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آلومینیوم ایراننام شرکت

فایرانماد

1346سال تاسیس

20,180

EPS TTM2,202 )ریال(

P/E9.2 گذشته نگر سهم

2,828سود برآوری هر سهم برای 1400
P/E4.8 آینده نگر سهم )بر اساس براورد سود سال 1401(

9,629,739,613تعداد سهم 

51.1%درصد شناوری

195ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(

1400/12/29سال مالی منتهی به

ـــیت  ـــدن بوکس ـــنگ مع ـــا در س ـــه عمدت ـــت ک ـــن اس ـــته زمی ـــراوان در پوس ـــر ف ـــومین عنص ـــیم، س ـــیژن و سیلیس ـــد از اکس ـــوم بع لومینی آ
بـــودن،  الکتریســـیته  و  گرمـــا  عایـــق  زنگ زدگـــی،  برابـــر  انعطاف پذیـــری، مقاومـــت در  و  یافـــت می شـــود. ویژگی هـــای ســـبکی 

ســـازگاری بـــا محیـــط زیســـت و قابلیـــت تبدیـــل بـــه مـــواد متنـــوع، آن را بـــه یـــک فلـــز اســـتراتژیک تبدیـــل کـــرده اســـت. 

اتومبیل، کشتی سازی، 
هواپیما های نظامی و 

مسافربری، حمل  و نقل 
ریلی

لومینیوم بعد از مس،  آ
دومین عنصر رسانای جریان 

الکتریکی است. 

ساختمان سازی و قطعات و 
لوازم ساختمان

ظروف یکبار مصرف، 
قوطی ها، روکش ها و به 

صورت کلی بسته بندی

الت  قطعات تولید ماشین آ
و تجهیزات

مثل ظروف )به دلیل عایق 
گرما بودن( و وسایل 

بادوام مصرفی )نظیر کولر 
و یخچال(

نظیر باتری ها، 
نیمه رسانه ها، 

مهمات سازی، تصفیه و 
گالوانیزه کردن فوالد و ...

صنایع حمل ونقل

صنایع الکترونیکی

ساخت وساز

بسته بندی

ماشین آالت و تجهیزات

وسایل آشپزخانه

سایر

*P/E آتی سهم بر اساس سود سال 1401 و با فرض تقسیم 50% سود سال 1400 پس از تنزیل، برآورد شده است.

مقدمه

اطالعات کلی شرکت

برخی از 
مهم ترین 
کاربردهای 
آلومینیوم

قیمت

 سهم )ریال( )1400/06/24(
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ـــان 65  ـــال 2020, در جه ـــره در س ـــار منتش ـــاس آم ـــر اس ـــد. ب ـــوم می پردازن لومینی ـــد آ ـــه تولی ـــر ب ـــرکت های زی ـــران، ش ـــر در ای ـــال حاض درح
لومینیـــوم تولیـــد شـــده اســـت کـــه ســـهم ایـــران 377 هـــزار تـــن )حـــدود 0.6 درصـــد( بـــوده اســـت. چیـــن بزرگتریـــن  میلیـــون تـــن آ

لومینیـــوم در جهـــان بـــا ســـهم حـــدود 50% اســـت.  بازیگـــر آ

ـــاد  ـــران چنـــدان زی ـــر بوکســـیت ای لومینیـــوم اســـت کـــه در ســـنگ معـــدن بوکســـیت یافـــت می شـــود. ذخای ـــا مـــاده اصلـــی تولیـــد آ لومین آ
ـــر قابـــل  ـــران، بـــه نظـــر نمـــی رســـد ذخای ـــا توجـــه بـــه شـــرایط تشـــکیل بوکســـیت و در نظـــر گرفتـــن مســـائل زمیـــن شناســـی ای نیســـتند و ب
ـــرار  ـــن ق ـــرم قزوی ـــقز وآبگ ـــوکان، س ـــرم، ب ـــق جاج ـــران، در مناط ـــیت در ای ـــر بوکس ـــود. ذخای ـــاف ش ـــران اکتش ـــی در ای ـــر جهان ـــی از نظ توجه

دارنـــد.  
ـــاز  ـــورد نی ـــای م لومین ـــده آ ـــت و عم ـــن اس ـــزار ت ـــت 240 ه ـــا ظرفی ـــرم ب ـــای جاج لومین ـــرکت آ ـــا، ش لومین ـــودر آ ـــده پ ـــا تولیدکنن ـــران، تنه در ای
کشـــور از طریـــق کشـــورهای اســـترالیا، هنـــد و ویتنـــام وارد و اســـترالیا بـــه عنـــوان بزرگتریـــن دارنـــده مـــواد معدنـــی بوکســـیت به عنـــوان 

