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پنجره ایرانیان؛ در راســتای تعامل و ارتباط دوســویه شــرکت آلومینیوم ایران با 
اصحاب رســانه، نشستی خبری با حضور مهندس احمد مجیدي، مدیرعامل شرکت 
آلومینیوم ایران و مســئوالن محترم مطبوعات استاني و کشوري در روز یکشنبه 11 

شهریورماه 1397 در محل شرکت ایرالکو برگزار شد.
در این نشست نسبت به تنویر افکار عمومی و اطالع رسانی در راستاي موضوعات 
اقتصادي، سیاست های کالن ایرالکو، مشــکالت ناشي از تحریم ها و موانع سر راه 

تولید و راهکارهاي مربوطه، به سواالت خبرنگاران پاسخ داده شد.
در ابتدای این نشست صمیمی مهندس مجیدي، مدیرعامل ایرالکو ضمن تبریک 
اعیاد قربان و غدیر، اظهار امیدواري کرد که برگزاري این جلســات بتواند به رشد و 
تعالي و پیشــرفت ایرالکو و همچنین تحکیم ارتباط دوســویه صنعت و مطبوعات و 

رسانه کمک شایاني نماید.

وی با اشــاره به اهمیت تولید و نشر خبر و رسالت سترگی که بر عهده خبرنگاران 
و اصحاب رســانه است عنوان کرد: 3 کارخانه تولیدکننده شمش آلومینیوم در ایران 
وجود دارد که در حدود 3۵۰ هزار تن شمش ساالنه تولید می کنند که این رقم تقریبًا 
به میزان موردنیاز صنعت آلومینیوم کشور است و توانسته حدود 2۵۰ هزار شغل و 11 

هزار کارخانه و کارگاه صنایع پایین دست آلومینیوم را پوشش دهند.
 تولید ۱۶۵ هزار تن شمش آلومینیوم در سال

مجیــدی با تاکید بر این نکته که ایرالکو درحال حاضر با 1۰۰ درصد ظرفیت تولید 
خود در حال فعالیت است، اظهار امیدواري کرد، با توجه به بهینه سازی و اتوماسیون 
تعدادي از دیگ های خط ۵ کارگاه احیاي قدیم امســال بتوانیم 1۶۵ هزار تن شمش 

آلومینیوم تولید کنیم.
مهندس مجیدی مزیت صنایع مس و فوالد بر آلومینیوم را وجود معادن این فلزات 

برگزاری نشست خبری
 مدیرعامل ایرالکو 
با اصحاب رسانه
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در داخل کشــور توصیف کرد و افزود: تنها 2۰ درصد از ماده اولیه تولید آلومینیوم یا 
همان پودر آلومینا را در داخل کشــور موجود داریم که این امر ما را مجبور به تهیه 
و تامین ۸۰ درصد مابقي مواد اولیه از خارج کشــور شامل کشورهاي هند، چین و با 

نسبت پایین تر ترکمنستان و سایر کشورها می کند.
وی مهم ترین چالش شــرکت آلومینیوم ایران را مســئله تامین مواد اولیه از خارج 
کشور دانست و گفت: در حالت معمول ایرالکو باید براي ۶ ماه آینده تولید خود مواد 
اولیه ذخیره در داخل انبارهای شرکت داشــته باشد درحالی که این اتفاق در شرایط 

فعلي به این صورت نیست و تنها برای 3 روز ذخیره وجود دارد.
 سیاست های جدید ارزي و نحوه عرضه كاال در بورس

مدیرعامل ایرالکو عمده مشــکالت ایرالکو را که از سال گذشته شروع شده، بحث 
سیاست های جدید ارزي و نحوه عرضه کاال در بورس دانست و اظهار داشت: انتظار 
تامین 2۵ میلیون دالر ارز ماهانه از دولت براي تهیه مواد اولیه داشــتیم که تنها ۴۰ 

