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 بررسی صنعت

  آهنسنگ

درصد پوسته زمین از آهن تشکیل شده  5عناصر موجود در پوسته زمین است. حدود  ترینفراوانآهن یکی از 

  یابد.به تولید فوالد اختصاص می شدهاستخراجدرصد آهن  28است. امروزه حدود 

 مختلفی انواع در ها،کانی این. هستند آهن اکسیدی هایکانیی از نقاط مختلف جهان شامل استخراج آهنسنگ

(، مگنتیت Fe %61(، لیمونیت )تا Fe %63( جئولیت )Fe %72) هماتیت: شامل هاکانی این. دارند وجود طبیعت در

(72% Fe.هستند )  

نام کانسارهای آهن نواری وجود دارند. این  های رسوبی غنی از آهن بهجهان در سنگ آهنسنگشترین ذخایر بی

. در بسیاری شودمیمیلیون سال تخمین زده  541 هاآنها وجود دارند که قدمت کانسارها تقریباً در تمام قاره

ا کنسانتره آهن در دنی تأمینکه منبع اصلی  شودمیخام استفاده  آهنسنگبرداشت  منظوربهموارد از این ذخایر 

 ترینمهمدر جهان، استرالیا، برزیل، چین، روسیه و هند  آهنسنگ تولیدکننده کشورهای. یندآمیبه شمار 

  .آیندمیجهان به شمار  آهنسنگ کنندگانتأمین

میلیارد تن تخمین زده شده است که بیشترین ذخایر  185، حدود آهنسنگ، ذخایر جهانی 2116در ابتدای سال 

جهان است.  آهنسنگدرصد ذخایر  31میلیارد تن وجود دارد که تقریباً  54با  در جهان، در استرالیا شدهشناخته

میلیارد  8میلیارد تن و هند با  11میلیارد تن، آمریکا با  23میلیارد تن، برزیل و چین با  25کشورهای روسیه با 

  .اندکردهبعدی در میزان ذخایر قابل استخراج آهن را از آن خود  هایرتبهتن 

 2.7میلیارد تن برآورد شده و از این میزان، حدود  5.1حدود  2115در ایران تا سال  شدهکشفخایر میزان ذ

 24. در سال شودمیمیلیون تن برآورد  66ایران  آهنسنگمیلیارد تن قابل برداشت است. ظرفیت فعلی تولید 

به دلیل عدم وجود توازن در . اندکردهتولید  آهنسنگمیلیون تن  46زیرمجموعه ایمیدرو حدود  هایشرکت

که  مواجه هستیم آهنسنگزنجیره ارزش فوالد در ایران، با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی جهانی، با مازاد تولید 

میلیون  13حدود  24در سال  آهنسنگ. صادرات شودمیدیگر عمدتاً چین صادر  کشورهایاین عرضه مازاد به 

 تن برآورد شده است.
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 آهنسنگو تحوالت  وضعیت جهانی
 مذکور یزمان بازه در و کرد تجربه را درصد 3/ 2 رشد متوسط 2118 یالدیم سال سوم فصل در آهن سنگ متیق

 شد، اکتبر ماه وارد تن بر دالر 62 متیق با آهن سنگ. شد ثبت تن بر دالر 62 آهن سنگ یبرا متیق نیباالتر

 ماه نیا در آهنسنگ متیق متوسط یبرا تینها در و بود نت بر دالر 76 اکتبر ماه در آهن سنگ متیق حداکثر

 .نبود اکتبر ماه از متفاوت زین نوامبر ماه در آهن سنگ متیق. شد ثبت تن بر دالر 72 رقم

 ماه در آهن سنگ متیق متوسط است، بوده تن بر دالر 77 کرد تجربه ماه نیا در آهن سنگ که یمتیق نیباالتر

 ماه در هنآ سنگ متیق متوسط. است نکرده یچندان رییتغ اکتبر ماه به نسبت که شد ثبت تن بر دالر 73 نوامبر

 آهن سنگ متیق رشد متوسط تا شودیم باعث کاهش نیا و دیرس تن بر دالر 62 به و داشت کاهش اما دسامبر

 در آهن گسن متیق آنکه رغم به نیبنابرا. باشد داشته را درصد 2/ 4 یمنف رشد 1327 سال انیپا ماه سه در

 در و بود ینوسان آهن سنگ متیق حرکت ریمس اما دیرس زین تن بر دالر 77 رقم به یالدیم 2118 سال یابتدا

 نیا. بود تن بر دالر 71 یالدیم 2118 سال در آهن سنگ متیق متوسط. شد یکاهش فاز وارد 2118 سال انیپا

 .است بوده الرد 71 معادل 2117 سال در آهن سنگ متیق متوسط که است یحال در

 

. است نداشته یتوجه قابل یکاهش ای یشیافزا جهش 2117 به نسبت 2118 سال در آهن سنگ متیق مجموع در

 2118 سال در که یاگونه به دانست؛ زهایخ و افت شدت و متیق ریمس و روند در توانیم را توجه قابل تفاوت

 یط را یهموارتر ریمس و بوده برخوردار 2117 سال به نسبت یکمتر شدت و عمق از آهن سنگ بازار نوسانات

. است کرده یط 2117 سال از یمتفاوت روند 2118 سال یانیپا فصل در آهن سنگ متیق آنکه ضمن. است کرده

 نیچن خالصه طوربه توانیم را اندبوده یالدیم 2118 سال در آهن سنگ بازار محرک ای مانع که ییروهاین

 تنش. است بوده کایآمر یتجار جنگ ،یالدیم 2118 سال در بازار بر حاکم واملع نیترمهم از یکی: برشمرد

 ت،گذاش خواهد ای گذاشته یجا بر خود از که یآثار از فارغ جهان یاقتصاد ابرقدرت دو انیم گرفته شکل یاسیس

 ژهیو به هایتیکامود کنندهمصرف نیاول نیچ که آنجا از. است بوده نیچ یاقتصاد رشد دیتهد آن جهینت نیترمهم

 ره لذا دارد، کشورها یاقتصاد رشد با یتوجه قابل یهمبستگ هایتیکامود یتقاضا و است جهان در آهن سنگ

 یط نیبنابرا. بود خواهد رگذاریتاث کشور نیا آهن سنگ یتقاضا بر کند دیتهد را نیچ یاقتصاد رشد که یعامل