ـــود.  ـــناخته می ش ـــان ش ـــه در جه ـــوم اولی لومینی ـــد آ ـــزرگ تولی ـــق ب مناط

معرفی شرکت

صنعت در ایران

شرح

ظرفیت اسمیاستان

موضوع

نام واحد

بهره برداری در سال 1351 و پذیرش در بورس در سال 1375سال بهره برداری و پذیرش در بورس
مکانی به مساحت 232 هکتار در کیلومتر 5 جاده اراک - تهرانمحل فعالیت

بیلت )شمش(، اسلب، تی بار، هزارپوندی، پنجاه پوندی.محصول اصلی شرکت
لومینیومظرفیت عملی 177,500 تن شمش آ

تابع قیمت های جهانیقیمت گذاری محصوالت
لومینیوم در ایران و 37% تامین نیاز داخل کشورسهم از بازار داخلی 42% تولید آ

لومرول نوین )11.4(، روان گداز پردیس )10.5%(. سهامداران عمده سهام عدالت )18.5%(، آ

لومینیوم ایران )ایرالکو( 177,500 مرکزیآ
لومینیوم المهدی 110,000 هرمزگانآ
لومینیوم هرمزال 147,000 هرمزگانآ
لومینیوم جنوب 300,000 فارسآ

لومینیوم جاجرم  40,000 خراسان شمالیآ
774,500 جمع
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ــرکت در  ــد شـ ــدود 38% از تولیـ ــری( دارد. حـ ــاء 2 )200 کیلوآمپـ ــری( و احیـ ــاء 1 )70 کیلوآمپـ ــران، 2 کارگاه احیـ ــوم ایـ لومینیـ ــرکت آ شـ
کارگاه احیـــاء 1 اســـت. کارگاه احیـــاء 2، بـــه روزتـــر اســـت و بـــرق کمتـــری مصـــرف می کنـــد. آنـــد مـــورد نیـــاز آن نیـــز از طریـــق واردات 
تامیـــن می شـــود. خـــط 1و 2 از 5 خـــط کارگاه احیـــاء 1، بـــه دلیـــل مســـائل زیســـت محیطـــی از مـــدار تولیـــد خـــارج، و خـــط 3 و 4 در ســـال  
95 بازســـازی شـــده اســـت. نوســـازی خـــط 5 بـــه عنـــوان یـــک طـــرح توســـعه در دســـت انجـــام اســـت. هزینه هـــای بـــرآوردی نوســـازی 

حـــدودا 15 میلیـــون دالر بـــراورد شـــده اســـت.

میـــزان فـــروش بـــه صـــورت میانگیـــن در ســـنوات گذشـــته 175هـــزار تـــن بـــوده اســـت و بـــرای ســـال 1400 و 1401 نیـــز بـــه همیـــن میـــزان 
لیـــاژی قیمـــت باالتـــری نســـبت بـــه شـــمش خالـــص بـــه فـــروش مـــی رود. بـــرآورد مـــی شـــود. بیلـــت و شـــمش های آ

خطوط تولید

مقدار تولید و فروش

کارگاه احیا 2 کارگاه احیا 1

15,42713,07410,70711,4091,1093,3914,5004,500شمش بیلت

58,970113,087133,35290,34417,13172,86990,00090,000شمش خالص
لیاژ 19,03310,4515,26912,8121,0943,4064,5004,500شمش آ

74,35331,61323,86564,37827,75649,70476,00076,000شمش خالص صادراتی
167,783168,225173,193178,94347,090129,370175,000175,000جمع فروش

170,292170,367177,777186,09245,635129,370175,000175,000میزان کل تولید

 برآورد 
سال 1400

 برآورد
 سال 1401

)تن(

برآورد دوره 9 ماهه 1396139713981399مقدار فروش
منتهی به 1400/12/29

 فصل اول
1400 
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ــان  ــا پایـ ــترالیا را تـ ــوب اسـ ــا فـ لومینـ ــودر آ ــرخ پـ ــدن )LME( و نـ ــورس لنـ ــوم در بـ لومینیـ ــی آ ــای جهانـ ــرات نرخ هـ ــد تغییـ ــر رونـ ــکل زیـ شـ
شـــهریور مـــاه نشـــان می دهـــد:

