مهمترین
موفقیتهای انجمن
در سال 92

قیمتهای
داخلی و خارجی
محصوالتفوالدی

1

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

شماره پنجاه و چهار نیمه دوم خرداد ماه 1393

فهرست

سخن اول1.......................................................................................................
اخبار داخلی2..................................................................................................
گزارش خبری2..............................................................................................
اخبار خارجی 3..............................................................................................
قیمت جهانی3................................................................................................
قیمت داخلی4................................................................................................
بورس کاال 4....................................................................................................

طرح اطلس ملی فوالد در گام نهایی
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اجرای طرح اطلس
ملی فوالد را در دست گرفت

سخن اول
چرا انرژی ارزان قیمت برای فوالدسازان
ایرانی مزیت نیست؟
سید بهادر احرامیان

مدیرعامل مجتمع فوالد یزد
همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ،بحث های مربوط به
اثرات افزایش قیمت ها بر صنایع انرژی بر از جمله فوالد دوباره در
محافل کارشناسی و مطبوعاتی به جریان افتاده است .بحث هایی
که شاید در ذهن بسیاری از دست اندرکاران و طرف های مختلف،
قدری تکراری و تکرار مکررات باشد .البته می بایست اذعان داشت
که در دولت جدید رویکرد حل مشــکالت به صورت ریشــه ای و
اساسی ظاهرا اولویت بیشتری به خود اختصاص داده است و بر این
مبنا طلیعه گشــایش در مشکالت رشته های مختلف صنعتی در
صورت صبر کافی در میان مدت دیده می شود.
پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که با نگاهی به شیب اصالح
قیمت ها می توان به تعبیر دولت آن را شیبی مالیم نامید ،شرایط
و هزینه های تولید فوالد در حلقه های مختلف زنجیره تولید دچار
تغییراتی شده اند .شرایط حاکم بر بازار فوالد ایران و جهان در زمان
اجرای فاز اول و دوم تفاوت های بزرگی داشته است .اجرای فاز اول
هدفمندی همزمان با افزایش قیمت های جهانی و نیز وجود رونق در
بازارهای داخلی بود در حالی که در اجرای فاز دوم با ثبات و یا قدری
نگاه روبه پایین قیمت های جهانی و نیز رکود عمیق داخلی همزمان
بوده اســت .شاید به همین دلیل در اجرای فاز اول دولت با مداخله
شدید در قیمت گذاری بازار سعی در خنثی سازی افزایش احتمالی
قیمت ها از سوی تولید کنندگان داشت؛ آن هم در فضایی که مصادف
با افزایش قیمت های جهانی بوده به نحوی که تولیدکنندگان داخلی
در آن فضا حتی قادر به تطابق قیمت های خود با قیمت های جهانی
نیز نشدند .البته شــاید وضعیت فعلی حاکم بر بازار و رکود شدید
حکمفرما باعث شده است که دولت هیچ نگرانی از وجود کشش در
بازار مصرف جهت افزایش قیمت نداشــته باشد و تقریبا در فاز دوم
هیچ دخالتی در قیمت گذاری دستوری محصوالت فوالدی مشاهده
نشــد .البته وعده دولت در زمینه عدم دخالت در قیمت گزاری می
بایست با ســنگ محک ورود به یک دوره افزایش قیمت داخلی و
جهانی سنجیده شود تا تولید کنندگان فوالد از محقق شدن یکی از
خواسته های دیرینه شان اطمینان کامل حاصل نمایند.
یک بررسی تطبیقی نشان می دهد که با اجرای فاز دوم هدفمندی
هنوز نیز به سطح جهانی قیمت های حامل های انرژی پس از اجرای
فاز اول نرســیده ایم .در خالل سال های  88تا کنون تقریبا تمامی
اثــر اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها با دلیل افزایش  2.5تا
 3برابری نرخ ارز مخصوصا در بخش قیمت های برق و گاز طبیعی
از بین رفته اســت .نرخ گاز طبیعی که در فاز اول طرح هدفمندی
به معادل  7سنت دالری برای هر متر مکعب رسید؛ پس از اجرای
فاز دوم هدفمندی و بر مبنای نرخ دالر مبادله ای هم اکنون کمی
بیشتر از  5سنت می باشد .در مورد نرخ مرجع برق نیز نرخ پس از
اجرای فاز دوم معادل  3سنت است در حالیکه در اجرای فاز اول نرخ
برق ایران به حدود  5سنت در کیلووات ساعت رسیده بوده است .به
عبارت دیگر می توان گفت اجرای فاز دوم تنها حرکتی برای جبران
بخشــی از اثر افزایش نرخ ارز در خنثی کردن اجرای فاز اول طرح
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سـید محمـد رضا دانشـگر :تا حدود
 20سـال پیـش ،صنعـت فـوالد بـه عنـوان یـک
صنعـت اسـتراتژیک و ملـی منحصـر بـه سـه یـا
چهـار کارخانـه بزرگ دولتی بود که بخشـی از نیاز
فوالد کشـور را تامین کرده و مـازاد آن نیز از خارج
کشـور تامین می شـد .از اواخر دهه هفتـاد و اوایل
دهه هشـتاد به تدریـج ورود واحدهای نیمه دولتی
و خصوصـی بـه عرصه تولید فـوالد آغاز شـد .اما از
اواخـر دهـه هشـتاد شمسـی بـود کـه ورود بخش
خصوصـی بـه صنعـت فـوالد آهنـگ تندتـری به
خود گرفت و موج فوالد سـازان کوچک و متوسـط
در ایـن صنعـت پدیدار شـدند .کارخانجـات جدید
فوالدسـازی در مقیـاس های کوچک و متوسـط و
عمدتـا در بخـش هـای ذوب و نـورد یکـی پس از
دیگـری راه انـدازی و وارد بازار شـدند.
امروز تعداد بازیگران صنعت فوالد بسیار پرتعداد
شده است .بیش از  120واحد فوالد سازی باالی
 30هزار تن تا چند میلیون تنی در سراسر کشور
وجود دارند که تقریبا همه آنها در کنار تولید روزمره
خود طرحی نیز برای توسعه و افزایش ظرفیت در
دست احداث دارند .به غیر از این ،نزدیک به 40
طرح فوالدی جدید در بخش های گندله سازی،
آهن اسفنجی ،ذوب و نورد در دست ساخت می
باشد که هر کدام ظرفیت اسمی از صد هزار تن
تا  2/5میلیون تن دارند .به عنوان مثال در شکل
زیر تعدادی از واحدهای فوالد استان اصفهان نشان
داده شده است:

