
گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از نشست خبری سندیکای صنایع آلومینیوم ایران 

انحصارگرایی 
در صنعتی که متولی ندارد!

پنجره ایرانیان؛ نشســت خبری ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران عصر روز سه شــنبه 6 
شهریورماه 97 با حضور رئیس، دبیر و تعدادی از اعضا در محل دفتر سندیکا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، نشســت خبری ســندیکای صنایــع آلومینیوم ایران با 
حضور هوشــنگ گودرزی، رئیس، ابوالفضل رضایی، دبیر و آریــا صادق نیت حقیقی، عضو 
ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران و جمعی از اصحاب جراید و نشــریات در محل دفتر این 
سندیکا برگزار شد. در این نشست که به منظور بررسی عمده ترین مشکالت روزها و ماه های 
اخیر صنعت آلومینیوم مانند نوســانات ارزی، دســتورالعمل عرضه آلومینیوم در بورس کاال، 
انحصارگرایی شــرکت های باالدستی، نداشتن متولی و سرمایه گذار، زد و بندهای سیاسی در 
واگذاری کارخانه ها، صادرات شــمش آلومینیوم و... ترتیب داده شده بود، نقطه نظرات هیات 

 رئیسه سندیکا برای انتشار در رسانه ها بیان شد.
به گفته اعضای ســندیکا، یکی از مهم ترین مشــکالت صنعتگران آلومینیوم این است که 
صادرات شمش آلومینیوم با قیمتی پایین تر از عرضه آن در داخل انجام می شود که به صنایع 
پایین دســتی کشور صدمه زده اســت. عالوه بر این دولت سرمایه گذاری کافی در این بخش 
ندارد و به دلیل موانع در نقل و انتقاالت بانکی و قوانین بی ثبات، سرمایه گذاران خارجی وارد 
صنعت آلومینیوم نمی شــوند که مجموعه این شــرایط باعث شــده میزان تولید آلومینیوم در 

کشور پایین باشد.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم:

 گالیه از تخلف برخی شرکت های باالدستی
رئیس ســندیکای صنعت آلومینیوم کاهش عرضه  این محصــول در بورس کاال، واردات 
دوباره شــمش های صادراتی، انحصارگرایی و گران فروشی شــرکت های باالدستی را سبب 

تعطیلی برخی واحدهای تولیدی پایین دستی اعالم کرد.
هوشنگ گودرزی در نشست خبری سندیکای صنایع آلومینیوم ایران افزود: متاسفانه بخش 
باالدســتی آلومینیوم که محدود است به تعهدات خود برای عرضه محصوالت در بورس کاال 

عمل نمی کند.
رئیس ســندیکای صنعت آلومینیوم گفت: متاســفانه صنایع باالدســتی آلومینیوم به طور 
نادرســت واگذار و خصوصی سازی شــد و این صنعت در انحصار افرادی معدود قرار گرفت. 
ایــن افراد با ادعای اینکه واحد تولیدی آن هــا در مناطق آزاد قرار دارد از عرضه محصول در 
بورس کاال خودداری و اقدام به صادرات می کنند که البته ارز صادراتی را نیز در ســامانه نیما 

عرضه نمی کنند.
رئیس سندیکای آلومینیوم ایجاد انحصار را اصلی ترین مشکل صنعت آلومینیوم کشور خواند 
و گفت: عده ای به جای فروش شــمش آلومینیوم در بورس، محصولشان را در بازار آزاد و ب 
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اقیمت پایین می فروشــند که باعث می شود فروش تولیدکنندگانی که در بورس محصولشان 
را عرضه کرده اند کم شــود. به این شکل این فروشــندگان زیان ده می شوند و انحصارگران 

محصول شرکت های زیان ده را می خرند و به این شکل انحصار ایجاد می شود.
 صنعت آلومینیوم متولی ندارد

هوشــنگ گودرزی که در سال های اخیر همواره بر نداشــتن یک متولی مشخص و قوی 
برای صنعت آلومینیوم کشــور تاکید داشته است، تصریح کرد: دولت بر عرضه تولیدکنندگان 
آلومینیوم در داخل نظارت نمی کند. این در حالی است که با بخش خصوصی مشورت می شود 