 ،شدیم ییاجرا دیجد تعرفه عمل در ای کردندیم تعرفه لاعما به دیتهد یتجار طرف دو هرگاه یالدیم 2118 سال

 ،یوالج هفتم در مثال عنوانبه. است داده قرار ریتاث تحت را متیق یشیافزا روند بازار بر فشار عامل کی عنوانبه

 در. کرد ییاجرا ماه سه گذشت از پس را فوالد واردات بر یدرصد 25 تعرفه اعمال بر یمبن خود میتصم ترامپ

 اعالم یاقتصاد یفضا در یتجار طرف دو هر از یمذاکرات و هابلوف دها،یتهد مارس ماه یابتدا از ماهه سه بازه نیا

 رشد رب یتجار جنگ آثار از یریجلوگ منظور به نیچ دولت گر،ید یسو از. بود رگذاریتاث بازار یروان جو بر که شد

. ندک حفظ را بازار ییایپو گذر نیا از تا کرد ییاجرا و ادد قرار کار دستور در را یانبساط یهااستیس ،یاقتصاد
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 به وآنی اردیلیم 671 و هزار 15 یالدیم 2118 سال در نیچ دولت) یبانک التیتسه قیتزر یدرصد 12 شیافزا

 شیافزا ،یاتیمال تیمعاف یهاسرفصل شیافزا ها،بانک یدهوام قدرت شیافزا ،(کرد قیتزر التیتسه اقتصاد

 یالدیم 2117 سال با سهیمقا در زمستانه دیتول یهاتیمحدود کاهش بر کمتر یریسختگ ،یادراتص یهامشوق

 عمل پرقدرت فوالد یتقاضا و دیتول تا شدند باعث و کردند عمل 2118 سال در بازار محرک عوامل عنوانبه... و

.  نشود یدیشد افت دچار فوالد متیق از تیتبع با زین آهن سنگ متیق و توجه قابل فوالدسازان سود هیحاش کرده،

 کاهش به توانیم را باشد یکاهش سال سوم ماهه سه در آهن سنگ متیق روند تا شد باعث مشخص طوربه آنچه

 رکود یریگشکل مانع توانست کسوی از که چند هر یانبساط یهااستیس. دانست مرتبط فوالدسازان سود هیحاش

 سود هیحاش کاهش و ابدی کاهش فوالد متیق تا شد باعث دیتول مازاد تینها در اما شود، نیچ فوالد بازار در

 تقاضا مت،یق کاهش لیدل به( دیرس خود اوج به نوامبر ماه در و شد آغاز یالدیم هشتم ماه از که) فوالدسازان

 اردو االب اریع با آهن سنگ متیق تینها در و داد شیافزا نهیهز در ییجوصرفه هدف با را اریعکم آهن سنگ یبرا

 58 اریع با آهن سنگ متیق و کاهش دالر 62 به دالر 72 از درصد 62 اریع با آهنسنگ متیق) شد ینزول روند

 (.افتی شیافزا دالر 43 به دالر 32 از درصد

 
 (چین CFR) %62 آهنساله سنگنمودار قیمت یک – 1 نمودار

 آهنسنگ 9102انداز چشم

 هامس شاخص. نبود کشورمان یالمللنیب چنینهم و یداخل اقتصاد در فوالد صنعت یبرا یخوب سال 2118 سال

 هایشرکت سهام تیوضع 2112 سال نیآغاز هفته دو در اما افتی کاهش درصد 51 کایآمر یبازارها در فوالد

 یهاشرکت ،یجار سال از تههف دو یط دهندیم نشان آمارها است؛ بوده مراد وفق بر کایآمر بازار در یفوالد

 روروبه محصوالت مناسب متیق رشد و سهام ارزش شیافزا با AK Steel و کایآمر فوالد شرکت مثل یمعتبر
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 ینتأم را یفوالد یهاشرکت آهنسنگ که زین لوندیکل یمعدن شرکت سهام ارزش که است یحال در نیا اندشده

 . است بوده مواجه درصد 11 حدود در یرشد با کندیم

 نیا فوالد بازار 2112 سال اول ماههسه شودمی بینیپیش نیچ و کایآمر انیم گرفته صورت مذاکرات به توجه با

 و خودرو مسکن، هایشاخص به توجه با معتقدند زین گرانلیتحل از یگروه.شود همراه ینسب بهبود با کشور

 . دارند را 2112 سال در بازار نیا یبرا تقاضا شیافزا بینیپیش وسازساخت

 ایجلسه قاره نیا فوالد صنعت در خصوص گیریتصمیم منظوربه ندهیآ هفته در اروپا هیاتحاد عضو یکشورها

 از فوالد واردات هایمحدودیت باشد جلسه نیا یخروج تواندمی که یمحتمل اقدامات از یکی .کرد خواهند برگزار

 که است ایمسئله ترینمهم فوالد واردات یبرا کایآمر یسو از یدرصد 25 واردات تعرفه اعمال. است کایآمر

 هیتحادا سران جلسه در که یماتیتصم. ندینما اتخاذ یدیجد ماتیتصم خصوص نیا در تا داشته آن بر را انییاروپا

 .باشد جهان سطح در فوالد بازار ریمس ادامه کنندهروشن یادیز حدود تا تواندیم شودیم اتخاذ اروپا

 ،شد ثبت آرافیس تن هر دالر 72 ایاسترال درصد 62 خلوص آهنسنگ متیق 2112ن روزهای سال در اولی

 والیفست التیتعط تا نیچ در فوالد یتقاضا است دیبع. داشت افت دالر 1.6 نیچ یداخل بازار در لتیب کهدرحالی

 .دمان باال هیژانو در هاکارخانه دیخر بهبود به دیام با آهنسنگ متیق یول شود بهتر نیچ در هیفور لیاوا بهاره

 حداکثر و حداقل اختالف که داشته 2117 سال به نسبت یشتریب ثبات 2118 سال در آهنسنگ طورکلیبه

 تن هر دالر 71 تا 61 محدود در شتریب هیاول ماده نیا امسال. بود رفته فراتر هم تن هر دالر 41 از بازار متیق

 را آرافیس تن هر دالر 62 کف زین یجوال لیاوا و دیرس دالر 72.75 اوج به هیفور اواخر و داشته نوسان آرافیس

 .نمود تجربه

 سال در را آهنسنگ متیق درنتیجه و فوالد یتقاضا کایامر با یتجار جنگ آغاز و نیچ یاقتصاد رشد کاهش