در حـال حاضر بسـیاری از فوالدسـازان یـا مدیران
طرحهـای فـوالدی کشـور از مشـخصات سـایر
واحدهـای صنعتی و طـرح های در دسـت احداث
بـی اطلاع هسـتند و علیرغم اینکه صنعـت فوالد
جزو صنایع باالدسـتی و استراتژیک کشور است اما
تاکنون فاقد انسـجام در سیاسـت گذاری و نقشـه
راه مـدون بـوده اسـت و برنامههایـی کـه در حـال
حاضـر وجـود دارد محـدود بـه هدفگذاریهـای
کلی می باشـد.

امـا آگاهـی از کم و کیف واحدهای فوالدی کشـور
مسـئله ای اسـت که تمام فعاالن و سرمایه گذاران
این صنعـت برای تصمیم گیری های اسـتراتژیک
خـود بـه آن نیازمنـد هسـتند تا عالوه بر پوشـش
دادن نیـاز کشـور بـه محصـوالت فوالدی قـادر به
تامیـن مـواد اولیـه ،فـروش محصـوالت و نهایتـا
سـودآوری و رقابـت در ایـن عرصه نیز باشـند.

اطلـس ملی فـوالد ،زمینه سـاز تدوین
نقشه راه

تهیه و انتشار نقشــه های جغرافیایی صنعتی به
همراه بانک اطالعاتی مربوطه از ســال ها پیش در
کشــورهای صنعتی جهان مرســوم بوده است .به
عنوان مثال نقشــه زیر همه ساله توسط موسسه
معتبر   Plattsمنتشــر شــده و حاوی اطالعات
و پراکندگی جغرافیایی  فوالدســازان معتبر دنیا
میباشد:

امــا در حال حاضــر هیچ مرجع جامــع یا نمونه
مشابهای برای نقشــه فوالد در کشور ایران که در
برگیرنده تمام حلقه های تولید فوالد باشــد وجود
ندارد .لــذا انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران به
عنوان یک تشکل فراگیر و تخصصی که اکثر تولید
کنندگان فوالد کشــور را در بر می گیرد ،در این
راستا پیشقدم شده و به یاری خداوند متعال اقدام
به تعریف طرحی برای پاسخگویی به نیازهای فوق
و تهیه مجموعه ای جامع و کاربردی تحت عنوان
"اطلس ملی فوالد ایران" نموده است.
این مجموعه شــامل :یک نقشه جامع جغرافیایی
واحدهــا و طرح های فوالدی ،بــه همراه نرم افزار
جامع نقشه و بانک اطالعات و شاخص های صنعت
فوالد ایران و همچنین کتاب اطلس فوالد ایران می
باشد که در برگیرنده کلیه نقشه ها ،آمار و اطالعات
صنعت فوالد ایران به همراه مشخصات سازندگان و
تامین کنندگان اصلی این صنعت در حیطه های
مختلف می باشــد .الزم به ذکر است که اطالعات
فوق در دوره های زمانی مناسب نیز بروز و مجددا
منتشر خواهد شد.

با اســتفاده از اطلس ملی فوالد ،مدیران واحدهای
فوالدی و ســایر فعاالن این صنعت قادر خواهند
بــود اطالعات دقیقی از وضعیــت فعلی واحدها و
طرح های فوالدی کشــور و همچنین سایر عوامل
و زیرساخت های تاثیر گذار بر این صنعت بدست
آورند.

محتـوای اطالعـات اطلس ملـی فوالد
شـامل موارد زیر اسـت:

y yاطالعات کلیدی واحدهای فوالدی کشــور
(موقعیت جغرافیایی ،ظرفیت تولید  ،فرآیند
تولید و )...
y yدسته بندی بر اســاس فرآیند تولید (کوره
بلند ،گندله سازی ،احیا ،کوره قوس ،القایی،
نورد میلگرد ،مقاطع و)...
y yطرحهای  فوالدی در دست احداث به همراه  
ظرفیت و سایر مشخصات آنها
y yنقشه زیرساخت های جاده ای ،ریلی ،بنادر،
فرودگاه ها مبادی صادراتی و وارداتی
y yموقعیت و ظرفیت معادن سنگ آهن کشف
شده و گمانه زنی شده و واحدهای فرآوری
سنگ آهن
y yنقشه و وضعیت منابع آبی جاری و زیر زمینی
کشور
y yآمار و نمودارهای صنعت فوالد کشــور در
ســالهای گذشــته (تولید و مصرف فوالد،
واردات و صادرات و )....
y yروند قیمتهای محصوالت نیمه تمام و نهایی
فوالدی کشور در سال های گذشته
y yموقعیت و مشــخصات تامیــن کنندگان
و ســرویس دهنــده های اصلــی صنعت
فــوالد مانند تامین کننــدگان مواد اولیه،
فرآوردههــای نســوز ،کوره هــای ذوب و
عملیــات حرارتی ،خطوط نــورد ،قطعات
و تجهیــزات صنعت فوالد ،شــرکت های
مهندسی و ساخت و ...
الزم به ذکر است که کلیه هزینه های اجرای طرح
و نرم افزار و نقشه از محل حمایت مالی واحدهای
فوالدی و چاپ لوگوی آنها در نقشه ،درج نام تامین
کنندگان فوالد در نقشــه و همچنین تک فروشی
نقشــه ها و نرم افزار تامین خواهد شد که جدول
جریان مالی آن نیز پیش بینی شده است.