درصد از ارز مورد نیاز تامین شد.
مجیدی مشکالتی را که در ماه های گذشته بر ایرالکو تحمیل شد ناشي از فروش 
شــمش در بورس کاال با ارز ۴2۰۰ تومان دانست و افزود: ایرالکو براي تامین مواد 
اولیه و مایحتاج مورد نیاز خود حتي از بازارهاي داخل شــهر اراك مجبور به خرید با 
ارز 1۰ هزارتومانی بود که این امر در قیمت تمام شــده شمش نقش بسزایي داشت. 
این امر ایرالکو را مجبور می کرد که شــمش آلومینیــوم خود را مثال باقیمت 9۵۰۰ 
تومان در بورس به فروش برساند درحالی که همان شمش در بیرون از بورس باقیمت 
باالتر فروخته می شد و این مســئله باعث به وجود آمدن رانت بسیار بزرگي در این 

صنعت شد.
مهندس مجیدی تامین ارز در بازار ثانویه را یکي از مشکالت ایرالکو درحال حاضر 
دانست و گفت: شرکت های هندي فروشنده پودر آلومینا فقط در قبال دریافت روپیه 
که واحد پول هند است، مواد اولیه در اختیار ایرالکو مي گذارند. این در حالي است که 
این مقدار روپیه علیرغم صحبت های انجام شــده با رئیس کل بانک مرکزي و آقاي 
جهانگیري معاون اول رئیس جمهور هنوز تامین نشده است و این مسئله درباره یوان 

چین نیز صادق است.
 برداشتن سقف رقابت در بازار آلومینیوم

وی با اشــاره به مصوبه اخیر وزارت صنعت معدن و تجارت درباره برداشتن سقف 
بازار رقابت برای فلز آلومینیوم عنوان کرد: این مســئله نه تنها مشــکلي را درزمینه 
فروش شــمش براي ما حل نمی کند بلکه نسبت به گذشته نیز باعث به وجود آمدن 

مشکالت متعدد دیگري شده است.
مجیدی افزود: مشــکل دیگری که بخش بازرگانی و شــرکت آلومینیوم ایران با 

آن درگیر اســت بحث گمرك جمهوری اسالمی ایران است. مسئله تحریم ها باعث 
افزایش قیمت ماده اولیه خریداری شده از خارج کشور شده است که این امر درنهایت 
باعث می شــود پول بیشــتري براي خرید ماده اولیه پرداخت شود؛ اما نکته اساسي 
اینجاســت که در گمرك جمهوري اســالمي ایران هیچ نوع قانون تسهیالتي براي 
شرکت هاي بزرگ و تولیدکننده های اصلي کشور که شاید تعداد آن ها به ۵۰ عدد هم 
نرسد وجود ندارد یعني قانوني که براي ترخیص یک جعبه کارتون کوچک از گمرك 
وجود دارد براي شــرکت ایرالکو هم صــدق می کند حال آنکه ایرالکو ماهانه بیش از 
صدها هزار تن مواد اولیه از خارج کشــور وارد می کند. ما خواهان ایجاد تســهیالت 
کافي در گمرك براي واردکنندگان و تولیدکنندگان بزرگ عمده کشــور هستیم که 

متاسفانه این مسئله درحال حاضر صورت نپذیرفته است.
 تولید، ستون اقتصاد مقاومتي است

وی با اشــاره به ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تاکید مقام معظم رهبري 
بر این مسئله که ســتون اقتصاد مقاومتي تولید اســت، خواهان ایجاد تسهیالت و 

بررسي عملکرد شرکت های بزرگ در این زمینه شد.
مدیرعامــل ایرالکو در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: مســئله دیگري که 
درحال حاضر در شــرکت آلومینیوم ایران وجود دارد، مســئله نیروي انســاني است. 
شــرکت المهدي که 1۰ هزار تن از ایرالکو بیشتر در سال تولید دارد با تعداد 22۰۰ 
نفر فعالیت می کند درحالی که در ایرالکو حدود ۴ هزار و 7۰۰ نفر پرسنل وجود دارد. 
این در حالی است که از سوي افراد، سازمان ها و ارگان ها و بخش های دیگر بر جذب 
نیرو و پرســنل در شرکت توصیه می شود. ســعی و تالش ما بر حفظ و نگه داشتن 
نیروهای موجود و عدم جذب نیروي انســاني جدید است که این مسئله مي تواند در 