ــه  ــاده اولیـ ــوان مـ ــه عنـ ــا بـ لومینـ ــود. آ ــن می شـ ــدن )LME( تعییـ ــورس کاالی لنـ ــای بـ ــاس قیمت هـ ــر اسـ ــرکت بـ ــروش شـ ــای فـ نرخ هـ
لومینیـــوم، در دو ســـال اخیـــر بـــه صـــورت میانگیـــن در محـــدود 275 دالر خریـــداری مـــی شـــود.  اصلـــی تولیـــد آ

لومینـــا در فـــوب اســـترالیا، بـــه ترتیـــب در حـــدود 2,896 و 386 دالر  لومینیـــوم در بـــورس لنـــدن و  قیمـــت آ آخریـــن قیمـــت جهانـــی آ
بـــوده اســـت.  آخریـــن نـــرخ فـــروش شـــرکت در بـــورس کاال نیـــز در تاریـــخ 21 شـــهریور 1400، برابـــر 720 میلیـــون ریـــال بـــه ازای هرتـــن 

بـــوده اســـت.

* منبع داده های فوق تا خرداد ماه گزارش تفسیری مدیریت شرکت می باشد.
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شمشنسبت آلومینا به شمش آلومینا

نمودار نرخ شمش آلومینیوم و نرخ پودر آلومینا

نرخ شمش آلومینیوم و پودر آلومینا
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لومینیـــوم در جهـــان  لومینـــا )AL2O3( اســـت. تولیـــد هـــر تـــن آ لومینیـــوم یـــا آ مـــاده اولیـــه و اصلـــی جهـــت تولیـــد ایـــن فلـــز، اکســـید آ
لومینـــا، 500 کیلوگـــرم کربـــن بـــه عنـــوان آنـــد و بســـته بـــه نـــوع تکنولـــوژی، بیـــن 13 تـــا18 کیلـــووات ســـاعت  حـــدودا نیازمنـــد 2 تـــن آ

لومینـــا بـــا اســـتفاده از 4 تـــا 6 تـــن بوکســـیت مقـــدور اســـت. انـــرژی الزم اســـت. تولیـــد هـــر یـــک تـــن آ
ـــد  ـــا فراین ـــه جهـــان، ب ـــوم اولی لومینی ـــا تمـــام آ ـــد اســـت. تقریب ـــا و حـــدود 20% بهـــای آن لومین ـــه بهـــای آ حـــدود 70% از بهـــای مـــواد اولی
الکترولیـــز تولیـــد مي شـــود بـــه همیـــن جهـــت تامیـــن انـــرژی الکترونیکـــی از اهمیـــت باالیـــی برخـــوردار اســـت. آنـــد بـــه عنـــوان الکتـــرود یـــا 

ـــان الکتریســـیته را برعهـــده دارد.  ـــاء وظیفـــه انتقـــال جری لومینیـــوم و در ســـلول های احی قطـــب مثبـــت در فراینـــد تولیـــد آ
ـــه همیـــن جهـــت،  ـــه ی حمـــل و نقـــل و کارمـــزد معامـــات اســـت، ب ـــی، هزین ـــرای شـــرکت تابعـــی از قیمت هـــای جهان ـــا ب لومین ـــد آ ـــرخ خری ن
لومینـــا بـــه  لومینـــا بـــه شـــمش بـــرای شـــرکت از متوســـط جهانـــی باالتـــر اســـت. براســـاس داده هـــای تاریخـــی، نســـبت نـــرخ آ نســـبت آ
لومینیـــوم بـــرای شـــرکت در محـــدوده 25% بـــود و در ماه هـــای اخیـــر بـــه محـــدوده 20% وارد شـــده اســـت و هرگونـــه  شـــمش آ

لومینـــا، منجـــر بـــه افزایـــش حاشـــیه ســـود شـــرکت مـــی شـــود. افزایـــش نـــرخ بـــا ثابـــت مانـــدن نـــرخ خریـــد آ
آنـــد مـــورد نیـــاز شـــرکت در واحـــد احیـــاء 1 توســـط خـــود شـــرکت تولیـــد و در واحـــد احیـــاء 2 از طریـــق واردات تامیـــن مـــی شـــود. آنـــد 
تابعـــی از قیمت هـــای جهانـــی اســـت و بـــر اســـاس اطاعاتـــی کـــه توســـط مدیرعامـــل شـــرکت در مجمـــع ارائـــه شـــد، اخیـــرا در محـــدوده 

