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احسان رحمانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

قیمت مس به دلیل نحوه رقابت در بورس کاال و 

رقابتی شدن آن، بسیار افزایش یافته است. 

وی افـزود: روزهـای یک شـنبه هـر مقـدار مـس 

در بورس کاال عرضه شـود به فروش می رود و این 

جلو افتادن تقاضا از عرضه سـبب افزایش شـدت 

رقابت در خرید مس شـده اسـت. به عنوان مثال 

در برخی مواقع رقابت برای خرید مس 20 درصد 

بـوده کـه رقابـت بسـیار شـدیدی را بین خریـداران 

محسوب می شود. 

مدیرعامـل مسـبارکاوه بـا عنـوان اینکـه دلیـل 

کاهـش عرضـه مـس در بـازار داخلـی، صـادرات 

اسـت، ادامـه داد: علیرغـم عرضـه مـس در بـورس 

کاال، مهم تریـن دلیلـی کـه سـبب کمبـود کاتـد و 

مفتول مس در بازار شده، صادرات مفتول مس با 

تغییـر ظاهـری آن اسـت؛ با اینکه صـادرات مفتول 

مس ممنوع است اما با تغییرات کوچکی که در 

شکل مفتول  8 میلی متری ایجاد می کنند، مفتول  

را به عنوان محصول تولیدی غیره، به کشـورهای 

دیگر صادر می کنند. 

رحمانـی گفـت:  LC داخلی یکـی از طرح های 

ایـن  اگـر  اسـت؛  شـده  اجـرا  کـه  اسـت  خوبـی 

اعتبارنامه وجود نداشت تعداد واحدهای تولیدی 

تعطیل، بیش از این تعداد فعلی بود. بر اساس این 

اعتبارنامه که از بانک های داخلی گرفته می شود، 

خریدار سه ماه فرصت دارد که نسبت به تسویه 

فاکتور خرید خود با یک سـود سـه درصدی اقدام 

کنـد. البتـه ایـن طرحـی اسـت کـه شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران اجـرا کـرده اسـت و بر اسـاس آن 

محصـوالت خـود را به صـورت مـدت دار به فروش 

می رسـاند کـه بسـیار یاری رسـان تولیدکننـدگان 

مفتول و سیم و کابل مسی بوده است.

وی ادامه داد: تولید مفتول از قراضه نیازمند 

مدیرعامل مسبارکاوه:

تقاضای مس، از 
عرضه آن پیشی 

گرفت

مدیرعامـل مسـبارکاوه بـا بیـان اینکـه تقاضـا از عرضـه پیشـی گرفتـه اسـت، 
بـه دلیـل سیاسـت گذاری های  بـازار مـس مناسـب نیسـت،  گفـت: وضعیـت 

اشتباه، تقاضای خرید مس افزایش شدیدی یافته است.

تکنولـوژی خاصـی اسـت کـه مجموعـه ما نیـز این 

تکنولوژی را در اختیار دارد که یکی از به روزترین 

فناوری هـای دنیـا اسـت و از کشـور ایتالیـا وارد 

کرده ایم. در تولید مفتول با کیفیت از قراضه هیچ 

مشـکلی نداریـم. تفـاوت کیفیـت مفتـول تولیـد 

شده از قراضه نسبت به مفتول تولید شده از کاتد 

بسـیار ناچیـز اسـت امـا ایـن مفتـول نیـز کیفیـت 

بسیار خوبی دارد.

مدیرعامل مسبارکاوه با عنوان اینکه در تولید 

سـیم الکی از مفتـول مسـی تولیـد شـده از قراضـه 

کـرد: کیفیـت  کـرد، مطـرح  اسـتفاده  نمی تـوان 

مفتول در ساخت سیم الکی بسیار اهمیت دارد، 

اما در ساخت سیم و کابل می توان از مفتول های 

تولید شده از قراضه نیز استفاده کرد.