قیمت تمام شده ما تاثیر بگذارد.
وی افــزود: درحال حاضر نگرانی بابت فروش شــمش آلومینیوم وجود ندارد اما در 
پایان امســال که کارخانه تولید شمش آلومینیوم در المرد فارس و جاجرم شروع به 
تولید کنند با توجه به سیســتم جدیدتر و نیروي انساني برنامه ریزی شده ای که منجر 
به کاهش قیمت تمام شده می شود؛ مي تواند بر فروش محصوالت ما در آینده نزدیک 
تاثیر مســتقیم داشــته باشد و ما را دچار تنش های بســیاري کند. حال آنکه شرکت 
آلومینیوم ایران داراي تعداد بسیار زیادي نیروي نخبه و توانا در زمینه تولید آلومینیوم 
است که ردپاي این متخصصان در تمامي شرکت های تولیدکننده آلومینیوم در ایران 

دیده می شود.
 مسئولیت هاي اجتماعي ایرالكو

مهندس مجیدی با اشاره به نگاه استان، سازمان ها، ارگان ها و مسئوالن به ایرالکو 
در طي سال های گذشــته، گفت: بر اساس صورت های مالي منتهي به سال 139۶ 
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ایرالکو حدود 92۰ میلیارد تومان تعهدات دارد و نمی تواند در قبال درخواســت های 
متعــددي مانند اعزام ورزشــکار به خارج از کشــور، برگــزاري همایش و مواردي 
ازاین دست اقدام کند. این در حالی است که ایرالکو به تمام مسئولیت هاي اجتماعي 
خود در قبال مردم شهر اراك متعهد است که نمونه آن می توان به هزینه هفده و نیم 
میلیارد توماني براي باشــگاه فوتبال و هزینه 7۵۰ میلیون توماني براي تیم فوتسال 

ایرالکو اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران از اصحاب رسانه حاضر در جلسه درخواست کرد 

موارد ذیل را در رسانه، روزنامه و خبرگزاری های خود منعکس کنند:
1-  تامین مواد اولیه ایرالکو به صورت تهاتر نفت با کشورهای هند و چین؛

2-  اصالح دســتورالعمل سازمان بورس جهت عرضه شــمش آلومینیوم همانند 
سال گذشته؛

3-  اصالح قوانین و مقررات گمرکی جهت ایجاد تســهیل براي واحدهاي بزرگ 
تولیدي کشور.

مهندس مجیدی با ذکر این مســئله که شــرکت آلومینیوم ایران تنها متعلق به 
پرســنل ایرالکو نیست و حدود 12۰ کارگاه و شرکت کوچک و بزرگ تنها در استان 
مرکزي از محصوالت این شــرکت ارتزاق می کنند، خواســتار توجــه و نگاه ویژه 
مسئوالن و مقامات شــهر و همچنین اصحاب رسانه و خبرنگاران و روزنامه نگاران 
به شــرکت آلومینیوم ایران شــد و بر این مســئله تاکید کرد که اصحاب رسانه و 
خبرنگاران می توانند در تنویر افکار عمومي و کمک به شــرایط فعلي ایرالکو بسیار 

مثمر ثمر باشند.
 پرسش و پاسخ با خبرنگاران

در ادامه این نشست خبرنگاران و روزنامه نگاران مدعو سوال های خود را از مهندس 
مجیدی مطرح کردند و وی پاسخ های الزم را ارائه داد.