 .شد علت رب دیمز زین هاآالینده کنترل یبرا یزمستان فوالد دیتول کاهش. آورد نییپا یجار

 انتظار در یشتریب متیق افت و آوردمی فشار آهنسنگ بازار بر 2112 سال در عرضه شیافزا کنار در عوامل نیا

 کهدرحالی اندکرده برآورد ندهیآ سال یبرا را آرافیس تن هر دالر 63 تا 61 نیانگیم کارشناسان اغلب. بود خواهد

 .است بوده آرافیس تن هر دالر 62 حدود 2118 سال یبرا

 به را دیشد متیق افت اجازه نیچ در وسازساخت تیفعال و ییبنا ریز هایپروژه رو شیپ هایماه یبرا البته

 .داد نخواهد آهنسنگ
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 معرفی شرکت

 شرکت تأسیستاریخ 

 نآهسنگگهر با برآورد ذخیره منطقه گل 3شماره  آهنسنگتجهیز و اجرای عملیات استخراج آنومالی  منظوربه

ن و همچنی افزودهارزشایجاد  منظوربهمیلیون تن، واقع در جنوب غربی شهرستان سیرجان و فرآوری محصول  241

المللی و داخلی، طرح موصوف موردنظر سهامداران گذاری بینهای مستعد جذب سرمایهایجاد و استفاده از زمینه

های اقتصادی از منابع معدنی کشور و ایش برداشتقرار گرفته است. لذا در تکمیل زنجیره تولید و توسعه و افز

گهر در استان کرمان، شرکت سهامی تسریع در ایجاد و تجهیز قطب مجتمع صنایع فوالد در منطقه معدنی گل

 شده است.  تأسیسگهرزمین  آهنسنگعام 

خطوط تولید  میلیون تن در سال( و 2خط و هر خط  5کارخانجات خطوط تولید کنسانتره )شامل  تأسیسجواز 

میلیون تن در سال( با مدت اعتبار تمدیدشده تا تاریخ  5ط با ظرفیت تولید خط و هر خ 2گندله )شامل 

باشد که خط تولید خردایش با توجه به اینکه بخشی از پروسه تولید قابل توضیح می ضمناًباشد. می 27/15/1327

های مولد شرکت که برداری رسمی از طرح. شروع بهرهندارد تأسیسباشد نیازی به اخذ جواز این کارخانجات می

شروع شده است. همچنین جهت اخذ  1324منجر به فروش کلوخه برداشتی از معدن گردیده از تاریخ دی ماه 

گرفته و با توجه به موضوع اخذ برداری جهت خطوط تولیدی کنسانتره و گندله اقدامات اساسی انجام پروانه بهره

های الزم به عمل آمده و در مرحله تعیین تکلیف دگی از سازمان حفاظت محیط زیست پیگیریگواهی عدم آالین

 باشد.شدن می

 برباشد. گذاری امید میهای فرعی گروه سرمایهبا توجه به ترکیب سهامداران شرکت در حال حاضر جز شرکت

یران )ایمیدرو( انجام عملیات تجهیز، داد منعقده با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اارقر اساس

گهر سیرجان به مدت گل 3از توده شماره  آهنسنگمیلیون تن  241برداری و استخراج حداکثر سازی، باطلهآماده

سال به این شرکت واگذار گردیده است. بر اساس آخرین توافق، سهام مالکانه ایمیدرو از برداشت معدن معادل  25

 درصد است. 22

میلیارد ریال  12،311به  8،311انجام شد که سرمایه شرکت از  1326افزایش سرمایه شرکت در سال آخرین 

 افزایش یافت.
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 سهامداران

ترکیب سهامداران  ،1327دی ماه  1در تاریخ  ،اطالعات مندرج در سایت مدیریت فناوری بورس تهرانبق اطم

 شرکت به شرح جدول زیر است.

 نترکیب سهامدارا – 1ل جدو

 درصد تعداد سهام سهامدار

 28.2 3،474،123،863 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(

 25.2 3،184،676،766 )سهامی عام( امید گذاریسرمایهکت گروه.م.شر

 21.2 2،615،673،251 گذاری غدیر )سهامی عام(شرکت سرمایه

 18.8 2،316،131،181 )سهامی عام( گذاری توسعه معادن و فلزاتشرکت سرمایه

 5.8 712،326،141 دارانسایر سهام

 722 73،222،222،222 جمع

 

 

 

 موضوع فعالیت شرکت

 اساسنامه به شرح زیر است. 2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

 ؛آناز و تولید کنسانتره، گندله و فوالد  آهنسنگبرداری از معادن اکتشاف، استخراج و بهره 

 شرکت؛ ازیموردنآالت رات، نگهداری، بازرسی، سرویس تجهیزات و ماشیناندازی، تعمینصب و راه 

 برای انجام موضوع  ازیموردنو مصالح  ساتیتأسآالت و تجهیزات و خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین

 شرکت؛

  انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل یا خارج برای تحقق

 ع شرکت؛موضو

 های معدنی و صنعتی، انعقاد قراردادهای پیمانکاری ها و طرحگذاری در سایر شرکتمشارکت و سرمایه

 ارائه خدمات فنی و مهندسی؛ منظوربه

  ورطبه، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که دوفروشیخرمبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل 

 جرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.مستقیم یا غیرمستقیم در جهت ا
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 بازارهای اصلی و مشتریان شرکت

مواد اولیه در بخش صنعت فوالد کشور  تأمینهای فلزی و بازارهای اصلی شرکت مشتمل بر صنعت استخراج کانه

 بندی(هدان آهنسنگمشتریان اصلی شرکت بابت محصوالت تولیدی )شامل کلوخه، کنسانتره و  ازجملهباشد. می

 باشد.گهر، جام تجارت آریانا و فوالد مبارکه میهای صنعتی و معدنی گلشرکت

باشد که در مورد محصول کنسانتره، بندی و کنسانتره میدانه آهنسنگکلوخه،  آهنسنگمحصوالت شرکت شامل 

 .فروش شرکت هم داخلی و هم صادراتی است

، در آینده نزدیک گندله هم به سبد محصوالت 1327سال برداری از خط تولید گندله در با توجه به زمان بهره

 شرکت اضافه خواهد شد.
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 ترازنامه