اطلـس ملـی و شـاخص هـای صنعت
فوالد کشـور

بـی شـک اطالع از شـاخص های کلیـدی صنعت
فـوالد کشـورمان و مقایسـه آن بـا شـاخص های
ادامه در صفحه 2
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خبر داخلی
توسعه صنعت فوالد در یزد
متوقف میشود

معاون برنامه ریزی اســتاندار یزد با تایید این موضوع
که یزد جای توسعه فوالد نیست ،گفت :برای توسعه
صنایع فوالدی دیگر زمین و آب اختصاص نمی دهیم.
به گزارش اخبار فوالد ،محمدرضا بابایی در نشستی
خبری اظهار داشت :برای حمایت از صنایع ،زمین برای اجرای طرح های صنعتی در
اختیار آنها قرار می گیرد اما در زمینه فوالد دیگر زمین به سرمایه گذاران نمی دهیم
ضمن اینکه آب صنایع فوالدی باید توسط خود واحدها تامین شود و استان تعهدی
در این زمینه ندارد.
وی ادامه داد :اینکه یزد جای توسعه صنایع فوالدی نیست صحیح است اما چون یزد
معدن خیز است و بهره وری و فرآوری معدن در استان های دیگر اتفاق می افتاد15 ،
میلیون تن ظرفیت تولید فوالد برای یزد تعریف شد که  10میلیون تن ظرفیت سازی
شد و اکنون رقم تولید فوالد در همین  10میلیون تن ثابت مانده است.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران:

لیست فوالدسازان بدهکار
بانکی اشکال دارد

حمیدرضــا طاهــری زاده ،نایــب رئیــس انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران ضمن حمایت از تولیدکنندگان فوالد خواهان حمایت دولت از
برخی تولیدکنندگانی شد که در لیست بدهکاران بانکی قرار گرفته اند.
طاهری زاده تصریح کرد :قرار دادن برخی تولیدکنندگان در لیست بدهکاران بانکی در
حال حاضر منطقی نیست زیرا معوقات باقی مانده از سال گذشته به منظور خرید مواد
اولیه به ارز نرخ مصوب در آن سال بوده است.
وی با اشاره به اینکه تمام تسهیالت ارزی دریافتی با هدف تامین نیاز کشور به محصوالت
فوالدی بوده است ،افزود :در مقطع کنونی بانک ها به ویژه بانک مرکزی برای رفع این
مشکل باید چاره ای منطقی بیاندیشیند تا تولیدکننده در این میان متضرر نشود.

صادرات فوالد صنعت بناب به
عراق افزايش مییابد

کارخانه های فوالد با کمبود
مواد اولیه مواجهاند

صـادرات محصـوالت فـوالدي مجتمـع فـوالد
صنعـت بناب به عراق امسـال افزايـش مي يابد.
بـه گـزارش اخبـار فـوالد ،مديـر عامـل مجتمع
فـوالد صنعـت بنـاب گفت :حجـم صـادرات انواع محصـوالت فـوالدي اين
مجتمع نسـبت به سـال قبل  امسـال افزايش چشـمگيري خواهد داشـت .
علـي دهاقيـن بـا اشـاره بـه تقاضـا و اسـتقبال مصـرف كننـدگان و تجـار
آهـن عـراق ،رضايـت منـدي ايشـان از محصوالت ايـن مجتمـع را دليل بر
برنامهريـزي بـراي افزايـش حجم صـادرات بر شـمرد و ابراز اميـدواري كرد
كـه در آينـده نزديك ايـن مجتمع حضور تاثيرگذاري را در بـازار آهن عراق،
مخصوصـاً اقليم كردسـتان خواهد داشـت.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان از کمبود فضای
مورد نیاز برای ایجاد طرح های توسعهای سخن
گفت و اظهار داشــت :تامین مواد اولیه و فراهم
نمودن زیرساخت ها در منطقه ویژه از جمله مشکالت پیش روی این شرکت
محسوب می شوند که در صورت عدم رسیدگی به این مشکالت به خصوص
تامین نشــدن مواد اولیه مورد نیاز کارخانههای فوالدی احداث شده ،دچار
مشکل اساسی خواهند شد.
بــه گزارش اخبار فوالد ،مرتضی آقاجانی در ادامه افزود :اکنون بهترین زمان
برای ســرمایهگذاری و ایجاد کارخانه فوالدی است ،به همین دلیل در این
استان همه بسترها فراهم است.
آقاجانــی در خصوص وضعیت فعلی بازار فــوالد گفت :در حال حاضر رکود
شــدیدی بازار این محصوالت را فراگرفته اما راهانــدازی پروژههای عمرانی
میتواند کمک بزرگی برای این بازار باشد.