از  برخـی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  رحمانـی 

شـدن  سـردرگم  موجـب  دولتـی  بخشـنامه های 

بزرگ تریـن  گفـت:  اسـت،  شـده  تولیدکننـدگان 

چالـش مـا در حـوزه تولیـد و عرضـه سـیم و کابـل، 

فعالیت با ارز نیمایی است، با اینکه تمام تالش ما 

فعالیت در راسـتای بخشـنامه های دولتی اسـت 

امـا بسـتر الزم بـرای خریـد و فـروش بـر اسـاس ارز 
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نیمایـی وجـود نـدارد. در بحـث صـادرات به دلیل 

اینکـه بیشـتر فـروش مـا بـه کشـورهای عـراق و 

افغانسـتان اسـت و پرداخـت ایـن کشـورها نیـز بـا 

ریال صورت می گیرد عمال برگشـت ارز حاصل از 

ایـن کشـورها مقـدور  از  صـادرات سـیم و کابـل 

نیست. کشورهای افغانستان و عراق پرداخت ارز 

بـه جـای ریـال را قبـول نمی کننـد و ایـن معضالت 

حاصل از بخشنامه برگشت ارز حاصل از صادرات 

تولیدکنندگانـی همچـون مـا کـه سـیم و کابـل بـه 

کشـورهای دیگر صادر می کنند را سـردرگم کرده 

است. برخی موارد کمبود مواد اولیه سبب شده 

تـا مشـتری خارجـی را از دسـت بدهیـم، یعنـی 

سـفارش داشـتیم امـا چـون نتوانسـتیم مواداولیـه 

مـورد نیـاز را تامیـن کنیـم، موفـق بـه عقـد قـرارداد 

قطعی نشدیم.

مدیرعامـل مسـبارکاوه بـا عنـوان اینکـه بـازار 

سـیم و کابـل داخلـی راکـد اسـت، ادامـه داد: 

بسـیاری از پروژه هایـی کـه نیـاز بـه سـیم و کابـل 

توقـف  شـده اند،  متوقـف  داشـتند  برقـی 

پروژه هـای دولتـی کـه منتـج از کسـری بودجـه 

اسـت سـبب شـده بـازار داخلـی سـیم و کابـل 

بایـد  وضعیـت،  ایـن  بـا  نباشـد.  مسـاعد  برقـی 

بیشـتر بـر معاملـه بـا بازارهـای صادارتی متمرکز 

شـد؛ صـادرات بـه کشـورهای حوزه خلیـج فارس 

و کشـورهای C.I.S می توانـد رونـق زیـادی در 

بحـث تولیـد سـیم و کابـل برقـی ایجـاد کنـد کـه 

امیدواریـم در سـاز و کار دالر نیمایـی تغییراتـی 

حاصـل شـود که بتوان از طریق کانـال صادرات، 

صنعت تولید سیم و کابل کشور را توسعه داد. 

مجموعـه مـا عـالوه بـر سـیم و کابـل، تسـمه های 

مسی نیز صادر می کند.

وی بـا اشـاره بـر تاثیـر مثبت نـرخ تـورم و ارز بر 

بـازار خارجـی، گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه دسـتمزد 

کارگر داخلی بسیار ناچیز است به راحتی می توان 

بازارهـای خارجـی را بـه دسـت آورد و نـرخ تـورم و 

ارزی کـه ایجـاد شـده موقعیـت را بـرای صـادرات 

محصـوالت مسـی مسـاعدتر کـرده کـه بایـد از آن 

اسـتفاده شـود و نبایـد بگذاریـم ایـن فرصـت بـه 

راحتی از دست برود. افزایش قیمت دالر از طرفی 

بـه رونـق صـادرات کمـک کرده اسـت امـا از طرفی 

ثبـت معاملـه در سـامانه نیمـا و فعالیـت بـا دالر 

نیمایی سـنگ بزرگی بر سـر راه صادرکننده اسـت 

که سبب متوقف شدن صادرات می شود.