 به شرح زیر است. 1327 ماههنهو  1326 ،1325ترازنامه شرکت مربوط به سنوات 
 ترازنامه - 2 جدول

 7236 7232 میلیون ریال
ماهه  3

7231 
 7236 7232 میلیون ریال

ماهه  3

7231 

هاي جاريبدهي دارايي جاري  

 2،621،218 8،416،261 7،311،124 هاپرداختنی 1،148،831 388،327 153،443 موجودی نقد

 - - 27،563 مالیات پرداختنی - - - مدتکوتاه هایگذاریسرمایه

 4،411،511 83،111 1 سود سهام پرداختنی 5،224،341 5،613،127 1،661،432 دریافتنی هایحساب

 225،181 1،125،341 3،482،141 تسهیالت مالی  3،647،137 2،841،432 1،432،556 موجودی مواد و کاال

 436،351 2،188،415 444،423 هاپیش دریافت 22،187 45،286 71،225 هاپرداختپیشو  هاسفارش

263،822،72 77،182،121 77،362،332 هاي جاريجمع بدهي 72،873،232 8،881،373 2،278،226 هاي جاري :جمع دارايي  

 هاي غير جاريبدهي هاي غير جاريدارايي

 172،477 575،381 1،143،148 بلندمدتتسهیالت مالی دریافتی  8،147 8،121 4،272 های بلندمدتدریافتی

 25،851 12،171 11،721 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 2،132،172 23،842 18،116 بلندمدت هایگذاریسرمایه

 128،328 524،551 1،154،768 های غیر جاریجمع بدهی 311،471 228،345 226،168 نامشهودهای دارایی

 72،667،718 73،218،321 73،273،228 هاجمع بدهي 18،775،874 17،681،587 16،121،455 های ثابت مشهوددارایی

 حقوق صاحبان سهام 3،427،386 3،643،276 3،872،226 هاداراییسایر 

 12،311،111 8،311،111 8،311،111 سرمایه 32،622،223 37،622،328 32،377،721 هاي غير جاريجمع دارايي

 - 4،111،111 2،475،118 افزایش سرمایه الحسابعلی - - - -

 612،228 311،228 25،612 اندوخته قانونی - - - -

 6،883،267 5،563،375 412،818 سود)زیان(انباشته - - - -

 73،822،362 78،762،622 77،372،222 وق صاحبان سهامجمع حق - - - -

 22،262،222 22،223،862 32،233،232 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهي   22،262،222 22،223،862 32،233،232 هاجمع کل دارايي
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 صورت سود و زیان

 ر است.به شرح زی 1327ماهه و نه 1326، 1325صورت سود و زیان شرکت مربوط به سنوات 
 صورت سود و زیان – 3 جدول

 7231ماهه  3 7236 7232 ارقام به میلیون ریال

 18،631،447 15،174،811 6،322،351 درآمدهای عملیاتی

 (11،164،125) (8،427،227) (4،164،151) درآمدهای عملیاتی شدهتمامبهای 

 1،261،323 6،611،222 3،328،333 سود)زيان( ناخالص

 (512،283) (674،231) (427،856) ش، اداری و عمومیهای فروهزینه

 (438،667) (62،281) 138،587 سایر اقالم عملیاتی

 6،678،623 2،322،337 7،363،222 سود)زيان( عملياتي

 (188،265) (568،164) (281،132) های مالیهزینه

 8،325 132،242 (116،817) غیرعملیاتیهای سایر درآمدها و هزینه

 6،228،663 2،273،716 887،782 يان( قبل از مالياتسود)ز

 - - - مالیات بر درآمد

 6،228،663 2،273،716 887،782 سود)زيان( خالص

 523 448 116 سود)زیان( هر سهم
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  ضاتومفر

 بینی شده است. همچنین برای محاسبه نرخ دالر براینرخ فوالد سنوات آتی با در نظر گرفتن نرخ تورم چین پیش

 هایسنوات آتی از اختالف نرخ تورم ایران و آمریکا جهت رشد نرخ دالر استفاده شده است. نرخ تورم برای سال

المللی پول در نظر گرفته شده است. نرخ دالر فرض شده های صندوق بینبینیمطابق با پیش 1411تا  1327

، بهمن، اسفند و فروردین(، نرخ دالر کاالی های دیاز میانگین وزنی نرخ آزاد )برای ماه 1327برای سال مالی 

های مرداد، شهریور، های اردیبهشت، خرداد و تیر( و نرخ دالر سامانه نیما )برای ماهریالی برای ماه 42،111اساسی )

 مهر، آبان و آذر( با توجه به بازه زمانی اثرگذاری هر نرخ به دست آمده است.

 
 مفروضات اقتصادی – 4جدول 

  7231 7238 7233 7222 7227 

%13.5 %17.5 %24.2 %34.1 %22.6 نرخ تورم  

%2.1 %2.1 %2.1 %2.4 %2.5 نرخ تورم امریکا  

 %2.8 %2.8 %2.7 %2.6 %2.5 نرخ تورم چین

 %11.5 %15.5 %22.1 %31.7 %27.1 نرخ رشد دالر آزاد

 148،713 136،215 122،647 115،212 61،251 نرخ دالر )ریال(

 434 422 411 411 451 نرخ شمش فوالد )دالر(

 72 71 68 67 75 نرخ دالری کنسانتره )دالر(
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 وضعیت تولید شرکت

 ظرفیت اسمی

باشد که در مورد محصول بندی، کنسانتره و گندله میدانه آهنسنگکلوخه،  آهنسنگمحصوالت شرکت شامل 

حدود  1327محصوالت تولیدی در سال  کنسانتره، فروش شرکت هم داخلی و هم صادراتی است.جمع

 آهنسنگکه ظرفیت تولید در حال حاضر برای سه خط تولید  است یحالتن بوده است و این در  22،638،157

 تن است. 25،111،111بندی و کنسانتره دانه آهنسنگکلوخه، 

میزان  1327باشد که در سال مالی تن در سال می 15،111،111کلوخه شرکت  آهنسنگظرفیت تولید 

باشد که در تن در سال می 6،111،111بندی دانه آهنسنگتن تولید گردیده است. ظرفیت تولید  17،543،755

 تن تولید گردیده است.  7،761،132 1327سال مالی 

سال  خردادماهمیلیون تن گندله، در  5شده خط تولید گندله شرکت با ظرفیت تولید ساالنه بر اساس برآورد انجام