اما هیچ کدام از پیشنهاد ها اجرایی نمی شوند.
وی ضمن اظهار تاســف از تعطیل شدن صنایع پایین دســتی گفت: درخواست ما شفافیت 
اســت؛ یعنی عرضه مستمر و بر اساس تولید داخلی باشــد؛ پایین یا باال بودن قیمت چندان 

مهم نیست.
رئیس ســندیکای آلومینیوم گفت: پیشنهاد این ســندیکا که مشخص بودن میزان عرضه 
و قیمت پایه و همچنین نظارت بر میزان تقاضا اســت، در جلســات با دولت مطرح شده اما 

هیچ یک اجرا نشده است.
گودرزی همچنین در ادامه با بیان اینکه مصوبه جدیدی که برای سندیکا ارسال شده بدون 
توجه به پیشنهاد های اعضای سندیکا نوشته شده است، گفت: دستورالعملی که توسط ایمیدرو 
تهیه شده کپی دستورالعمل صنایع آهن و مس است؛ این در حالی است که این صنایع کامال 
متفاوت  هســتند زیرا مواد اولیه مس کامال وارداتی اســت امــا در آلومینیوم برخالف ادعای 
تولیدکنندگان بخش باالدســتی که می گویند 98 درصد مواد اولیــه تولید آلومینیوم وارداتی 
اســت، حدود 25 تا 28 درصد قیمت تولید یک شمش آلومینیوم مربوط به بخش انرژی است 

که به طور کامل از داخل کشور تامین می شود.
وی یــادآوری کرد: بر اســاس برآوردها صنعت آلومینیوم می تواند بــا صادرات ۴۰ درصد 
از تولیــد داخــل 1۰۰ درصد مواد اولیه موردنیازش را تامین کنــد و می توان 6۰ درصد تولید 

آلومینیوم را به بازارهای داخلی عرضه کرد که در عمل این طور نیست.
 انتقاد از عدم عرضه در بورس

رئیس سندیکای آلومینیوم اضافه کرد: پارســال مجموعه تولید داخل آلومینیوم 337 هزار 
تن بود؛ درحالی که میزان مصرف داخلی 373 هزار تن است و بر اساس نیاز مصرف کنندگان 
داخلی پیشــنهاد کردیم برای استمرار تولید بخش پایین دستی و ثبات بازار دست کم هر هفته 
پنج هزار تن شــمش و 2 هزار تن بیلت از طریق بورس کاال عرضه شود تا نیاز داخل به طور 

کامل رفع شود اما متاسفانه بخش باالدستی هیچ گاه به این توافق عمل نکرده است.
 تعطیلی واحدهای تولیدی

هوشــنگ گودرزی که خود به عنوان یک مسئول در بخش پایین دستی این صنعت فعالیت 
می کند ادامه داد: صنایع پایین دســتی آلومینیوم در تامین مواد اولیه دچار مشــکل شده اند و 
پول و نقدینگی الزم برای تامین ســرمایه در گردش واحدهای خود را ندارند. به همین دلیل 
شــماری از این واحدها تعطیل شده است یا با 1۰ تا 15 درصد ظرفیت کار می کند. به تازگی 
برخی واحدهای تولیدی ناچار شده اند کارکنان خود را به مرخصی اجباری تابستانی بفرستند.

 داللی و گران فروشی؛ معضالت همیشگی
رئیس ســندیکای صنعت آلومینیوم از فعالیت دالالن در بورس کاال پس از نوسان نرخ ارز 
خبر داد و گفت: پیش ازاین 32 شــرکت برای خریــد آلومینیوم ثبت نام کرده بودند اما پس از 
آغاز نوســان نرخ ارز شمار آن ها به 167 شــرکت افزایش یافت. دالالنی که آلومینیوم را از 
بــورس کاال با دالر ۴2۰۰ تومانی خریده اند از هر تریلی حدود 8۰ میلیون تومان معادل یک 

