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مدیر کارخانه آلومینیوم کوهرنگ زاگرس:

سهمیه شمش آلومینیوم  جوابگوی تولید مفتول نیست

90 درصد بازار به دلیل نبود شمش  ■

آلومینیوم وارد رکود شد

شـمش  قیمـت  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 

آلومینیـوم پـس از نوسـانات ارزی از 7هـزار و 700 

تومـان بـه 30 هـزار تومـان، اظهارداشـت: در یـک 

برهه سه ماهه، عرضه شمش آلومینیوم محدود 

شـد و بـه دلیـل نبـود آلومینیـوم بـرای ادامـه کار، 

کارخانه ها حدود سه ماه تعطیل شدند.

اکبرشـاهی بـا بیـان اینکـه در سـه ماهـی کـه 

شـمش آلومینیـوم در بـازار وجود نداشـت، کسـی 

قادر به خرید و فروش نبود، افزود: خرید و فروش 

کـه  می دادنـد  انجـام  تولیدکنندگانـی  فقـط  را 

سفارش کوچک اجباری داشتند و مصرف کننده 

نیـز حاضـر بـود پـول بیشـتری بپـردازد که ایـن نوع 

تولیـدات 10 درصـد بـازار را شـامل می شـد و 90 

درصد دیگر بازار در رکود به سر می برد.

شرایط خرید شمش آلومینیوم از بورس  ■

هم راستا با شرایط تولیدکنندگان نبود

اکبرشـاهی بـا اظهـار اینکـه بـه نظـر می رسـد 

شـمش آلومینیـوم در آن برهـه سـه ماهـه صـادر 

می شد، افزود: پس از آن شروع به سهمیه بندی 

شـمش آلومینیوم برای شـرکت های مختلف در 

شـرکت های  بیشـتر  امـا  کردنـد،  بـورس 

درآمـدن  چرخـه  بـه  بـرای  کـه  تولیدکننـده 

تولیدشـان باید به آنها آلومینیوم داده می شـد، 

شرایط خرید از بورس را نداشتند.

مدیرکارخانـه آلومینیوم کوهرنگ زاگـرس در 

توضیـح دلیـل به وجود آمدن این مشـکل، گفت: 

چندین بار شرایط خرید از بورس را تغییر دادندو 

شـرایط  بـا  هم راسـتا  نیـز  شـرایط  از  هیچ کـدام 

تولیدکنندگان تعیین نمی شد.

وی یکـی از شـرایط دریافـت سـهمیه شـمش 

آلومینیـوم را میـزان خریـد از بورس در چند سـال 

گذشـته بیـان کـرد و توضیـح داد: معمـوال در رنج 

بـورس  از  را  خریـد  بیشـترین  کـه  شـرکت هایی 

قـرار  تولیدکننـده  شـرکت های  داشـته اند 

شـمش  عرضـه  دلیـل  بـه  آنهـا  زیـرا  نمی گیرنـد 

بـورس،  بـزرگ در  آلومینیـوم در مقادیـر بسـیار 

نمی توانند از این مجرا خرید کنند.

بیشتر شرکت های تولیدی توان خرید  ■

بلوک های بزرگ شمش را ندارند

اکبرشـاهی در تکمیـل توضیـخ خـود بـا بیـان 

اینکـه در سـال های گذشـته شـمش آلومینیـوم را 

عرضـه  بـورس  در  بـزرگ  بلوک هـای  صـورت  بـه 

می کردند، تصریح کرد: شرکت های تولیدکننده 

کـه فقـط بـه روزی 20 تـا30 تـن شـمش آلومینیـوم 

را  بـزرگ  بلوک هـای  نمی تواننـد  دارنـد،  نیـاز 

خریداری کنند.