برداری خواهد رسید، که بر اساس استاندارد ضریب مصرف، معادل همین مقدار کنسانتره اندازی و به بهرهراه 1328

 4خط تولید کنسانتره شرکت با ظرفیت تولید  2خوراک این کارخانه مصرف خواهد شد. در حال حاضر  عنوانبه

وم خط تولید گندله، خط س موردنیازیل کنسانتره تکم منظوربهباشد و برداری میسال در حال بهره میلیون تن در

ها، های ناشی از تحریمشود با توجه به محدودیتبینی میباشد. پیشکنسانتره نیز در دست اجرا و تکمیل می

باشد که خط تولید خردایش با توجه قابل توضیح می ضمناًبرداری برسد. سال آتی به بهره 2حداکثر ظرف مدت 

ه ندارد؛ بنابراین فرض شد تأسیسباشد نیازی به اخذ جواز ز پروسه تولید این کارخانجات میبه اینکه بخشی ا

 تن افزایش یابد. 2،111،111بندی به دانه آهنسنگخوراک خط تولید کنسانتره، ظرفیت تولید  تأمین منظوربه
 ظرفیت اسمی – 5 جدول

 7227 7222 7233 7238 7231 7236 7232 تن

 6،111،111 6،111،111 6،111،111 4،111،111 4،111،111 4،111،111 4،111,111 کنسانتره

 2،111،111 2،111،111 2،111،111 2،111،111 6،111،111 6،111،111 6،111،111 شدهبندیآهن دانهسنگ

 15،111،111 15،111،111 15،111،111 15،111،111 15،111،111 15،111،111 15،111،111 آهنکلوخه سنگ

 5،111،111 5،111،111 5،111،111 5،111،111 - - - گندله

 22،222،222 22،222،222 22،222،222 22،222،222 32،222،222 73،222،222 73،222،222 مجموع
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 مقدار تولید

 برآورد شده است.مقدار تولید شرکت با توجه به سابقه چند سال اخیر شرکت در امر تولید 

کند و در سال سوم درصد ظرفیت خود را تولید می 41برداری ال اول بهرهفرض شده خط تولید گندله در س

( قابلیت تولید با ظرفیت کامل را خواهد داشت. برای خط جدید کنسانتره هم فرض شده 1411برداری )سال بهره

 ( با ظرفیت کامل تولید خواهد کرد.1411برداری )سال این خط تولید در سال دوم بهره
 تولید مقدار – 6 جدول

7231ماهه  3 7236 7232 تن  7231 7238 7233 7222 7227 

 6،111،111 6،111،111 4،811،111 4،111،111 4،333،363 3،315،682 3،218،111 1،415،212 کنسانتره

 2،241،111 2،241،111 2،241،111 2،111،111 7،761،132 5،812،155 4،126،741 523،117 شدهیبنددانه آهنسنگ

 17،111،111 17،111،111 17،111،111 17،111،111 17،543،755 12،662،172 12،824،367 6،581،731 آهننگس کلوخه

 5،111،111 5،111،111 3،511،111 2،111،111 - - - - گندله

 21،322،222 21،322،222 22،222،222 23،222،222 33،628،721 37،181،232 32،863،328 8،232،661 مجموع

 

 وضعیت فروش

ه باشد. محصول کنسانترمی آهنسنگ کنسانتره و گندله آهن،سنگ محصوالت قابل فروش توسط شرکت شامل

گردد. فرآیند فروش محصوالت به مشتریان عالوه بر فروش به مشتریان داخلی به بازارهای جهانی نیز صادر می

س میانگین قیمت فروش شمش فوالد داخلی از طریق انعقاد قراردادهای فروش سالیانه و با نرخ مشخصی بر اسا

 .شودمیانجام  ماههسههای خوزستان در دوره

و برنده از این طریق مشخص نماید در خصوص فروش صادراتی کنسانتره، شرکت اقدام به برگزاری مزایده می

 شود.می

 مقدار فروش

وط گندله و خط سه کنسانتره و آالت تولیدی خطبا توجه به تعهدات ارزی این شرکت در رابطه با واردات ماشین

ها جهت ارسال و حواله نمودن مبلغ این تجهیزات و های ناشی از اعمال تحریمبا در نظر گرفتن محدودیت

نماید وجوه حاصل از فروش را به آالت، شرکت طی درخواست کتبی از مشتریان خارجی خود تقاضا میماشین

ر واریز و مستندات پرداخت را به شرکت ارائه کنند. پس از اخذ کنندگان تجهیزات در خارج از کشوحساب تامین

 شود.کنندگان، پروسه تحویل محصوالت شرکت انجام میتاییدیه مبنی بر دریافت وجوه از تامین
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های فوالدی کشور و انجام واردات این محصول، در بازار داخل با توجه به مصرف گندله توسط بسیاری از شرکت

ده ها، فرض شی گندله تولیدی شرکت وجود دارد. با توجه به مشکالت صادرات ناشی از تحریمتقاضای خوبی برا

یابد و شرکت تا جایی به امر صادرات مبادرت های گذشته افزایش نمیمقدار فروش صادراتی کشور نسبت به سال

 کند. تأمینهای توسعه خود را برای طرح موردنیازورزد که ارز می
 فروشمقدار  – 7 جدول

 7227 7222 7233 7238 7231 31ماهه  3 7236 7232 تن

 فروش داخلي

 185،263 185،263 485،263 1،185،263 3،438،478 2،617،641 1،871،824 117،112 کنسانتره

 - - 1،848،111 2،841،111 4،285،627 3،786،688 1،251،232 1،431،338 شدهیبنددانه آهنسنگ

 7،761،111 7،761،111 7،761،111 8،111،111 6،171،243 5،118،155 6،872،118 7،155،772 آهنکلوخه سنگ

 5،111،111 5،111،111 3،511،111 2،111،111 - - - - گندله

 73،322،362 73،322،362 72،232،362 72،232،362 72،136،778  77،273،282 72،223،112 8،622،773 مجموع فروش داخلي

 فروش صادراتي

 814،137 814،137 814،137 814،137 862،813  656،841 1،814،122 814،137 هکنسانتر

 872،221 872،221 872،221 872،221 863،872  626،827 7،872،733 872،221 مجموع فروش صادراتي