پژو سود کسب کرده اند.
گودرزی با انتقاد از گران فروشی تولیدکنندگان باالدستی در داخل کشور گفت: مجتمع های 
تولید آلومینیوم محصوالت خود را با قیمت ارزان تر به خریداران ترکیه ای می فروشند که آنها 
نیز پس از عملیات تکمیلی، محصوالت خود را به عراق و سایر کشورها که بازار سنتی ایران 
را تشــکیل می دهند صادر می کنند. به گفته وی، این موضوع باعث محدود شــدن بازارهای 

صادراتی ایران شده است.
 سود آلومینیومی ها از محل پرمیوم

گــودرزی با بیان اینکه مطابق مقررات بایــد 7 هزار تن مواد اولیه صنایع آلومینیوم ازجمله 
شمش از ســوی شــرکت آلومینیوم ایران و مجتمع آلومینیوم المهدی از طریق بورس کاال 
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عرضه شــود، گفت: این موضــوع در حالی تاکنون صورت نگرفته که در صنایع باالدســتی 
آلومینیوم، مواد اولیه با دالر ۴2۰۰ تومانی به هیچ وجه وجود ندارد.

وی افــزود: درحال حاضر فرمول خرید آلومینیوم از بورس کاال مطابق با آنچه برای فوالد و 
مس از سوی وزارت صنعت تعیین شده به فعاالن این بازار ابالغ شده، درحالی که سقفی برای 
قیمت ها وجود ندارد. بر اســاس این فرمول قیمت بر مبنــای نرخ آلومینیوم در بورس فلزات 
لندن ضرب در ضریب پرمیوم 1.1 ضرب در نرخ ارز رســمی بانک مرکزی یعنی ۴2۰۰ تومان 

تعیین شده که انجام معامله بر مبنای این فرمول عملیاتی نیست.
 واردات شمش های صادراتی

این مقام مســئول با اشاره به عدم عرضه شــمش آلومینیوم در بورس کاال از سوی مجتمع 
المهدی پس از واگذاری آن تا به امروز گفت: بنا بر مســتندات ســندیکای صنایع آلومینیوم، 
مجتمع آلومینیوم المهدی سال گذشته از طریق شرکت فروآلیاژ گنو معادل 58 هزار و 72۰ تن 
از شمش خود را از کشــور امارات وارد کرده است. در این فرایند معلوم نیست سازمان توسعه 

صادرات، سازمان مالیاتی و گمرک و دیگر نهادهای نظارتی چه اقدام نظارتی انجام داده اند.
وی با اشــاره به نامه نگاری ها با مجلس شــورای اسالمی، شــورای رقابت و شکایت های 
مطرح شــده، عنوان کرد: طی سه سال گذشــته از طریق نامه نگاری با سازمان بازرسی کل 
کشــور و حتی باوجود حکم شــورای رقابت مبنی بر لزوم عرضه محصوالت آلومینیومی در 
بورس کاال، اما همچنان هیچ اقدام موثری برای رسیدگی به این وضع صورت نگرفته و تنها 
به اخذ جریمه 2۰۰ میلیون تومانی بسنده شده است. این جریمه اندک که معادل با هزینه دو 
وانت برای آلومینیوم است در برابر توزیع 1۰ هزار تنی شمش آلومینیوم در بیرون از مکانیسم 

بورس کاال یک شوخی است.
 خطر انحصار در صنعت آلومینیوم

گودرزی یادآور شــد: از زمان واگذاری مجتمــع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، همواره 
ســندیکای صنایع آلومینیــوم در نحوه واگذاری این مجتمع نه بــه خاطر واگذاری به بخش 
خصوصی، بلکه به خاطر خطر انحصار در صنعت آلومینیوم و پافشاری بر سر استمرار و تامین 

نظارت ها باهدف بهینه کردن عرضه و تقاضا فعال و منتقد بوده است.

قدر مســلم با تجمیع صنایع باالدستی و پایین دستی و توسعه آن ها می توان امیدوار به رشد 
آن هــا بود، اما وقتی عرضه مــواد اولیه آلومینیوم در ایران که به اشــخاص معدودی منتهی 
می شــود و همواره در پایین دســت صنعت تعداد زیادی از بنگاه ها نیازمند مواد اولیه هستند، 
محدودیت عرضه و همین طور فقر نقدینگی در گردش برای استمرار تولید حیاتی خواهد بود.