ميـزان رشـد توليد فـوالد خام ايـران در چهار
مـاه ابتـداي سـال  2014ميالدي از متوسـط
رشـد توليـد ايـن فلـز اسـتراتژيك در جهـان
بيشـتر شد.
بـه گـزارش اخبار فـوالد ،انجمـن جهاني اعالم کرد رشـد توليد فـوالد خام
ايـران تـا پايـان مـاه آوريل سـال جاري ميلادي بـه  4.7درصد رسـيد اين
در حاليسـت كـه متوسـط رشـد توليد فـوالد خـام در جهـان در اين مدت
2.5درصد بوده اسـت.
در ايـن  4ماهـه ايـران همچنـان بـزرگ تريـن توليد كننـده ي ايـن فلز در
خاورميانـه شـناخته شـده و بـا توليـد بيـش از  5ميليـون تن انواع شـمش
فـوالدي در جايـگاه نخسـت اين منطقه ايسـتاده اسـت.
ميـزان توليـد فـوالد خام ايران در مدت مشـابه سـال  2013بـه  4ميليون
و 789هـزار تن رسـيده بود.

فوالد خوزستان برنده مزایده
 ۲۸درصدی سهام سنگ آهن
مرکزی شد

پرش توليد فوالد خام ايران
از سکوی متوسط جهاني

شرکت فوالد خوزستان در پی خرید  65درصد سهام
فوالد شادگان در اواخر سال پیش ،امسال نیز با خرید
 28و نیم درصد سهام کارخانه سنگ آهن مرکزی ایران ،نخستین گام را برای ورود در
صنایع باالدستی فوالد با موفقیت برداشت.
به گزارش اخبار فوالد ،مهندس عبدالمجید شریفی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان
با اعالم این مطلب سرمایه گذاری در معادن را یکی از محورهای مهم توسعه شرکت
خواند و افزود :در راستای تحقق برنامه استراتژیک تامین پایدار مواد اولیه ،شرکت فوالد
خوزستان در مزایده خرید ۲۸٫۵درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی عرضه شده
در بازار سوم فرابورس شرکت نمود و برنده مزایده گردید .شریفی تاکید کرد :به جهت
تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهره وری این خرید بسیار موثر خواهد بود.

ادامه گزارش از صفحه 1

بینالمللـی ایـن صنعـت  ،راهنمـای ارزشـمندی بـرای ارتقـاء بهـرهوری و
کیفیـت در حـوزه صنعـت فوالد ایـران می باشـد .انجمن تولیـد کنندگان
فـوالد ایـران بـا توجـه بـه جایگاهـی کـه در صنعـت فـوالد دارد بهتریـن
تشـکل بـرای ارتبـاط بـا واحدهـای فـوالدی و اطلاع رسـانی در خصوص
شـاخصهای کلیـدی صنعـت فـوالد کشـور می باشـد.
یکی از زیر مجموعه های اطلس ملی فوالد ایران ،استخراج و اطالع رسانی
مداوم شاخص های کلیدی صنایع فوالد کشورمان می باشد .شاخص هایی
مانند راندمان نیروی انسانی ،تناژ تولید به ازای هر نفر ،کیلووات ساعت برق
مصرفی به ازای هر تن محصول ،نرمال متر مکعب گاز مصرفی ،درصد ضایعات

و محصوالت برگشتی و ...و حتی شاخصهایی مانند تعداد حوادث ،میزان
توقفات ،مصرف مواد اولیه و نسوز ،بر اساس تعامالت انجام شده با اعضای
انجمن جمع آوری و  محاسبه شده و پس از نرمال سازی داده ها ،گزارشات
متنوعی برای اعضای انجمن بر اساس نوع فعالیت آنها در دسترس خواهد بود.
بـه عنـوان نمونـه در مثال زیر هر یـک از واحدهای تولید ذوب توسـط کوره
قـوس مـی توانند شـاخص هایـی در مورد متوسـط راندمان نیروی انسـانی
در واحدهـای ذوب کشـور ،رتبـه آن واحد در میان صنایع مشـابه همچنین
راندمان نیروی انسـانی در صنایع مشـابه سـایر کشـورهای منطقه و جهان
را مشاهده نمایند.

اخبار انجمن

اقدامات انجمن در خصوص آزادسازی
صادرات فوالد

بــا توجه به مهلت آزادی صادرات فوالد تا پایــان خردادماه  ،93انجمن تالش ها و
پیگیری های متراکمی را از اردیبهشت ماه برای تمدید این مهلت تا پایان سال آغاز
کرد که خوشبختانه منتج به تصویب در کارگروه فوالد و سپس اخذ نظر وزیر محترم
صنعت ،معدن و تجارت و ابالغ آزادسازی صادرات فوالد تا پایان سال جاری گردید.
مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه از طریق مکاتبهای به اطالع اعضاء
محترم رسیده است که برخی از آنها عبارتند از:
y yمکاتبه با وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت و اعالم ضرورت و فوریت
موضوع و پیگیری ویژه رئیس هیئت مدیره انجمن از ایشان
y yجلسات و مکاتبات متعدد با معاونت توسعه بازرگانی داخلی و معاونت
امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و همچنین
رئیس کل سازمان توسعه تجارت در خصوص موضوع

گزارش خبری

برگزاری نخستین جلسه کمیته تشکیل
کنسرسیوم واردات قراضه

پــس از برگــزاری چنــد جلســه از رســته ذوب انجمــن و انتخــاب
کمیتــه ای  7نفــره جهــت تعییــن چارچــوب و راهکارهــای تشــکیل
کنسرســیوم واردات قراضــه ،نخســتین جلســه کمیتــه مذکــور بــا
حضــور تمامــی اعضــاء آن تشــکیل شــد .در ایــن جلســه کــه مدیــران
عامــل شــرکت هــای فــوالد یــزد ،فــوالد جنــوب ،کالچ و فــوالد کیمیــا
بــه همــراه معاونیــن خریــد شــرکتهای فــوالد مبارکــه ،ذوب آهــن
اصفهــان و فــوالد خوزســتان حضــور داشــتند ،مــوارد زیــر بــه عنــوان
اهــداف اولیــه ایــن کنسرســیوم تعییــن گردیــد.
y yتوســعه واردات قراضــه (شــامل انجــام اقدامــات الزم بــه
منظــور شــکل گیــری یــارد تخصصــی قراضــه و تامیــن
زیرســاخت هــای مــورد نیــاز بــرای واردات ایــن مــاده اولیــه).