ادامـه گفـت: در  مدیرعامـل مسـبارکاوه در 

بحـث تامیـن مـواد اولیـه همـان مشـکالتی کـه در 

بحـث تهیـه مفتـول مـس، بـرای تولید سـیم وکابل 

هـادی  بـا  کابـل  و  سـیم  بحـث  در  دارد  وجـود 

آلومینیـوم نیـز هسـت و زمانـی کـه دو شـرکت 

المهـدی و ایرالکو عرضه محصول خـود را محدود 

می کنند عین معضالتی که در بحث مس عنوان 

شد، در بحث آلومینیوم نیز به وجود می آید. سال 

گذشـته بـه دلیـل اینکـه المهـدی- هرمـز جنـوب 

عرضـه آلومینیـوم نداشـتند، بـرای تامیـن مفتـول 

آلومینیـوم مشـکل زیـادی داشـتیم. بـا توجـه بـه 

اختالف قیمت مس و آلومینیوم، کابل های فشار 

ضعیـف بـا هـادی آلومینیـوم جایگزیـن کابل هـای 

فشـار ضعیف با هادی مس شـده اند. وزن جرمی 

آلومینیوم یک سوم مس است اما در برخی مواقع 

اختـالف قیمـت مس با آلومینیوم، بیش تر از سـه 

برابـر اسـت بـه همیـن دلیـل تولیـد سـیم و کابـل بـا 

هادی آلومینیوم با صرفه تر است.

رحمانی با عنوان اینکه بزرگ ترین حمایتی که 

دولـت می توانـد از تولیدکننـدگان داشـته باشـد، 

در  گفـت:  اسـت،  ارز  قیمـت  کـردن  تک نرخـی 

و  صنایـع  نجـات  حـل  راه  تنهـا  کنونـی  شـرایط 

واحدهـای تولیـدی، تـک نرخی شـدن قیمـت دالر 

اسـت، اگـر دولـت بـرای سـال آینـده بتوانـد دالر را 

تک نرخی کند، به آینده صنعت می توان امیدوار 

بود، در غیر اینصورت اصال آینده  خوبی در انتظار 

تولید کشور نیست.

افـزود: یکـی از مشـکالت دو نرخـی بـودن دالر 

ایـن اسـت کـه معامـالت در بـورس کاال بـا نـرخ 

نیمایی انجام می شـود و همین زمینه سـاز قاچاق 

مس از ایران است و این تفاوت قیمت دالر نیمایی 

بـا دالر آزاد، بـاب سوءاسـتفاده را بـاز کـرده اسـت. 

اگر دالر تک نرخی شـود صادرات مفتول مس در 

اشـکال مختلف نیز کاهش می یابد. متاسـفانه از 

زمانی که نوسـانات دالر آغاز شـد؛ تولیدکنندگان 

تنهـا توانسـتند در راسـتا حیـات مجموعـه خـود 

فعالیت کنند و هیچ واحد تولیدی دیگر نتوانسته 

اسـت در جهـت توسـعه و ارتقـای مجموعـه خـود 

برنامه ریزی و تالش کند.

یکی از مشکات دو نرخی بودن 
دالر این است که معامات در 

بورس کاال با نرخ نیمایی انجام 
می شود و همین زمینه ساز قاچاق 
مس از ایران است و این تفاوت 

قیمت دالر نیمایی با دالر آزاد، باب 
سوءاستفاده را باز کرده است. 

اگر دالر تک نرخی شود صادرات 
مفتول مس در اشکال مختلف 

نیز کاهش می یابد. متاسفانه از 
زمانی که نوسانات دالر آغاز شد؛ 

تولیدکنندگان تنها توانستند در 
راستا حیات مجموعه خود فعالیت 

کنند و هیچ واحد تولیدی دیگر 
نتوانسته است در جهت توسعه و 

ارتقای مجموعه خود برنامه ریزی و 
تاش کند
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