 72،162،222 72،162،222 72،228،222 72،822،222 72،628،327  73،763،332 77،876،836 3،271،726 مجموع کل فروش
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 نرخ فروش

است  این توجهقابلنرخ فروش با توجه به نرخ جهانی شمش و نرخ فروش فوالد خوزستان برآورد شده است. نکته 

نرخ فروش بر اساس درصدی از نرخ رسند، که در بازار داخلی به فروش میکه برای محصوالت کنسانتره و گندله 

 .گرددفروش شمش داخلی فوالد خوزستان محاسبه می

 بینی نرخ دالر برآورد شده است.با توجه قیمت کنسانتره ایران و پیشنرخ فروش کنسانتره صادراتی 

آورده است: اصالح ضریب فروش  1327ماهه سال  2شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گزارش تفسیری 

رای محاسبه نرخ فروش بوده است. لذا در گزارش پیش رو ب %15به  %13.8خوزستان از کنسانتره به شرکت فوالد 

ره نسبت به شمش گذاری کنسانتدرصد برای قیمت 15 ضریب 1328داخلی کنسانتره شرکت گهرزمین نیز از سال 

 فوالد خوزستان لحاظ شده است.
 نرخ فروش محصوالت – 8 جدول

 7227 7222 7233 7238 7231 31ماهه  3 7236 7232 ریال بر تن

 داخلي

 2،684،138 8،672،285 7،557،514 6،312،525 3،133،736 2،741،282 2،518,781 1،366،268 کنسانتره

 2،617،263 2،334،866 2،134،733 1،622،541 1،111،157 253،214 811،111 622،822 شدهیبنددانه آهنسنگ

 1،844،125 1،651،458 1،432،173 1،212،121 773،552 674،211 616،526 517،382 آهنکلوخه سنگ

 14،152،612 12،584،448 11،266،721 2،161،174 - - - - گندله

 صادراتي

 11،738،522 2،616،611 8،381،444 6،222،882 6،831،272 6،712،246 2،224،256 1،868،346 کنسانتره
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 مبلغ فروش

 د.باشمی ردالدر مقایسه با سال مالی قبل عمدتا ناشی از افزایش نرخ فوالد و  1327علت افزایش فروش سال مالی 

 باعث افزایش درآمد عملیاتی شرکت خواهد شد. نیز برداری از خطوط تولید مذکورهای بعد بهرهدر سال

 مبلغ فروش – 2 جدول

 7227 7222 7233 7238 7231 31ماهه  3 7236 7232 میلیون ریال

 فروش داخلي

 1،811،873 1،612،724 3،672,672 7،486،421 11،431،434 7،175،717 4،625،225 152،238 کنسانتره

 - - 3،761،186 4،826،625 4،333،184 3،612،523 1،111،546 221،272 شدهیبنددانه آهنسنگ

 14،311،414 12،815،315 11،167،282 2،616،723 4،626،261 3،443،217 4،172،311 3،651،531 آهنکلوخه سنگ

 71،263،161 62،222،238 38،383،762 18،321،347 - - - - گندله

 86،212،221 11،222،311 26،382،623 22،322،786 73،267،213 72،333،721 3،863،823 2،827،221 مجموع  فروش داخلي

 فروش صادراتي

 8،741،554 7،828،262 6،821،221 5،628،162 5،823،851 4،412،311 5،314،258 1،521،213 کنسانتره

 8،127،222 1،838،363 6،837،337 2،638،763 2،832،827 2،223،272 2،222,328 7،232،322 مجموع فروش صادراتي

 32،772،327 82،718،226 62،826،627 22،328،222 32،222،222 78،627،221 72،712،822 6،233،222 مجموع کل فروش

 
 
 

 
 1327سبد فروش شرکت در سال  -  2 نمودار

رهکنسانت

64%

سنگ آهن دانه بندی

17%

کلوخه سنگ آهن

12%

1327سهم هر محصول از سبد فروش سال 

کنسانتره سنگ آهن دانه بندی کلوخه سنگ آهن
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 هزینه دستمزد

 در نظر گرفته شده است. متناسب با تورمحقوق و دستمزد  نرخ رشد
 هزینه دستمزد – 11 جدول

 7227 7222 7233 7238 7231 31ماهه  3 7236 7232 میلیون ریال

 146،222 128،821 112،625 83،274 52،572 48،271 43،811 71،465 مستقیم دستمزد

 12،147،524 16،871،127 14،357،555 11،822،455 6,881،262 4،376،884 5،734،141 2،584،162 غیرمستقیم دستمزد

 162،156 142،862 121،521 22،315 58،273 43،813 48،561 55،256 دستمزد عمومی و اداری

 73،226،223 71،727،881 72،288،822 77،212،222 6،337،872 2،263،661 2،836،273 3،172،832 جمع هزينه نيروي انساني

 411 411 411 378 286 286 286 254 سانیتعداد نیروی ان

 28،233 23،873 26،226 33،226 32،221 72،638 32،213 72،612 سرانه هزينه نيروي انساني 

 

 هزینه سربار 

ای ههزینه سربار با در نظر گرفتن مقدار تولید و همچنین تورم محاسبه شده است. مقدار استهالک با توجه به دارایی

 برآورد گردیده است. هابینی هزینه تکمیل پروژهو پیش برداریبهره بندیزمان در جریان تکمیل،

درآمد فروش  %18و  %21، %22، کنسانتره و گندله به ترتیب برابر آهنسنگحق مالکانه پرداختی به ایمیدرو برای 

 لحاظ شده است.

 هزینه سربار – 11 جدول

 7227 7222 7233 7238 7231 31ماهه  3 7236 7232 میلیون ریال

 12،147،524 16،871،127 14،357،555 11،822،455 6،881،262 4،376،884 5،734،141 2،584،162 قراردادهای خدمات تولید

 17،214،127 16،133،571 12،222،218 2،112،132 5،251،667 - 2،365،226 812،857 حق مالکانه ایمیدرو

 237،755 733،712 ایستهالک مخارج سرمایها
1،217،676 

427،118 475،825 - - - 

 2،472،584 2،361،512 2،242،156 1،517،111 866،173 526،738 1،531 های ثابتاستهالک دارایی

 725،645 632،335 514،665 376،452 261،115 157،147 141،264 44،811 دهیحمل و خوراک

 1،516،147 1،335،813 1،154،436 786،551 543،242 281،126 347،745 162،262 آب و برق

 3،184،138 2،838،631 2،321،643 1،765،171 1،184،528 4،731،161  712،224  126،162 سایر

 22،321،326 22،218،382 23،113،262 32،333،622 72،272،213 72،123،132 72،262،862 2،226،371 جمع سربار توليدي
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 کاالی فروش رفته شدهتمامبهای 

های آینده فرض شده است که تولید و فروش برابر هستند، لذا تغییری برای موجودی انبارها رفته مطابق جدول زیر است. برای ساله کاالی فروششدبهای تمام

 لحاظ نشده است.