بـه گفتـه مدیرکارخانـه آلومینیـوم کوهرنـگ 

تولیـدی  شـرکت های  بیشـتر  ناتوانـی  زاگـرس 

مفتول آلومینیوم برای خرید شمش آلومینیوم از 

بورس، نتیجه ای جز این نداشت که فقط ،  یکی 

صنعـت آلومینیـوم در سـال 97 فراز و نشـیب های بسـیاری را به خود دید. »نوسـان«، 
صنعـت و بازار آلومینیوم را دسـتخوش بی تعادلی و ابهام کرد؛ ایـن وضعیت، عرصه را 
بـرای فعاالن حـوزه آلومینیوم به ویژه تولیدکننـدگان مفتول به تنـگ آورد. وضعیتی که 
صنعـت کاران آلومینیـوم در سـال های گذشـته با وجـود گذرانـدن روزهای خـوب و بد 
کاری، تجربـه نکرده بودند. »ابوالفضل اکبرشـاهی« مدیر کارخانه کوهرنـگ زاگرس، در 
گفتگـو بـا »فلـزات آنالین« علت اصلی بـه وجود آمدن ایـن وضعیت را نوسـانات ارزی 
بیان کرد و گفت: افزایش قیمت ارز، قیمت شـمش آلومینیوم را نسـبت به سـال 96 تا 

چهار برابر افزایش داد.
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دو شرکت بزرگ آلومینیوم  عرضه شده در بورس  

را خریـداری کننـد. در زمـان سـهمیه بنـدی کـه 

مـالک تعیین سـهمیه، میـزان خریـد از بـورس در 

چند سال قبل بود، سهمیه ای نیز به شرکت های 

تولیدکننده کوچک تعلق نگرفت.

سود 4 درصدی شرکت های بزرگ از خرید  ■

شمش از بورس و فروش آن به تولیدکنندگان

وی بـا بیـان اینکـه شـرکت های بـزرگ به دلیل 

خریـد نقـدی، تخفیـف هـم دریافـت می کردنـد، 

گفت: بدین ترتیب شمش آلومینیوم در اختیار 

تولیدکننـدگان  دیگـر  و  بـود  بـزرگ  شـرکت های 

مجبور به خرید از آنها بودند.

منتها شـرکت های بزرگ برای از دسـت ندادن 

یـک  تخفیـف  بـود،  شـده  عایدشـان  کـه  بـازاری 

خریـد  بـرای  تولیـدی  شـرکت های  بـه  درصـدی 

شـمش آلومینیـوم می دادنـد. اکبرشـاهی در ایـن 

زمینـه توضیـح داد: شـرکت های بـزرگ از بـورس 5 

درصـد تخفیـف می گرفتنـد و یـک درصـد نیـز 

هنگام فروش شمش آلومینیوم به تولیدکنندگان 

تخفیف می دادند و در نهایت سودی 4 درصدی 

نصیبشان می شد.

بـه گفتـه وی، در حقیقـت شـرکت های بزرگ 

بـرای جلوگیری از اعتراض تولیدکنندگان مفتول 

آلومینیوم به عرضه بلوکی آلومینیوم در بورس، 

شمش آلومینیوم را یک درصد کمتر از رقمی که 

در بـورس عرضـه می شـد و بـا شـرایط پرداخت دو 

یا سه ماهه به آنها می فروختند.

بیش از 80 درصد سهمیه  شمش آلومینیوم  ■

در بورس به غیر از تولیدکنندگان می رسد

سـهمیه بندی شـمش آلومینیـوم در سـال 

کاری  تولیدکننـدگان،  بیشـتر  بـرای  نیـز   97

اکبرشـاهی  کـه  آنگونـه  زیـرا  نبـرد  پیـش 

توضیـح داد، شـمش آلومینیـوم را مرتبـط بـا 

و  کردنـد  سـهمیه بندی  بـورس  از  خریـد 

را  سـهمیه  کمتریـن  تولیدکننـدگان  مسـلما 

بـه دسـت آوردنـد و چند شـرکت کـه پیش از 

بـورس خریـد می کردنـد و حتـی  از  نیـز  ایـن 

نبودنـد، سـهمیه  تولیدکننـده  آنهـا  از  برخـی 

بزرگـی گرفتند.

مدیرکارخانـه آلومینیـوم کوهرنـگ زاگـرس بـا 

بیـان اینکـه ایـن سـهمیه بندی بـه مـدت سـه مـاه 

ادامه داشـت،گفت: با این سـهمیه بندی فقط 10 

تا 20 درصد سـهمیه شـمش آلومینیوم در بورس 

بـه تولیدکننـدگان داده می شـد و بقیـه به غیـر از 

تولیدکنندگان می رسید. 