y yتالش برای مدیریت بازار داخلی قراضه
y yتــاش در راســتای اخــذ تســهیالت مناســب از دولــت بــرای
واردات قراضــه
همچنیــن در ایــن جلســه پــس از تبــادل نظــر در خصــوص چارچــوب
حقوقــی کنسرســیوم مذکــور ،مقــرر شــد ایــن کنسرســیوم در قالــب
یــک شــرکت ســهامی خــاص بــه ثبــت رســیده و در آینــده نزدیــک بــه
ســهامی عــام تبدیــل شــود و از ظرفیــت شــرکت هــای بــزرگ و بخــش
عمومــی و دولتــی نیــز اســتفاده مقتضــی بعمــل آیــد .ضمنـاً بــه منظــور
انجــام اقــدام عاجــل و کوتــاه مــدت بــرای واردات قراضــه مقــرر گردیــد
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای شــرکت تعاونــی حمایــت فوالدســازان
معیــن ،یــک محمولــه قراضــه  30تــا  40هــزار تنــی بــه کشــور وارد و
از طریــق مکانیســم  LCداخلــی بیــن کارخانجــات ذوب توزیــع گــردد.

مهمترین موفقیت های انجمن در سال92

گزارش کوتاه زیر به بهانه برگزاری مجمع عمومی انجمن تهیه شده و مروری اجمالی دارد
بر عناوین موفقیت های انجمن در یک سال گذشته

  ســال  1392سالی پرکار و پربار برای انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران بود .ســالی با تداوم مسائل و مشکالت عدیده در صنعت فوالد و
ایجاد موانع جدید پیش روی فوالدســازان ،موانعی از نوع رکود بازار تا موانع
صادراتی و پیچ و خمهای مسیر تأمین مواد اولیه .سالی همراه با تغییر دولت و
پیامدهای آن از تغییر مسئولین و استراتژی ها گرفته تا اخالل در امور اداری
و اجرایی که به صورت ذاتی پس از انتقال قدرت اجرایی کشور اتفاق می افتد.
اما خوشــبختانه با تالش و پیگیری انجمن اکثر دغدغه های تولیدکنندگان
فوالد کشور به گوش مسئولین دولت یازدهم و مجلس هشتم رسید که برخی

از این اقدامات موفقیت هایی را در پی داشت و تالش برای به نتیجه رساندن
برخی امور دیگر هم در جریان است.

مهمترین موفقیت ها و نتایج اقدامات انجمن در سال 92
عبارتند از:
y
y

yرفع محدودیت های صادراتی و آزادسازی صادرات فوالد در دو مرحله
تا پایان سال 1393
yحل نسبی مشکل تناسب قیمتی در زنجیره فوالد به ویژه در خصوص
گندله و آهن اسفنجی

y
y
y
y
y
y
y

yمنصرف ساختن دولت از تعیین قیمت گاز صنایع فوالد همانند صنایع
پتروشیمی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
yاخذ تخفیف و امکان تقسیط مبلغ قابل پرداخت برای تمدید کارت
بازرگانی شرکت های عضو
yحل مسائل تعزیراتی تعدادی از شرکت های عضو
yحل مشکل بیش بود ارزش تعدادی از شرکت های عضو
yکاهش تعرفه فروآلیاژهای پرمصرف در صنعت فوالد
yآغاز تدوین استاندارد شمشه و شمشال فوالدی
yآغاز اجرای طرح اطلس ملی فوالد ایران
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خبر خارجی
تولید فوالد آرسلورمیتال در
اوج قرار دارد

علی رغم بحران سیاســی که بــر تقاضای فوالد
اوکراین تاثیر منفی گذاشــت ،ماه می کارخانه
آرسلورمیتال اوکراین بهترین نتیجه را در تولید
فوالد از سپتامبر  2008تاکنون کسب کرد.
به گزارش اخبار فوالد ،تولید فوالد خام آرسلورمیتال ماه می  ۶۰۸هزار تن و
محصوالت فوالدی  ۵۲۲هزار تن ثبت شــده که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته به ترتیب  ۲۱و  ۱۶درصد رشد داشته است.
بین ژانویه تا می نیز این کارخانه  ۲میلیون و  ۴۸۰هزار تن فوالد خام تولید کرد که
 ۴درصد نســبت به سال قبل افت داشته و تولید محصوالت فوالدی نیز با  ۴درصد
کاهش نسبت به ۴ماه نخست سال قبل  ۲میلیون و  ۱۸۰هزار تن ثبت شد.

صنعت فوالد جهان به توسعه
شهرنشینی خوش بین است

انجمن جهانی فوالد بر این باور است که تداوم روند
شهرسازی نشان می دهد چشم انداز صنعت فوالد
جهان در میان مدت می تواند خوش بینانه باشد
و تا زمانی که جمعیت دنیا رو به افزایش اســت و
کشورها به دنبال توسعه بیشتر هستند میزان نیاز به فوالد باالتر می رود.
به گزارش اخبار فوالد ،خوشــبینانه ترین پیش بینی ها انتظار دارند تا سال
 2030یک میلیارد و  500میلیون نفر دیگر به دنبال زندگی بهتر به شهرها
بروند از این رو نیاز به افزایش زیرساخت ها ،مسکن ،توسعه سیستم حمل نقل
دارد.
و تولید غذای بیشتر وجود دارد .همه این فعالیت ها نیاز باالیی به فوالد .
ظرفیت فعلی تولید فوالد دنیا برای رفع نیاز یک دهه آینده یا بیشتر کافی است
و کمبود مواد اولیه نیز وجود ندارد از این رو می توان به آینده خوشبین بود.