خبرنگار خبرگزاری تســنیم به عنوان نخستین پرسشگر در این نشست مطبوعاتي 
ســوال خــود را این گونه مطرح کرد کــه با توجه به وجود مشــکالت اقتصادي در 
شــرکت های کوچک و بزرگ در سطح شهر اراك و استان و تعطیل یا نیمه تعطیل 
شدن بســیاري از آن ها خبري که در هفته گذشته مبني بر احتکار حدود 2 هزار تن 
شــمش آلومینیوم در یکي از انبارهاي شــهر اراك منتشر شد تا چه حد مي تواند در 

صنعت آلومینیوم تاثیرگذار باشد؟
مدیرعامل ایرالکو در پاســخ به این ســوال وجود 2 هزار تن شــمش در انبار یک 
شرکت تولیدي را احتکار ندانست چراکه به طور مثال ایرالکو در 2۵ روز گذشته اجازه 
عرضه در بورس را نداشــته و تنها امروز موفق به عرضه دو هزار تن در بورس کاال 
شده است و شرکت های تولیدکننده می بایست براي چنین مواقعي براي خود شرایط 

احتیاط را در نظر بگیرند.
مدیرعامــل ایرالکو در پاســخ به یکی از خبرنگاران کــه بحث تحقیق و تفحص 
درباره نحوه واگذاري شــرکت آلومینیوم ایران را مطرح کرد، گفت: افراد بومي شهر 
اراك که ســهام شــرکت را خریداري کرده اند، خود داراي تخصص و تجربه فراوان 
درزمینه صنعت آلومینیوم هســتند که حــدود 1۰ یا 11 کارگاه تولیدي در این زمینه 
دارند. این افراد بر مســائل روز این صنعت اشراف کامل دارند و درواقع اهل فن این 

صنعت هستند.
مجیدی با اشاره به وجود مشــکالت متعدد در شرکت های هم جوار آلومینیوم که 
ناشــي از عدم واگذاري این شرکت ها به صاحبان صنایع مرتبط با صنعت آن ها بوده، 
واگذاري شــرکت آلومینیوم را یکي از تخصصی ترین واگذاری ها در بخش خصوصي 
عنوان کرد که به اهل فن داده شــده اســت و وجود صحبت هایي درزمینه این گونه 

مسائل را بیشتر از جنبه سیاسي دانسته تا جنبه اجرایي.
وي با بیان این مطلب که ایرالکو از ســال 13۸۸ به بخش خصوصي واگذار شده 
اســت، نقش اصحاب رسانه را در بازتاب مسائل و مشــکالت و ایجاد راه حل براي 

آن ها بسیار موثر دانست.
 مجیدی در پاســخ به ســوالی درباره اینکه آیا ایرالکو به سمت تولید محصوالت 
ثانویه می رود، گفت: این امر را با توجه به شــرایط شرکت به صالح نمی دانم. ضمن 
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این که درحال حاضر شــرکت هایي توانسته اند در زمینه محصوالت پایین دستي اقدام 
به تولید کنند که ورود ایرالکو به این مسئله می تواند براي آن ها ایجاد مشکل کند.

مدیرعامل ایرالکو دربــاره نگرانی بابت به تعویق افتادن حقوق پیمانکاراني که در 
شرکت مشــغول فعالیت هســتند، گفت: بعضي از این موارد به کمبود نقدینگي در 
داخل شرکت مرتبط است که البته این امر به ندرت اتفاق می افتد. ما همواره سعي در 
برقراري عدالت در بین پرسنل داریم و یکي از نشانه هاي این امر اختصاص بن های 
رفاهي به پیمانکاران است درحالی که این موضوع در قراردادهاي آن ها وجود ندارد.