از سال  شرکت هشدصل بهای تمامفرسگری زارشگتغییر رویه شود. با توجه به تأمین می آهن معادن خودراج سنگز محل استختماما ا ،مواد مستقیم مصرفی شرکت

 تهیه شده است.ل این تغییرات ول زیر با اعمادج ،1327
 شده کاالی فروش رفتهبهای تمام – 12جدول

 7227 7222 7233 7238 7231 31ماهه  3 7236 7232 میلیون ریال

 - - - - - - 6،123،123 2،216،422 مواد مستقیم

 146،222 128،821 112،625 83،274 52،572 48،271 43،811 71،465 دستمزد مستقیم

 44،257،236 41،178،285 32،772،563 24،222،655 15،313،572 11،752،724 11،165،863 4،456،217 سربار ساخت

 22،722،238 22،321،811 23،883،328 32،222،333 72،266،727 72،827،162 76،723،166 6،122،722 ساخت هايهزينهمجموع 

 - - - - - - (1،611،838) 122،485 کاهش)افزایش( در موجودی در جریان ساخت

 - - - - - (212،728) (14،586) 21،312 تعدیالت

 - - - - - - (21،227) - تفاوت ارسال و دریافت بین انبارهای محصول

 45،113،528 41،217،877 32،882،258 25،115،222 15،366،151 11،522،136 14،425،415 6،887،211 ساخت شدهتمامبهای 

 - - - - - 465،152 24،275 (831،247) شدهکاهش)افزایش( در موجودی کاالی ساخته

 - - - - - - (6،123،123) (1،223،613) انتقالی به مرحله بعد

 22،722،238 22،321،811 23،883،328 32،222،333 72،266،727 77،262،732 8،231،331 2،262،227 کاالي فروش رفته شدهتمامبهاي 
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 های عمومی و اداریهزینه

های دارایی با توجه به استهالک اند.تورم برآورد شده فروش و مقداربا در نظر گرفتن های عمومی و اداری هزینه

 .است محاسبه شده هاآنشده و رشد تاریخی برداریبهره
 های عمومی و اداریهزینه – 13 جدول

 7236 7232 میلیون ریال
 ماهه  3

7231 
7231 7238 7233 7222 7227 

 222،111 812،336 723،217 611،332 442،213 283،261 435782 251152 هزینه حمل

 162،156 142،862 121،521 22،315 58،273 43،813 48،561 55،256 هزینه حقوق و دستمزد

 46،778 42،448 37،322 31،822 27،163 - 2221 33771 هزینه فروش صادراتی

 52،732 52،627 44،782 36،162 26،822 - 21،751 23،227 های کارکنانسایر هزینه

 - - - - - - 71241 - قیثبتی و حقو

 45،128 32،822 33،821 27،287 21،348 - 15،711 16،421 هدایا و اعانات

  16،878  14،871  12،655  11،121  7،528 - - 5863 خدمات ایمنی و اورژانس

 4،186 3،688 3،138 2،527 1،884 - 1،454 4،137 مشاوره

 14،815 13،144 11،111 8،238 6،665 - 5143 1181 تعمیر و نگهداری ساختمان

 81،725 72،115 64،167 53،213 32،127 - 38،628 15،144 حقوق کارکنان پیمانی

 11،512 11،141 8،631 6،248 5،181 - 3228 - حسابرسی

 7،265 7،118 5،273 4،812 3،586 - 2،767 221 اجاره

 4،177 3،681 3،132 2،522 1،881 1،362 1451 366 آب و برق مصرفی ،گاز سوخت،

 4،476 3،244 3،356 2،712 2،115 - 1،555 143 مخابرات و اینترنت

 55،211 48،315 42،263 34،825 25،812 181،547 18273 21317 سایر

  7،221،222  7،361،233  7،776،833  372،368  668،122 223،382 612،327 231،826 مجموع
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 یهای عملیاتها و هزینهسایر درآمد

های مربوط به حمل، توزین و بارگیری درآمدها و هزینهسایر درآمدهای عملیاتی شرکت به شرح جدول زیر است. 

 اند.با توجه به مقدار فروش شرکت و تورم برآورد شده
 های عملیاتیسایر درآمدها و هزینه – 14 جدول

 7227 7222 7233 7238 7231 31ماهه  3 7236 7232 

 - - - - (27،831) (27،831) (114،766) - ارز سود و زیان تسعیر

 447،717 324،455 351،516 221،511 214،731 178،261 456،817 118،182 درآمد حمل، توزین و بارگیری

 (751،827) (662،413) (521،225) (482،522) (361،523) (212،222) (224،222) (164،424) هزینه حمل

 - - - - - - (218،328) 124,222 خالص کسری با اضافات انبار

 - - - - - (222،128) 18،228 - سایر

 (222،732) (361،321) (328،113) (738،278) (322،632) (228،661) (63،387) 728،281 مجموع
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 عملیاتیهای غیرسایر درآمدها و هزینه

 فعالیتباشد. صنعت و معدن می آورانپذیر نظمگذاری ناشی از سود سهام شرکت سرمایهدرآمد حاصل از سرمایه

اندازی انواع کارخانجات صنعتی، معدنی و تولیدی است. در حال حاضر فعالیت این شرکت احداث، ایجاد، نصب و راه

 باشد.گهر و گهرزمین میهای توسعه دو شرکت گلشرکت در راستای تکمیل طرح
 های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه – 15 جدول

 31ماهه  3 7227 7222 7233 7238 7231 7236 7232 

 (152،175) - - - - (152،175) 226 )112،271( سود )زیان( تسعیر ارز

 11،271 151،637 124،478 21،711 52،575 34،211 15،122 5،142 سود سپرده بانکی

 141،213 328،162 282،136 246،173 128،126 147،745 114،111 822 هاگذاریسود حاصل از سرمایه

 - - - - - - 3،872 - ناشی از فروش دارایی ثابتسود 

 7،626 17،131 15،123 12،845 11،342 7،712 5،251 122 سایر

 8،232 232،321 238،121 222،673 368،222 21،282 723،323 (726،821) مجموع

 

 تسهیالت 

سررسید  بندیزماندر دسترس و  محاسبه هزینه مالی تسهیالت بلندمدت شرکت، بر مبنای آخرین اطالعات

 های آتی محاسبه گردیده است.اقساط برای سال

رکت شده شهای مربوط به بهای تمامهزینه تأمینبرای  موردنیازمدت بر مبنای سرمایه در گردش تسهیالت کوتاه

 ه است.درصد برای برآورد هزینه مالی شرکت استفاده شد 25نرخ سود میانگین  طوربه برآورد شده است.