رئیس هیات مدیره ســندیکای صنایع آلومینیوم با اشــاره به آمــار 3۰ هزار تنی موجودی 
انبارهای کارخانه هــای آلومینیوم ایران و مجتمع المهدی گفت: این ظرفیت می تواند حداقل 
3۰ شــرکت بزرگ کشــور را بچرخاند که در صورت اتصال باالدستی و پایین دستی صنعت 
آلومینیوم به یکدیگر، نیاز به مواد اولیه و کارکرد کارخانه ها با 2۰ درصد ظرفیت اســمی کنار 

خواهد رفت.
به گفته گودرزی طی سه سال گذشته همواره بر سر عدم عرضه محصول از سوی مجتمع 
آلومینیــوم المهدی در بــورس کاال و یا عرضه های مداوم این مجتمــع در بازار آزاد باقیمت 
کمتر از بورس باهدف ایجاد دامپینگ )بازارشــکنی( اعتراض بوده، اما از ابزارهای نظارتی در 

این زمینه اســتفاده نشده است. ایمیدرو نیز باوجود علم به این اعتراض ها اما قادر به دریافت 
مطالبات خود از مالک این مجتمع نیست.

 محموله های عجیب شب عید و چشم  بسته ناظران
وی با اشاره به گزارش شورای رقابت تصریح کرد: در این گزارش آمده طی شش ماهه سال 
96 فروش دو شرکت مجتمع المهدی و طرح هرمزال از طریق یک شخص انجام شده است. 
این در حالی اســت که با توجه به گزارش های حسابرســی شده این شرکت، در 2۰ اسفندماه 
و در یک نوبت، 15 هزار تن شــمش آلومینیوم به فروش رفته درحالی که تمامی کارخانه های 
تولیدی صنایع آلومینیوم در این دوره زمانی تا آخر فروردین ماه در تعطیلی به سر می برند. در 
این گزارش ها این معامله جزو فروش به حساب آمده اما چک آن همچنان پرداخت نشده و با 

قیمت های پارسال حواله می شود.
گودرزی دلیل بروز این مشــکالت را ناشــی از فرایند ناقص خصوصی ســازی در ایران، 
مکانیســم های فرســوده بازرســی، انحصار و درنهایت تمامیت خواهی انحصارگران دانست 
و گفــت: امید می رود بــا ورود مجتمع های آلومینیوم ســالکو و آلومینیــوم جاجرم به عنوان 
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تأمین کننده پودر آلومینا، بازار آلومینیوم به تعادل نســبی خود دســت یابد و تحت نظر دولت 
فرایند عرضه و توزیع کاال انجام شود.

وی با اشــاره به مشــکالت فرایند تولید در وضعیت کنونی، گفت: درحال حاضر مجبور به 
تامین ۴۰۰ تن شــمش آلومینیوم بدون اعالم قیمت نهایی در بیرون از بورس کاال هســتیم، 
چراکه واســطه معتقد اســت پس از تولید و انجام کار، قیمت تعیین خواهد شــد. باید عرضه 
مستمر مواد اولیه بر اساس حجم پیشنهادشده از سوی تولیدکننده تبیین شود، منتهی شرایط 
کنونی به گونه ای اســت که انکار سیستم نظارتی وابسته به دولت منافع موجود را به اشخاص 

دیگری با وضع دستورالعمل های غیرکاربردی انتقال می دهد.

عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم:

 نظارت  وزارت صنعت بر بورس کاال ضعیف است
آریا صادق نیت حقیقی، عضو هیات مدیره ســندیکای صنایع آلومینیوم نیز با انتقاد از نحوه 
نظارت ها در توزیع مواد اولیه از ســوی وزارت صنعت در بورس کاال و لزوم جلوگیری از بروز 
انحصار در عرضه و تقاضا یادآور شــد: طی ۴ هفتــه که باید 28 هزار تن مواد اولیه در بورس 
کاال توزیع می شد، تنها سه هزار تن محصول آلومینیوم با شرایطی عرضه شده که ضمن حذف 
محدودیت ســقف قیمت ها، با درخواســت عجیب کارگزاری ها مواجه می شوید مبنی بر اینکه 
تنها در صورت درج سفارش 25 هزارتومانی برای هر کیلو شمش آلومینیوم امکان خرید وجود 
دارد در غیر این صورت آن را از دست می دهید. درعین حال سقف مقداری خرید که پیش ازاین 