بازار فوالد ساختمانی ژاپن رو
به بهبود است

امیدواری صنعت فوالد ترکیه
به بهبود اوضاع بازار

انتظـار مـی رود تقاضـای فـوالد سـاختمانی ماه
جـوالی در ژاپـن  12درصـد نسـبت بـه مـدت
مشـابه سـال قبل و کمتر از  11درصد نسبت به
ژوئـن افزایش یابـد و به  2میلیـون و 50هزارتن

طبق پیش بینی ها ،تولید فوالد و مصرف آن در ترکیه از
نیمه دوم امسال به تدریج رو به بهبودی حرکت می کند.
به گزارش اخبار فوالد ،ســال  ۲۰۱۳تولید فوالد
خام ترکیه  ۳و  ۴دهم درصد افت داشــته به ۳۴
میلیون و  ۷۰۰هزار تن رسید از این رو انتظار می رفت ماه های نخست سال
 ۲۰۱۴بهبودهایی حاصل شــود ولی در مقابل بین ژانویه تا آوریل نیز تولید
فوالد ترکیه روندی رو به پایین داشت و نسبت به مدت مشابه سال گذشته
کمتر از  ۳درصد پایین آمد .مازاد ظرفیت تولید فوالد در سطح جهان و حاشیه
سود نامتعادل بین قیمت قراضه و محصوالت فوالدی بر میزان تولید فوالد این
کشور اثر منفی گذاشت.
تولید محصوالت فوالدی سال  ۲۰۱۳در ترکیه  ۶و  ۲دهم درصد باال رفته به
 ۳۶میلیون و  ۴۰۰هزار تن رسید و میزان مصرف محصوالت فوالدی با رشد
 ۱۰درصدی  ۳۱میلیون و  ۳۰۰هزار تن ثبت شــد ولی  ۴ماه نخست سال
 ۲۰۱۴کمتر از  ۲درصد افت داشت.

برسد.
به گزارش اخبار فوالد ،از طرفی معموال از ســه ماهه ســوم سال ساخت و
سازهای دولتی افزایش می بابد چون بودجه سال مالی جدید تصویب میشود،
از این رو فصل ســوم سال باید در انتظار بهبود تقاضای فوالد ساختمانی در
ژاپن بود.
طبق این گزارش ،بیشــترین افزایش در تقاضای فوالد ساختمانی مربوط به
ورق تخت و لوله مورد اســتفاده در پروژه های شهری خواهد بود تا میلگرد
و مقاطع.

امریکا به دنبال جایگزینی
برای واردات میلگرد ترکیه و
مکزیک

رشد  3درصدی فوالد اروپا
آغاز شد

واردکننده های میلگــرد در امریکا از زمان باز
شدن پرونده شــکایت از واردات میلگرد ترکیه
و مکزیک در ســپتامبر به دنبال منابع دیگری

صنعت فوالد اروپا به تدریج رو به بهبود است ولی
هنوز در شرایط دشواری قرار دارد.
فــوالد اروپا که نیمه دوم ســال  2013به ثبات
رسید و پیش بینی می شود تا سال  2015رشد
 3درصدی داشته باشد و  150میلیون تن فوالد تولید کند.
به گزارش اخبار فوالد ،پس از دو سال کاهش در تولید فوالد حوزه یورو ،آغاز
سال  ۲۰۱۴امیدوار کننده بود و امید ها به بهبود صنعت فوالد اروپا باال رفت.
بین ژانویه تا آوریل تولید فوالد خام اروپا  ۶درصد باال رفت.

برای واردات افتاده اند.
بـه گـزارش اخبار فـوالد ،ماه می امریـکا می توانسـت  ۷۵۲۷۸تن میلگرد از
ترکیـه وارد کنـد کـه از این میـزان مجوز کمتـر از  ۴۷هزار تن وارد شـد .در
حالـی کـه ماه آوریل  ۶۶هزار تن میلگرد از ترکیه وارد شـد .آمـار واردات ماه
مـی میلگـرد از مکزیـک نیز از  ۱۳هزار تن آوریل به  ۱۱۴تن رسـیده اسـت.
شایان ذکر است که واردات میلگرد از کره جنوبی به امریکا رو به افزایش است.

بهره از یک سو و نیز تثبیت نرخ ارز و عدم تعدیل آن متناسب با تورم باعث
افزایش نرخ عملی بهره و تامین مالی سرمایه در گردش و ثابت طرح ها می
گردد به طــوری که مجموع هزینه مالی و انرژی مصرفی در تولید فوالد در
ایران همواره باالتر از بسیاری از صادرکنندگان همجوار کشورمان بوده است.
به عبارت دیگر با تجیمع این دو عامل مهم هزینه می بینم که تولیدکننده
ایرانی هیچ مزیتی خاصی نسبت به رقبای خود ندارد.
به اعتقاد اینجانب آنچه رویکرد دولت جدید را با گذشته متفاوت کرده است
تمرکز و اولویت دولت مبنی بر مهار تورم به عنوان اولویت اول اقتصاد کالن
می باشد که در صورت موفقیت منجر به کاهش نرخ بهره و به طبع آن تعدیل
نرخ تامین مالی مشروط به تعدیل نرخ ارز به نسبت تورم جاری کشور خواهد

گشــت .به جرات می توان گفت یکی از چالش های اصلی صنعت کشور در
 8سال گذشته حفظ توان رقابتی در شرایط همزمانی نرخ تورم و بهره باالی
داخلی و از سوی دیگر ثابت بودن نرخ ارز و عدم توجه دولت به اثر سوء این
سیاست بر روی افزایش هزینه مالی تولید داخلی بوده است .بنابراین با توجه به
رویکرد اصولی دولت در اولویت بندی مشکالت کشور می توان نتیجه گرفت
که تسریع در فرآیند کاهش نرخ تورم و به طبع آن امکان کاهش نرخ بهره و
همچنین تعدیل نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده با توجه به تغییرات
نرخ تورم جاری کشور مطابق آنچه از ابتدا در قوانین و مقررات نیز دیده شده،
می تواند به عنوان یک مطالبه عمومی استراتژیک و دراز مدت در بخش تولید
و باالخص توسط تولید کنندگان فوالد مطرح گردد.