لیاژهـــا تشـــکیل می دهنـــد. 700 تـــا 900 دالر خریـــداری مـــی شـــود و ســـایر مـــواد اولیـــه شـــرکت را عمدتـــا آ
علـــت افزایـــش درصـــد هزینه هـــای ســـربار، افزایـــش تقریبـــا 5 برابـــری نـــرخ بـــرق در ســـال 1400 نســـبت بـــه ســـال 1399 اســـت و هزینـــه 
ـــد را تشـــکیل مـــی داد و ایـــن درصـــد در فصـــل اول ســـال 1400 بـــه 17% کل  ـــرژی قبـــل از ســـال 1399 در حـــدود 6% کل بهـــای تولی ان

بهـــای تولیـــد رســـیده اســـت.

ترکیب ریالی بهای تمام شده بر اساس صورت های مالی سال 1399 و فصل اول سال 1400، به شرح زیر است:

ترکیب ریالی بهای تمام شده در پایان سال 1399ترکیب ریالی بهای تمام شده فصل اول 1400

الیندگـــی پرونده هـــای   بـــر اســـاس گـــزارش حســـابرس، 1,534 میلیـــارد ریـــال کســـری ذخیـــره بابـــت پرونده هـــای مالیاتـــی و جرائـــم آ
قبـــل از ســـال 1398 در دفاتـــر وجـــود دارد. 

ــر اســـاس تاییدیـــه دریافتـــی  ــادرات وجـــود دارد. بـ ــه بانـــک صـ ــال بدهـــی بـ ــارد ریـ ــهیات، مبلـــغ 1،550 میلیـ  در یادداشـــت تسـ
توســـط حســـابرس، بانـــک طلـــب خـــود را از بابـــت اصـــل و فـــرع وام، جمعـــا 268 میلیـــون دالر اعـــام کـــرده اســـت. تســـهیات مذکـــور بـــا 
ـــر اســـاس آخریـــن پیگیـــری هـــای شـــرکت، بـــه اســـتناد  ـــان ســـال 1393 در حســـاب هـــا منظـــور شـــده اســـت. ب ـــا پای ـــه ای ت ـــرخ ارز مبادل ن
مـــاده 46 قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد رقابـــت پذیـــر، مقـــرر شـــده اســـت ایـــن مبلـــغ بدیـــن شـــکل تســـویه شـــود: 5 قســـط بـــا نـــرخ مرجـــع 

ـــا بانـــک در خصـــوص نحـــوه بازپرداخـــت اســـت. ـــره ب ـــا بانـــک. همچنیـــن شـــرکت در حـــال مذاک ـــر اســـاس توافـــق ب و 5 قســـط ب

بهای تمام شده

ســایر نکات بااهمیت صورت های مالی

 سربار تولید
%26

 سربار تولید
%15

 مواد مستقیم مصرفی
%66

 مواد مستقیم مصرفی
%79

 دستمزد مستقیم تولید
%8

 دستمزد مستقیم تولید
%6
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شرکت های فرعی بااهمیت

آلومینیوم 
99%سیلک کاشان

شرحنام شرکت
درصد 

سرمایه گذاری

لومینیومـــی اســـت.  فعالیـــت اصلـــی ایـــن شـــرکت عمدتـــا فـــروش شـــمش آ
نیـــز   1399 ســـال  در  و  اســـت  هزارتـــن   260 واحـــد  ایـــن  عملـــی  ظرفیـــت 
توانســـته اســـت 125 هـــزار تـــن تولیـــد و 7 میلیـــارد ریـــال ســـودآوری داشـــته 

باشـــد. 

سال 1401دوره 9 ماهه منتهی به 1400/12/29 مفروضات

300,000 ریال250,000 ریال نرخ دالر
لومینیوم 3,000$2,800 $نرخ آ

لومینا به نرخ شمش 20%20%نرخ آ
40%20%نرخ تورم

الیندگی )نسبت به نرخ فروش( 2%2%هزینه های آ

4,3505,000نرخ برق )کیلو وات بر تن(

کربن صنعت 
96%امیرکبیر

ـــرای  ـــاز ب ـــورد نی ـــرمایه گذاری م ـــت. س ـــرداری اس ـــل از بهره ب ـــرکت قب ـــن ش ای
احـــداث واحـــد 100هـــزار تنـــی کارخانـــه آندســـازی حـــدودا 97 میلیـــون یـــورو 
ارزی و 3 هـــزار میلیـــارد ریالـــی اســـت. پـــروژه بـــه دلیـــل مشـــکل در تامیـــن 
منابـــع مالـــی مطابـــق بـــا برنامـــه زمانـــی طبـــق برنامـــه پیـــش نرفتـــه اســـت.  

