد می کنند ولی زمانی که ارتباط برقرار
شود دیگر سخت گیری اولیه وجود نخواهد داشت .همچنین سیستم های مالی و بانکی در افغانستان شفاف نبوده
و به همین دلیل مبادالت پولی معموال به صورت  cashیا چمدانی و یا از طریق صرافی و حواله انجام می گردد.
صادرات ورق فوالدی به عمان
در سال گذشته حدود  5۴۰میلیون دالر انواع کاال از ایران به مقصد عمان صادر شد که این روند با شیب ۴5-۳۰
درصد در سال در حال افزایش است .عمده کاالهایی که طی این سال ها از ایران به عمان صادر شده است شامل
حیوانات زنده ،محصوالت آهن ،فوالد ،مس و سایر فلزات ،محصوالت معدنی ،مصالح ساختمانی خصوصا سیمان و
محصوالت شیمیایی و انواع مواد غذایی می باشد .مذاکره و تجارت با عمانی ها نیاز به صبر و حوصله زیادی دارد
و معموال روند مذاکره به کندی پیش می رود و تصمیم گیری و توافق نهایی نیاز به صرف زمان زیادی خواهد
داشت .برای جذب هرچه بیشتر تاجران کشور عمان شرکت ب ازرگانی الزم است که سایت داشته باشد خصوصا
سایت چند زبانه تاثیر بیشتری خواهد داشت.
صادرات ورق فوالدی به هند
در سال گذشته حدود  15میلیارد دالر انواع محصوالت از ایران به هندوستان صادر شد که  ۴میلیارد شامل صادرات
غیر نفتی بوده است .عمده محصوالت غیر نفتی که به هندوستان صادر شده شامل سیمان ،محصوالت پتروشیمی،
محصوالت کشاورزی و مواد اولیه بوده است .با توجه به فرصت های اقتصادی و پتانسیل وارداتی کشور هندوستان
الزم است که با شرایط صادرات به این کشور آشنا شوید.

صادرات ورق آهن

صادرات ورق فوالدی به ترکیه
در سال گذشته حدود  ۸میلیارد دالر انواع کاال از ایران به ترکیه صادر شد .عمده کاالهایی که جزو صادرات غیر
نفتی ایران به ترکیه می باشد شامل خشکبار ،محصوالت پتروشیمی ،آهن آالت و فلزات است .جهت دریافت
اطالعات تکمیلی در خصوص صادرات ورق به ترکیه با کارشناسان مرکزآهن از طریق شماره تلفن ۰۳1۳5155
تماس حاصل فرمایید.