ادامه سخن اول از صفحه 1

هدفمندی که هدف اصلی آن رساندن قیمتهای حاملهای انرژی به سطح
 90درصد قیمت فوب خلیج فارس می باشد بوده است.
بر مبنای این استدالل می توان گفت که هنوز در مقایسه با نرم های جهانی،
بهای حامل های انرژی در ایران دارای مزیت می باشند اما با این وجود همان
مشکل همیشگی که به کرات نیز ذکر شده است نه تنها منجر به ایجاد مزیت
عملی برای تولید کنندگان فوالد ننموده است بلکه بر خالف تمامی انتظارات
بنگاه های تولیدی صنعت فوالد در عمل تولید کنندگان فوالد ایران نسبت به
بسیاری از رقبای خود در شرایط سخت تری به سر می برند .محاسبات مالی
همواره نشان داده است که با وجود مزیت ایران در دسترسی به انرژی ارزان
قیمت به دلیل وجود نرخ های تورم باالی داخلی و نیاز به باال نگه داشتن نرخ

قيمتهايجهاني

جهانیقیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی
تغییرات
روند تغییرات قیمت شمش و محصوالتروند
فوالدی در بازار
َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

503

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

493

*

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

528

533

530

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

495

*

*

*

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

*

*

*

*

*

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

505

499

495

495

493

495

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

580

570

570

568

566

566

566

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

590

588

592

590

578

578

578

565

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

685

717

704

679

666

663

670

673

671

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

533

540

540

540

540

542

530

523

523

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

485

475

475

470

470

470

470

458

453

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

515

518

518

518

525

525

520

528

525

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

530

530

553

555

563

563

560

560

560

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

532

533

533

533

545

545

545

545

545

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

683

670

670

675

680

675

675

675

675

*بذين احتساب مالیات بر ارزش افسيدٌ ي مالیات ()vat & taxes
* قیمتهای فوق مربوط به معامالت نقدی بازار میباشد.

 11آيریل

 25آيریل

2می

 9می

 16می

23می

 6شيئه

 13شيئه

 20شيئه

500

497

498

495

495

495

495

493

490

490

490

490

490

487

488

530

530

530

525

525

523

*

*

*

*

*

*

*

*

*

493

490

490

563

563
570

اخبار فوالد

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
صاحب امتیاز :انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
مدیر مسئول :سیدرسول خلیفه سلطانی
سیاستگذاری :حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر :سید احمد عسکری
گرافیک و صفحهآرایی :نرگس پایندهداری نژاد
همکاراناینشماره:هاجرشیرانی،محمدرضادانشگر،سمیهکرکوند،آسیهسیدعلیان
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :

4
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قیمتهایداخلی

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی
تهرانتهران
روغنیدردربازاربازار
قیمت ورق

سایس

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5
سایس

2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25

هفته سوم خرداد

22,050
23,466
24,766
24,600
24,433
24,760
25,800
25,689
26,450
26,850
27,333

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

هفته چهارم خرداد

سایز

12
14

22,600

6.5
8
سایز
10
6.5
12
8
14
10

22,050
23,466
24,600
24,566
24,400
24,733
25,800
25,766
26,425
26,800
27,400

19,700
20,125
20,287
20,215
20,850
20,950
20,830
20,550
20,325
18,530
18,633

ساده
میلگردساده
میلگرد

هفته سوم خرداد

 21,650میلگرد آجدار
میلگرد آجدار
 19,550میلگرد
آجدار

19,300

18,900
19,550
18,800
18,900

18,650
19,300
18,650

10
سایز

خرداد
هفته سوم
18,900

16
12

18,800
18,900

12
8
14
10

هفته چهارم خرداد

19,333
19,950
20,125
20,100
20,750
20,900
20,700
20,425
20,283
18,425
18,550

14
18

18,750
18,800

22
18

18,800
18,750

20
16

25
20

18,600
18,650

18,800
18,750

28
22

32
28

19,400
18,800

32

19,400

30

18,600
18,650

18,600

18,800

30
25

18,650خرداد
هفته چهارم

18,750
18,800

18,600
18,600

18,970
18,800

18,770
18,600

18,970

18,770

هفته سوم خرداد

هفته چهارم خرداد

فوالدی در بازارهای تهران
22,100
قیمت محصوالت22,100
3
20,200
20,700
4
نبشی
20,300
20,300
5
هفته چهارم خرداد
هفته سوم خرداد
سایس
20,300
20,950
6
22,100
22,100
3
19,800
19,800
8
20,200
20,700
4
19,600
19,800
10
20,300
20,300
5
19,800
19,800
12
20,300
20,950
6
26,100
26,100
15
19,800
19,800
8
19,600
19,800
10
ناودانی
19,800
19,800
12
هفته چهارم خرداد
هفته سوم خرداد
سایس
26,100
26,100
15
6
20,400
20,550
8
20,550
20,850
ناودانی
ناودانی
10
20,650
20,950
هفته چهارم خرداد
هفته سوم خرداد
سایس
12
20,750
20,950
6
20,400
20,550
14
*
*
8
20,550
20,850
16
21,100
21,100
10
20,650
20,950
18
25,900
26,400
12
20,750
20,950
20
25,500
26,000
14
*
*
22
17,100
17,100
16
21,100
21,100
18
25,900
26,400
20
25,500
26,000
22
17,100
17,100