زمانـــی بهره بـــرداری پایـــان ســـال 1401 عنـــوان شـــده اســـت.

 حقـــوق و دســـتمزد بـــا فـــرض عـــدم تغییـــر تعـــداد کارکنـــان بـــر اســـاس میـــزان تولیـــد تغییـــر و متناســـب بـــا گـــزارش فصـــل اول در نظـــر 
گرفتـــه شـــده اســـت. ســـایر هزینـــه هـــا متناســـب بـــا تـــورم عمومـــی رشـــد داشـــته اســـت.

ـــت.  ـــده اس ـــبه ش ـــال 1400 محاس ـــرداد س ـــه خ ـــی ب ـــه منته ـــاس ترازنام ـــر اس ـــهیات ب ـــغ تس ـــن مبل ـــاس آخری ـــر اس ـــی ب ـــای مال  هزینه ه
ـــده اســـت. ـــی محاســـبه نگردی ـــه  مال ضمـــن آنکـــه از بابـــت تســـهیات بانـــک صـــادرات هزین

 نـــرخ بـــرق بـــر اســـاس داده  هـــای افشـــاء شـــده در گزارشـــات شـــرکت و توضیحـــات داده شـــده در مجمـــع ســـال 1399 بـــراورد شـــده 
اســـت.

 مبلـــغ فـــروش فصـــل دوم )بـــه جـــز شـــهریور( ســـال 1400 نیـــز تحقـــق داشـــته اســـت و مبلـــغ فـــروش بـــرآوردی ســـال 1400 مربـــوط 
بـــه 7 مـــاه انتهایـــی اســـت.
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برآورد سود

158,512,500 111,025,364 24,547,791 69,373,546 38,377,998 28,003,445 فروش

)109,635,555( )75,988,798( )15,123,410( )43,289,469( )29,883,606( )21,612,936( بهای تمام شده کاالی فروش رفته

48,876,945 35,036,566 9,424,381 26,084,077 8,494,392 6,390,509 سود )زیان( ناخالص

)5,742,248( )4,033,068( )1,036,663( )7,023,998( )627,348( )515,513( هزینه های عمومی, اداری و تشکیاتی

1,162,164 )555,195( )1,493,178( )2,591,251( )903,149( )584,533( خالص سایر  عملیاتی

44,296,862 30,448,303 6,894,540 16,468,828 6,963,895 5,290,463 سود )زیان( عملیاتی

)792,563( )479,844( )96,569( )386,276( )209,921( )169,618( هزینه های مالی

0 209,833 209,833 528,066 )274,365( 806,527 خالص سایر  غیرعملیاتی

43,504,299 30,178,291 7,007,804 16,610,618 6,479,609 5,927,372 سود  قبل از مالیات

)4,350,430( )2,944,714( )627,665( )959,904( )1,091,491( )659,190( مالیات

39,153,869 27,233,578 6,380,139 15,650,714 5,388,118 5,268,182 سود )زیان( خالص

2,8284,066 663 1,625 1,037 1,014 سود هر سهم پس از کسر مالیات

9,629,740 9,629,740 9,629,740 9,629,740 5,197,831 5,197,831 سرمایه

1399دوره مالی سال 139713981400 سال 1401فصل اول 1400

طرح توسعه

سابقه تقسیم سود

طـــرح توســـعه شـــرکت، پـــروژه آندســـازی بـــا ظرفیـــت 110 تـــا 140 هزارتـــن اســـت کـــه تـــا پایـــان ســـال 1399 42% پیشـــرفت فیزیکـــی 
ـــرداری  ـــروژه بهره ب ـــی پ ـــرآورد زمان ـــت و ب ـــال اس ـــارد ری ـــر 1,400 میلی ـــرح براب ـــای ط ـــرکت، هزینه ه ـــراورد ش ـــاس ب ـــر اس ـــت. ب ـــته اس داش
ـــن  ـــر و همچنی ـــد منج ـــه آن ـــرکت ب ـــاز ش ـــدن نی ـــرف ش ـــه برط ـــرح ب ـــن ط ـــت. ای ـــده اس ـــوان ش ـــال 1400 عن ـــه دوم س ـــور نیم ـــروژه مذک از پ
ـــه از  ـــت ک ـــا اس لومین ـــزه پودرآ ـــال مکانی ـــروژه انتق ـــرکت پ ـــر ش ـــعه دیگ ـــای توس ـــود. طرح ه ـــی ش ـــی م ـــا منته ـــه ه ـــی در هزین و صرفه جوی