یک صد تن بود باهدف کنار زدن دالل ها درحال حاضر به 2۰۰ تن افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه خرید شــمش آلومینیوم تنها برای اشخاصی که دارای کوره ذوب هستند، 
کاربــرد دارد، عنــوان کرد: این امکان وجود دارد که تولیــد ورق آلومینیوم با ارزش افزوده به 
خوراک زنجیره دیگری از تولید تبدیل شود، این در حالی است که به دلیل نقد بودن معامالت 
در بــورس کاال همواره امکان تأمین مواد اولیه برای کارخانه با توجه به ســرمایه در گردش 

ضعیف وجود ندارد و مجبور به تأمین مواد اولیه از طریق واسطه ها است.
 3700 تومان اختالف قیمت شرط مالقات با واسطه

حقیقی افزود: بعدها به دلیل شــکاف قیمتی به وجود آمده میــان بازار آزاد و بورس کاال، 
هر شــخصی که دارای پروانه بهره برداری از ســوی وزارت صمت بود برای خرید محصول 
نام نویسی می کرد و به این ترتیب به هر خریدار معادل با 5 تن شمش آلومینیوم می رسید. برای 
هر کوره ذوب آلومینیوم روزانه 6۰ تن شــمش آلومینیوم مصرف می شود که به تبع آن به طور 
هفتگــی معادل با ۴2۰ تن آلومینیوم نیاز اســت. از این میزان تنها معادل با 2۰ تن از طریق 
بورس کاال تامین و مابقی از طریق بازار آزاد خریداری می شــود که متوســط اختالف قیمتی 
موجود در هر کیلوگرم 37۰۰ تومان است. به عبارتی واسطه ها در فرایند معامله این رقم را در 
مقایسه با قیمت های موجود در بورس کاال و همچنین با توجه به عدم تامین کاالی موردنیاز 

از خریداران به عنوان OVER معامله مطالبه می کنند.
 دور زدن های قانونی وزارت صمت

 وی با بیان اینکه عرضه محصوالت بر مبنای ارز ۴2۰۰ تومانی در بورس کاال یک جوک 
برای دولت و صاحبان صنایع است، گفت: در حالی این قیمت را مبنای تعیین نرخ دستوری در 
بورس کاال عنوان می کنند که خودشان آن را قبول ندارند و می گویند ارز ۴2۰۰ تومانی دستور 
رئیس جمهور بوده و نمی توانیم به آن دست بزنیم، اما پرمیوم را تغییر می دهیم بر این اساس 

مبنای قیمت ۴2۰۰ تومان است اما با سقف باز قیمت ها به بازار اعالم می شود.
عضو ســندیکای صنایع آلومینیــوم افزود: در تمامی مصوبات راه فــرار و دور زدن قوانین 
گنجانده شــده و برای عده ای معلوم الحال که گویی منافع و آسایش آن ها ارجحیت بیشتری 
به فعالیت کارخانه های پایین دستی دارد نرخ کف قیمت تعیین نمی شود و یا اگر عرضه ای در 

بازار صورت نگیرد، هیچ ضمانت اجرایی برای برخورد با متخلف وجود ندارد.
حقیقی در پایان گفت: فرمول قیمت گذاری مس و فوالد در حالی برای آلومینیوم کپی برداری 
می شود که بر مبنای نرخ بورس فلزات لندن اما پرمیوم 2۰6 دالری تعیین می شود. این فرایند 
تنها هدیه دادن ۴8 دالری برای هر کیلو آلومینیوم به رقبای خارجی اســت، چراکه شــمش 
آلومینیوم ایرالکو و المهدی که به کشور ترکیه صادر می شود، معادل یک پنجم پرمیومی است 

که به تولیدکنندگان داخلی ارائه می شود.
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