 تسهیالت - 16 جدول

 7227 7222 7233 7238 7231 7236 7232 میلیون ریال

 5،814،154 5،182،282 4،232،578 3،223،381 1،281،768 1،125،341 3،483،141 مدتتسهیالت کوتاه

 - - - - 188،222 575،381 1،143،148 تسهیالت بلندمدت

 5،814،154 5،182،282 4،232،578 3,223،381 2،168،221 1،671،721 4،526،188 کل تسهیالت

 7،267،238 7،223،827 7،262،666 872،322 222،322 268،262 387،223 هزينه مالي
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 صورت سود و زیان

 هایآورد و هزینهبا توجه به اینکه شرکت مواد اولیه مصرفی خود را از معادن خود به دست میشرکت مطابق جدول زیر است.  شدهینیبشیپصورت سود و زیان 

خطی با افزایش نرخ دالر رشد پیدا کنند. به همین دلیل حاشیه سود ناخالص شرکت با افزایش  طوربههایی نیستند که هم از جنس هزینه آهنسنگاستخراج و تولید 

 دهد.نرخ دالر افزایش یافته و سرعت رشد سود شرکت را افزایش می
 شدهبینیصورت سود و زیان پیش – 17 جدول

 1411 1411 1322 1328 1327 1327ماهه  2 1326 1325 میلیون ریال

 25،115،211 85،178،546 63،816،611 45،248،355 25،355،331 18،631،447 15،174،811 6،322،351 درآمدهای عملیاتی

 (45،113،528) (41،217،877) (32،882،258) (25،115،222) (15،366،151) (11،164،125) (8،427،227) (4،164،151) درآمدهای عملیاتی شدهتمامبهای 

 22،273،212 22،312،612 22،371،222 32،323،236 3،383،718 1،261،323 6،611،222 3،328،333 سود)زيان( ناخالص

 (1,437،133) (1،267،322) (1،116،822) (214،268) (668،711) (512،283) (674،231) (427،856) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 (314،121) (267،247) (238،772) (128،118) (243،623) (438،667) (62،281) 138،587 سایر اقالم عملیاتی

 28،317،332 22،222،222 33،267،127 73،833،223 3،216،186 6،678،623 2،322،337 7،363،222 سود)زيان( عملياتي

 (1،461،428) (1،312،811) (1،165،666) (811،233) (545،211) (188،265) (568،164) (281،132) های مالیهزینه

 425،237 428،717 351،612 268،143 37،483 8،325 132،242 (116،817) غیرعملیاتیهای سایر درآمدها و هزینه

 21،222،133 23،267،326 38،826،632 73،381،323 8،263،268 6،228،663 2،273،716 887،782 سود)زيان( قبل از ماليات

 - - - - - - - - مالیات بر درآمد

 21،222،133 23،267،326 38،826،632 73،381،323 8،263،268 6،228،663 2،273،716 887،782 سود)زيان( خالص

 3،846 3،461 2،345 1،568 627 523 448 116 سود)زیان( هر سهم

 %52.6 %52.8 %48.5 %45.6 %32 %41.6 %44 %36 ناخالص سود هیحاش

 %51 %51 %46 %43 %36 %36 %32 %31 خالص سود هیحاش
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 گذاریارزش

 DDMمدل 

 برایروش تنزیل سود تقسیمی مطابق جدول زیر است. سهامی عام( با )گهرزمین آهنسنگشرکت گذاری ارزش

ظار تگذاری به این روش، سود نقدی ساالنه شرکت برآورد گردیده و سپس با استفاده از نرخ بازده مورد انارزش

بینی، سود نقدی آخرین دوره بر اساس فرمول های پس از آخرین دوره پیشگردد. برای سالداران تنزیل میسهام

 گردد. رشد ثابت گوردن محاسبه می

 درصد فرض شده است.  81های آتی معادل نسبت تقسیم سود برای سال

 
 گذاری به روش تنزیل سود تقسیمیارزش – 18 جدول

 به بعد 7227 7227 7222 7233 7238 7231 میلیون ریال

 - 47،315،722 42،561،236 28،846،624 12،287،242 8،562،168 سود خالص

 - %81 %81 %81 %81 %81 نسبت تقسیم سود

 211،422،222 37،844،583 34،148،282 23،177،355 15،422،722 6،855،255 سود تقسیمی

 %13 نرخ رشد بلندمدت شرکت

 %34 %34 %34 %34 %32 %32 ورد انتظار سهامداراننرخ بازده م

 62،481،385 11،738،788 14،136،266 12،821،243 11،183،126 6،855،255 سود تقسیمی تنزیل شده

 773،772،262 ارزش فعلي شرکت

 12،311،111،111 تعداد سهام

 3،682 (ریالارزش فعلي هر سهم شرکت )
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 تحلیل حساسیت

دهد که به ازای مقادیر مختلف را نمایش می 1328سال بر سودآوری  رگذاریتأثیت متغیرهای حساس زیرجدول 

 اول( محاسبه شده است.  سطراول( و نرخ دالر ) ستوننرخ ارزی شمش فوالد )

 
 تحلیل حساسیت – 12 جدول

EPS 7238 82،222 32،222 32،222 722،222 722،323 772،222 772،222 

222 426 528 631 733 832 237 1،132 

222 721 841 261 1،172 1،214 1،318 1،438 

222 1،115 1،152 1،282 1،426 7،268 1،622 1،836 

222 1،312 1،464 1،618 1،772 1،233 2،181 2،234 

222 1،614 1،775 1،247 2،118 2،227 2،461 2،633 
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