مجیدی شناخت و آگاهی مدیریت فعلي شرکت درباره مسائل اقتصادي موجود در 
شرکت، بنگاه ها، ســازمان ها و ادارات مختلف که نقش تاثیرگذاري در روند تولیدي 
ایرالکــو دارد را یکــي از ویژگي هاي بارز مدیریت حال حاضــر عنوان کرد و افزود: 
بســیاري از مشــکالت ایرالکو مربوط به مسائل داخل کشور و عدم قوانین مرتبط و 

کافي است.
مهندس مجیدی در پاسخ به سوال یکي از خبرنگاران راجع به شایعه ورشکستگي 
ایرالکــو، عنوان کرد: چنین مســئله اي صحت نــدارد و شــرکت آلومینیوم ایران 
درحال حاضر تنها کارخانه ای اســت که با بیشترین ظرفیت تولید خود که یک رکورد 
در نوع خود محســوب می شــود مشغول فعالیت اســت و به طور مثال از 21۰ دیگ 

موجود در خط ۶ کارگاه احیای جدید خود، 2۰7 دیگ فعال است.
مجیدی بر ارتباط دوســویه بین صنعت و اصحاب رســانه تاکید کرده و افزود: در 
زمان مدیریت بنده شــاهد این گونه جلســات و این ارتباط بیشتر خواهیم بود چراکه 
معتقد هستم که رســانه ها و اصحاب قلم می توانند نقش بسیار پررنگ و موثري در 
حل موارد متعددي از مشکالت جامعه همچنین صنعت و به خصوص کارخانه ایرالکو 

داشته باشند.
مدیرعامل ایرالکو در پاسخ به ســوال یکی از خبرنگاران در مورد بحث آالیندگي 
و آلودگي شــرکت آلومینیوم عنوان کرد: بنده به عنوان یکي از موثرترین افرادي که 
در تصویب طرح جامع کاهش آلودگي شــهر اراك حضور داشتم با قدرت و صراحت 
به این مســئله تأکید می کنم که شــرکت آلومینیوم ایران با توجه به اتوماســیون و 
بهینه ســازی خطوط قدیمي کارگاهي کمترین میزان آلودگي را دارد و تنها تعدادي 
از کوره های موجود در شــرکت ممکن اســت آالینده باشــند که آن ها نیز تا پایان 

شهریورماه تعویض و اصالح ساختار می شوند و از این بابت نگراني وجود ندارد.
مجیدی با تاکید بر اثربخشــی ایرالکو درزمینه اشتغال در استان، تعامل و همکاري 
با ســازمان ها و نهادهاي مختلف ازجمله ســازمان محیط زیست را در برنامه کاري 

خود می دانند.
مدیرعامل ایرالکو چشــم انداز صنعت آلومینیوم در آینده را چشــم اندازي روشن 

عنوان کرد که سرمایه گذاري در آن بخش مي تواند سودده و مثمر ثمر باشد.
وی توسعه بخش های مختلف شــرکت و برنامه ریزی براي ایجاد فناوری های 
جدید را در بقا و پیشرفت شرکت در آینده مفید دانسته و بر این مسئله که همگام 
با تکنولوژي و پیشــرفت صنعت آلومینیوم در اقصي نقــاط دنیا باید پیش برویم، 

تاکید کرد.
مجیــدی برنامه پیش رو در روابط عمومی شــرکت را احتــرام و توجه به تمامی 
نگاه ها جدا از مســائل سیاسي موجود دانســت و با تاکید بر این مسئله که شرکت 
آلومینیوم ایران یک شــرکت تولیدي است فراجناحی و غیرسیاسي بودن ایرالکو را 

خاطرنشان ساخت.
مدیرعامل ایرالکو در پایان سوال های خبرنگاران با اشاره به کارخانه کربن صنعت 
در منطقــه خیرآباد اراك، عنوان کرد: وظیفه ایــن کارخانه تولید 1۰۰ هزار تن آند 
در ســال است که درحال حاضر ۴۰ هزار تن در شرکت تولید می شود و ۶۰ هزار تن 
باقیمانده از کشورهاي دیگر وارد می شود. آند یک محصول دوگانه است که عالوه 
بر مصرف در بخش داخلي شرکت، در صنایع نظامي نیز مورداستفاده قرار می گیرد. 
با توجه به شــرایط تحریم راه اندازی هر چه ســریع تر این کارخانه بسیار ضروری 
است و امیدواریم مشــکل اصلي آن که کمبود نقدینگي است با جذب سرمایه گذار 

برطرف شود.