هفته چهارم خرداد

18,600

نبشی
نبشی

سایس

هفته چهارم خرداد

22,650
21,800

سایز

8

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران

20,700
 20,900میلگرد ساده
*
هفته *
هفته چهارم خرداد
سوم خرداد
19,250
19,250
20,700
20,900
22,650
22,600
*
*
21,800
21,650
19,250
19,250

هفته سوم خرداد

تهرانتهران
بازاربازار
سیاهدردر
ورق
ورق سیاه
قیمتقیمت
هفته سوم خرداد

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

18,900
18,600

18,900

تهران
بازار
فوالدی
محصوالت
قیمت
تغییرات
تهران
بازار
دردر
فوالدی
محصوالت
قیمت
هفتگی
روند تغییرات

30,000

25,000

20,000

ناودانی

نبشی

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

6,930

17,077

1393/02/29

1393/04/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

500

20,200

1393/02/29

1393/05/26

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

250

29,150

1393/02/29

1393/05/26

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

4,180

16,707

1393/03/12

1393/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

5,610

17,077

10,000
1393/03/12

1393/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

800

20,200

1393/03/12

1393/06/09

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

800

21,952

1393/03/12

1393/06/09

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

350

29,150

1393/03/125,000

1393/06/09

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

4,180

17,077

1393/03/26

1393/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

800

20,200

1393/03/26

1393/06/23

600

21,952

1393/03/26

1393/06/23

250

29,150

1393/03/26

1393/06/23

1393/03/10

1393/04/31

تاریخمعامله
1393/03/28

تاریخ تحویل
1393/04/31

2,200

17,613

1393/02/28

1393/03/31

14,796

1393/02/28

1393/02/31

1393/02/31

1393/04/31
1393/03/31

ورق روغنی
میلگرد سادهفًالد مبارکٍ ورق
اصفُانسیاه يرق گالًاویسٌ G

فًالد مبارکٍ اصفُان

بورس کاال

کاالکاال
نامنام

تولیدکننده
کننده
تولید

ریال/کیلوگرم

تولید کننده

میلگرد آجدار

نام کاال

حجن هعاهله (تن)

قیوت پایانی (ریال)

تاریخ هعاهله

تاریخ تحویل

فًالد خًزستان

يرق قلع اوذيد
شمش بلًم (5SP)150*150

15,000

16,020
36,800
حجممعامله قیمتپایانیمیانگین
موزون15,020
40,000
(ریال)
(تن)

حجممعامله قیمتپایانیمیانگین
تحویل
هعاهله تاریخ
معامله
قیوت پایانی (ریال) تاریخ
تحویل
تاریخ
تاریخ
حجن هعاهله (تن)
موزون (ریال)
(تن)

تولیدکننده

6,930

17,077

1393/02/29

1393/04/31

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد مخلًط

20,200

1393/02/29

1393/05/26

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه طًل کًتاٌ

9,900

1393/02/29

1393/05/26

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد  12تا 32

10,000

17,300

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 24

2,000

20,000

1393/03/04

سبذ تیرآَه طًل کًتاٌ 20تا27

3,300

18,141

1393/03/04

1393/03/31

سبذ میلگرد مخلًط A1-25

660

17,429

1393/03/12

1393/03/18

10,010

19,500

1393/03/18

1393/03/31

16,500

1393/03/21

1393/04/01

1393/03/21

1393/04/31
1393/03/31

فًالد خًزستان

تختال C

نام کاال

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

500

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

250

29,150

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

4,180

16,707

1393/03/12

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

5,610

17,077

1393/03/12

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

800

20,200

1393/03/12

1393/06/09

ريب آَه اصفُان

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

800

21,952

1393/03/12

1393/06/09

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 20

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

350

29,150

1393/03/12

1393/06/09

ريب آَه اصفُان

تیر آَه  14تا 18

6,248

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

4,180

17,077

1393/03/26

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

سبذ طًل کًتاٌ میلگرد ي تیرآَه

11,088

14,300

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

800

20,200

1393/03/26

1393/06/23

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تا A3-14

440

17,000

1393/03/25

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

600

21,952

1393/03/26

1393/06/23

مجتمع فًالد خراسان

سبذ میلگرد 28تاA3-14

770

17,100

1393/03/20

1393/03/25

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

250

29,150

1393/03/26

1393/06/23

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

35,000

14,320

1393/02/29

1393/04/31

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

36,800

16,020

1393/03/10

1393/04/31

مجتمع فًالد کًیر

سبذ میلگرد مخلًط

5,500

16,100

1393/03/12

1393/06/09

فًالد خًزستان

تختال C

40,000

15,020

1393/03/28

1393/04/31

مجتمع فًالد کًیر

سبذ میلگرد مخلًط

1,760

17,000

1393/03/12

1393/03/19

17,613

1393/02/28

1393/03/31

2,200شده است.
مخلًطمهمترین آنها انتخاب
معامالت،
تعداد زیاد
دلیل
*
سبذ میلگرد
اصفُان
ريببهآَه
ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه طًل کًتاٌ

9,900

14,796

1393/02/28

1393/02/31

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد  12تا 32

10,000

17,300

1393/02/31

1393/04/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 24

2,000

20,000

1393/03/04

1393/03/31

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه طًل کًتاٌ 20تا27

3,300

18,141

1393/03/04

1393/03/31

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد مخلًط A1-25

660

17,429

1393/03/12

1393/03/18

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 20

10,010

19,500

1393/03/18

1393/03/31