تفاوت قیمت 10 هزار تومانی شمش  ■

آلومینیوم در بورس و بازار به مدت سه ماه

ایـن فعـال حـوزه آلومینیـوم بـا بیـان اینکـه در 

این مدت سـه ماه، تفاوت قیمتی حدود 10 هزار 

داشـت،  وجـود  آزاد  بـازار  و  بـورس  بیـن  تومـان 

تصریح کرد: این تفاوت قیمت خیلی زیاد بود و 

شـمش  صـادرات  مقـداری  وقتـی  نهایـت  در 

بـازار  آلومینیـوم را محـدود کردنـد، شـمش در 

بیشـتر شـد، تفـاوت قیمـت بیـن بـورس و بـازار 

کاهش یافت و شـرکت های تولیدکننده کمی از 

حالت رکود خارج شدند.

 97 سـال  اواخـر  اینکـه  بیـان  بـا  اکبرشـاهی 

قیمـت  اختـالف  و  شـد  کمتـر  بـازار  نوسـانات 

شـمش آلومینیـوم در بـازار و بـورس بـه دو هـزار 

تومـان کاهـش یافـت، گفـت: قیمت شـمش نیز 

از 30هـزار تومـان در سـه ماهـه اول بـه حـدود 

تـا   97 مـاه  اسـفند  امـا  رسـید،  تومـان  21هـزار 

23هزار تومان هم افزایش یافت.

وی بـر ایـن بـاور اسـت کـه هرچنـد تفـاوت 

یافتـه  آزاد کاهـش  بـازار  و  بـورس  بیـن قیمـت 

اسـت، امـا هنـوز هـم وجـود دارد و شـرکتی کـه 

داشـته  بـورس  از  بیشـتری  خریـد  می توانـد 

باشـد، از رانتـی اسـتفاده می کنـد کـه شـرکت 

رقیـب آن را نـدارد. در نتیجـه تولیـد برخـی از 

شـرکت ها کـه تـوان رقابـت ندارند خـود به خود 

کاهش می یابد. 

بـا همـه این تفاسـیر، مدیـر کارخانـه آلومینیوم 

کوهرنگ زاگرس همچنان رکود را در بازار آلومینیوم 

حاکم می داند و نوسانات قیمتی را عاملی محدود 

کننده در عرصه صنعت آلومینیوم بیان می کند.
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شمش آلومینیوم در بورس با محدوده  ■

تغییر 5 هزار تومان عرضه می شود

وی ثابت نبودن قیمت شمش آلومینیوم در 

بـورس را یکـی دیگـر از عوامـل تشـدید کننـده 

مشـکالت بیان کرد و گفت: در گذشـته شـمش 

عرضـه  ثابتـی  قیمـت  بـا  بـورس  در  آلومینیـوم 

می شـد امـا اکنـون قیمـت آن در بـورس ثابـت 

نیسـت و تغییـرات 4 تـا 5 هـزار تومانـی دارد و 

خرید با یک قیمت انجام نمی شود.

عرضـه  اکنـون  اینکـه  بیـان  بـا  اکبرشـاهی 

انجـام  پایـه  قیمـت  یـک  بـا  آلومینیـوم  شـمش 

و  عرضـه  مسـئله  دیگـر  آن  از  پـس  و  می شـود 

تقاضاسـت، برای روشـن تر شـدن مسـئله تشریح 

کـرد: احتمـال دارد متقاضـی یـک روز بـا قیمـت 

بـورس  آلومینیـوم را در  20هـزار تومـان شـمش 

بخـرد و روزی دیگـر بـا 24هـزار تومـان هم نتواند 

خرید کند.