ـــد. ـــی کن ـــری م ـــا جلوگی لومین ـــودر آ ـــت پ هدررف

درصـــد تقســـیم ســـود بـــرای ســـال های مالـــی 1397، 1398 و 1399 بـــه ترتیـــب برابـــر 10%، 14% و 40% بـــوده اســـت. 3 ســـال قبـــل 
از آن نیـــز شـــرکت بـــه دلیـــل زیـــان ده بـــودن ســـودی تقســـیم نکـــرده اســـت.
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تحلیل حساسیت
تحلیل حساسیت سود سال 1400 با توجه به تحقق فروش دو فصل ابتدای سال، به شرح زیر است:

تحلیل حساسیت سود سال 1401 به شرح زیر است:

    

 230,000 240,000 250,000 260,000 270,000 280,000 290,000 300,000

  2,600 2,267 2,406 2,544 2,682 2,821 2,959 3,097 3,236

  2,700 2,398 2,542 2,686 2,830 2,974 3,118 3,262 3,406

 2,800 2,529 2,678 2,828 2,978 3,127 3,277 3,427 3,577

  2,900 2,659 2,815 2,970 3,126 3,281 3,436 3,592 3,747

  3,000 2,790 2,951 3,112 3,273 3,434 3,595 3,757 3,918

 3,100 2,921 3,088 3,254 3,421 3,588 3,755 3,921 4,088

 3,200 3,051 3,224 3,396 3,569 3,741 3,914 4,086 4,259

    

 240,000 260,000 280,000 300,000 320,000 340,000 360,000

  2,400 2,055 2,519 2,982 3,445 3,909 4,372 4,836

  2,600 2,518 3,020 3,522 4,024 4,526 5,028 5,530

 2,800 2,981 3,521 4,062 4,602 5,143 5,684 6,224

  3,000 3,443 4,022 4,602 5,181 5,760 6,339 6,919

  3,200 3,906 4,524 5,142 5,759 6,377 6,995 7,613

 3,400 4,368 5,025 5,681 6,338 6,994 7,651 8,307

 3,600 4,831 5,526 6,221 6,916 7,611 8,307 9,002

نرخ شمش

نرخ شمش

دالر

دالر
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سایر نکات بااهمیت
 یکـــی از نقـــاط ضعـــف شـــرکت، نداشـــتن نیـــروگاه و نزدیـــک نبـــودن بـــه دریـــا  اســـت. نزدیـــک نبـــودن بـــه دریـــا، منجـــر بـــه افزایـــش 
ــار آب هـــای آزاد و  ــا کشـــورهای پیشـــرفته، بایـــد در کنـ هزینه هـــای حمـــل می گـــردد. به طـــور کلـــی، توســـعه ایـــن صنعـــت مطابـــق بـ
ـــار خطـــوط تولیـــد  ـــروگاه اختصاصـــی در کن لومینیومـــی بایـــد نی ـــرژی کشـــور انجـــام گیـــرد. ضمـــن آنکـــه واحدهـــای آ در نزدیکـــی منابـــع ان

ـــود. ـــوب می ش ـــرکت محس ـــک ش ـــرق، ریس ـــرخ ب ـــی ن ـــش و قطع ـــند. افزای ـــته باش ـــود داش خ
لومینـــا از طریـــق واردات تامیـــن   در ایـــران بـــا کمبـــود معـــادن بوکســـیت مواجـــه هســـتیم و بخـــش عمـــده ای از نیـــاز شـــرکت بـــه آ

می گـــردد. کمبـــود منابـــع ارزی و شـــرایط تحریـــم بـــر بهـــای مـــواد اولیـــه اثرگـــذار اســـت.
الیندگـــی   تکنولـــوژی واحـــد احیـــاء شـــماره 1 شـــرکت قدیمـــی اســـت کـــه منجـــر بـــه کاهـــش راندمـــان تولیـــد می شـــود. پرونده هـــای آ
ـــت  ـــتانداددهای صنع ـــه اس ـــبت ب ـــرکت نس ـــانی ش ـــرو انس ـــداد نی ـــه تع ـــن آنک ـــت. ضم ـــد اس ـــن واح ـــه ای ـــط ب ـــا مروب ـــز عمدت ـــرکت نی ش

بـــاال اســـت. شـــرکت در حـــدود 4 هـــزار پرســـنل دارد.
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