ثابت نبودن قیمت آلومینیوم در بورس،  ■

چالش تولیدکنندگان در معامالت با دولت است

مدیرکارخانـه آلومینیـوم کوهرنـگ زاگـرس 

ثابـت نبـودن قیمـت آلومینیـوم در بـورس را 

بیـان  بـا دولـت  انجـام معامـالت  چالشـی در 

بـه  دولـت  و  تولیدکننـدگان  گفـت:  و  کـرد 

عنـوان بزرگ تریـن مشـتری آنها، قیمت شـمش 

آلومینیـوم در بـورس در زمـان عقـد قـرارداد را 

دلیـل  بـه  کـه  می دهنـد  قـرار  قیمـت  مبنـای 

خریـد  زمـان  در  آلومینیـوم  قیمـت  نوسـانات 

ممکـن اسـت کـه تولیدکننـده نتواند شـمش را 

بـه قیمتـی کـه متعهـد شـده اسـت، تهیـه کنـد 

و بـه دلیـل خریـد با قیمـت باالتر، دچار ضرر و 

زیان شود.   

اکبرشـاهی اظهار داشـت: سـهمیه ای که در 

بورس به شرکت های تولیدکننده داده می شود، 

کم است و در بهترین حالت به اندازه 30 درصد 

ظرفیت تولیدکنندگان به آن ها سهمیه اختصاص 

داده می شـود؛ اگـر ایـن مقـدار سـهمیه کفـاف 

تعهد تولیدکننده را ندهد، به ناچار تولیدکننده ای 

کـه متعهـد بـه تحویـل سـفارش اسـت مجبـور 

می شـود بقیـه شـمش مـورد نیـاز خـود را از بـازار 

آزاد تامین  کند.

مفتول تولیدی از آلومینیوم بازار آزاد را  ■

فقط می توان به بازار آزاد فروخت

وی با تاکید بر اینکه مفتول تولیدی از شمش 

آلومینیوم بازار آزاد را به دلیل قیمت باالتر فقط 

کـرد:  تصریـح  فروخـت،  می تـوان  آزاد  بـازار  در 

وقتـی تولیدکننـده، شـمش آلومینیـوم را از بـازار 

آزاد بـا قیمتـی بیـش از بورس بخـرد، دولت خرید 

مفتول با قیمت آزاد را از تولیدکننده نمی پذیرد 

چـون قیمـت آن را بـا میانگیـن قیمـت روز خریـد 

شمش آلومینیوم در بورس محاسبه می کند.

میـزان  نتیجـه  در  کـرد:  تاکیـد  اکبرشـاهی 

محصولـی کـه تولیدکننـده می توانـد بـه دولـت 

اختصاص بدهد خود به خود کاهش می یابد.

بـا سـه برابـر سـرمایه در گـردش، چرخـه سـال 

قبل تامین می شود

زاگـرس  کوهرنـگ  آلومینیـوم  مدیرکارخانـه 

نقدینگـی  بحـث  اینکـه  بیـان  بـا  همچنیـن 

تولیدکننـدگان بـرای تـداوم تولیدشـان اهمیـت 

زیـادی دارد، گفـت: قیمـت شـمش آلومینیـوم 

در سـال 97 نسـبت بـه سـال گذشـته سـه برابـر 

کـه  اسـت  معنـی  بـدان  ایـن  و  بـود  شـده 

تولیدکننـده بایـد سـه برابـر آنچـه کـه داشـت، 

سـرمایه در گردش داشـته باشد تا بتواند چرخه 

سال قبل را داشته باشد. 

به گفته وی این مسئله موجب کاهش تولید 

و تعدیل نیروی کار شد.

آزاد شدن قیمت ها، دستمزد  ■

تولیدکنندگان را کمی منطقی کرد

درصـد   70 کلـی  طـور  بـه  اکبرشـاهی 

 30 و  دانسـت  منفـی  را   97 سـال  نوسـانات 

درصد دیگر را مثبت ارزیابی کرد. وی یکی از 

را  آلومینیـوم  صنعـت  در  مثبـت  اتفاقـات 

منطقی تـر شـدن دسـتمزد تولیدکننـدگان بیـان 

کـرد و گفـت: شـوک وارده بـه بـازار، در عمـل 

موجـب آزاد شـدن همـه قیمت هـا شـد و ایـن 

را  تولیدکننـدگان  دسـتمزد  کمـی  نیـز  مسـئله 

افزایـش داد و چـون معـادل آن حقـوق کارگـران 

افزایـش نیافـت، نقطه مثبتی برای تولیدکننده 

ایجاد شد.

افـزود:  مسـئله  ایـن  دلیـل  تشـریح  در  وی 

تولیدکنندگانی موفق به ماندن در بازار شده اند 

کـه بـه همـان نسـبت کـه جنـس گـران می خرنـد، 

گران هم می فروشند و این چرخه در شرکت هایی 

کـه توانسـته اند خودشـان را حفـظ کننـد، شـرایط 

بهتری برایشـان ایجاد کرده اسـت اما بسـیاری از 

شـرکت ها موفـق نشـدند؛ بنابرایـن تعدیـل نیـرو 

کردند  یا ورشکست شدند.

دولت پول ندارد و تولیدکنندگان  ■

تولیدشان کاهش یافته است

مدیر کارخانه آلومینیوم کوهرنگ زاگرس، از 

سـوی دیگـر بـه بحـث تقاضای مصرف کننـده به 

عنوان نکته ای بسیار مهم اشاره کرد و گفت: 80 

درصـد محصول تولیدکننـدگان را دولت مصرف 
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می کنـد امـا دولـت مقـروض اسـت و نمی توانـد 

برای پروژه عمرانی پول تخصیص دهد.

وی بـا بیـان اینکـه پروژه های شـرکت های برق 

کابـل  و  سـیم  تولیدکننـدگان  از  کـه  منطقـه ای 

می خرنـد و می تواننـد باعـث رونـق آنهـا شـوند 

نسبت به 10 سال پیش به 10 درصد کاهش یافته 

اسـت، تاکید کرد: این مسـئله موجب کم شـدن 

درخواسـت های آن هـا شـده اسـت کـه بـه همـان 

نسبت روی میزان تولید تولیدکنندگان نیز تاثیر 

گذاشته است.

کـرد:  تصریـح  حـال  عیـن  در  اکبرشـاهی 

وضعیت شرکت های کابل سازی از تولیدکنندگان 

مفتـول آلومینیومـی بهتـر اسـت زیـرا عـالوه بـر 

دولـت، مشـتریان آزاد زیـادی نیـز دارنـد؛ البتـه 

وقتی سـاخت و سـازها کم شـود، بخشـی از بازار 

مصرف آن ها وارد رکود می شود. 

ورشکستگی بسیاری از شرکت های  ■

تولیدی به دلیل پرداخت نشدن بدهی 

دولت به آن ها

مدیـر کارخانـه آلومینیـوم کوهرنـگ زاگـرس با 

اظهـار اینکـه هرچقـدر دولـت وضعیـت بهتـری 

داشته باشد، بازار تولیدکنندگان نیز رونق بیشتری 

خواهد داشـت، گفت: از سـوی دیگر شـرکت های 

دولتی معموال جنس را می گیرند و پول را با تاخیر 

زیاد می پردازند چون به دولت وابسـته هسـتند و 

دولت نیز به آنها پول نمی دهد.

به گفته وی، این موضوع باعث شده است که 

نه تنها بسیاری از شرکت های تولیدکننده نتوانند 

چرخـه کار را بچرخواننـد، بلکـه بـه دلیـل پرداخـت 

ضررهـای  مقـرر  موعـد  سـر  پول هایشـان  نشـدن 

میلیاردی کنند و حتی ورشکست شوند.

ایـن  درصـد   90 اینکـه  بیـان  بـا  اکبرشـاهی 

وضعیـت بـه دلیـل دولتـی بـودن اقتصـاد اسـت، 

بـه  نـگاه کوتـاه مـدت دولـت  اظهارداشـت: در 

دلیـل افزایـش قیمـت ارز سـود می کنـد، امـا در 

تفـاوت  ایـن  زیـرا  می شـود  متضـرر  بلندمـدت 

قیمت باعث افزایش قیمت مواد اولیه تولیدی و 

بـه تبـع آن افزایـش قیمـت تمام شـده محصوالت 

می شـود و دولـت بـه عنـوان بزرگ تریـن مصـرف 

کننده باید چند برابر بیشـتر برای خرید اجناس 

مورد نیازش هزینه کند.
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