
 

 

 

 

 

 

 

 ملی صنایع مس ایران شرکتبررسی گزارش ماهانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 7واحد 15پالک  –کوچه سوسن یکم  –کوچه شهید مهری  –قبل از پل پارک وی  –آدرس: امانیه 

 26291167تلفن :

 
 

 مقدمه 

به شرکت ملی صنایع  1355شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، تشکیل و در سال  1351تیر ماه  12در 

فعالیت های معادن مس کشور است تغییر نام داد. از وظایف این شرکت استخراج، مس ایران که در برگیرنده کلیه 

بهره برداری از معادن مس ، تولید محصوالت پرعیار سنگ معدن و محصوالت مسی نظیر کاتد، اسلب، بیلت و 

 آذریایجان در سونگون معدن مس و کرمان در میدوک و سرچشمه مس مفتول هشت میلیمتری می باشد. معادن

میلیارد تومان می باشد.  6000. در حال حاضر سرمایه شرکت رود می شمار به کشور مس معادن مهمترین از شرقی

 تولید

 همانطور که مالحظه می شوددر نمودار زیر روند تولید شرکت در شش ماهه ابتدایی سال نشان داده شده است. 

 با رشد خوبی همراه شده است.  ودر ماه شهریور نیزدر کل سال روند ثابتی بوده روند تولید 
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 فروش مقدار 

محصوالت شرکت در شهریور ماه کاهس یافته است.مس همانطور که در نمودار زیر مشخص است مقدار فروش 

درصد از مس کاتد  60کاتد و سپس کنسانتره درصد بیشتری از فروش مبلغی شرکت را شامل می شوند . حدود 

صادارتی است و کنسانتره مس تماما به خارج از کشور صادر می شود الزم به ذکر است که کنسانتره برای تولید 

 می شود و بخش زیادی از ان توسط خود شرکت تولید می شود .  مفتول و اسل استفاده

97فروردین  97اردیبهشت 97خرداد 97تیر 97مرداد  97شهریور

کنسانتره مس 107,935 105,461 100,379 100,560 75,412 107,182

کاتد 14,212 19,262 19,761 20,762 19,800 20,897

مفتول، بیلت، اسلب 0 1,464 3,275 4,744 5,259 4,452

کنسانتره مولیبدن 488 621 651 640 492 640

کنسانتره طال و نقره 30 57 48 38 41 36

سنگ سولفور  4,842,000 4,722,000 4,618,000 4,831,000 3,461,000 4,859,000

سایر 0 13,854 20,127 5,741 4,436 7,886

(بر حسب تن)تولید
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 نرخ فروش

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود نرخ فروش محصوالت تقریبا روند ثابتی داشته و در ماه شهریور 

 مقداری افزایش یافته است . فملی محصوالت داخلی خود را در بورس کاال به فروش می رساند و نرخ فروش

 صادراتی مستقیما به قیمت جهانی مس و نرخ دالر بستگی دارد. 

97فروردین  97اردیبهشت 97خرداد 97تیر 97مرداد  97شهریور

کنسانتره مس 0 19395 47672 18558 0 0

کاتد 943 27804 31147 15327 9405 7185

مفتول، بیلت، اسلب 0 1356 3034 4907 4564 2543

کنسانتره مولیبدن 117 600 430 675 605 198

کنسانتره طال و نقره 0 3 40 56 46 49

سنگ سولفور  0 3448 190584 0 80469 2420

سایر 0 13854 20127 5741 4436 7886

(بر حسب تن)فروش
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 مبلغ فروش

همانطور که مشاهده  در شکل زیر روند فروش شرکت در شش ماه ابتدای امسال و سال قبل نشان داده شده است.

مبلغ فروش شرکت به دلیل ارتباط مستقیم با نرخ دالر در هر ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته می شود 

درصدی  54در مقایسه با سال گذشته رشد فروش  97ماهه ابتدای  6افزایش داشته است و در نهایت شرکت در 

 داشته است . 

97فروردین  97اردیبهشت 97خرداد 97تیر 97مرداد  97شهریور

نرخ فروش

کنسانتره مس کاتد مفتول، بیلت، اسلب
کنسانتره مولیبدن کنسانتره طال و نقره سنگ سولفور 
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ثبت و روبه رشدی بوده و شرکت در هر ماه همانوطور که در نمودارهای باال مشخص است فروش شرکت روند م

دالر  6400 مس کاتد هزارتومان و  8این تفاسیر با احتساب نرخ دالر با توانسته مبلغ فروش خود را افزایش دهد 

تومانی را برای سال جاری خواهد داشت که در مقایسه با سال گذشته  62 حداقل  شرکت پتانسیل سود سازی

 دهد.  درصدی را نشان می 26رشد 

۳۹۱,۰۳۵

۱۰,۶۴۳,۵۷۷

۱۴,۷۱۴,۳۴۱ ۸,۷۴۶,۹۹۷

۴,۹۸۵,۵۷۲
۴,۶۰۴,۹۸۲

۴۴,۰۸۶,۵۰۴

۵،۰7۰،7۸9 ۵،۱۳۱،۳۴7
۵،۲۴۳،۱۴۶

۴،۶۶۴،7۰۶
۳،۸9۲،۶۴۲

۴،۵7۵،۱۶۱

۲۸،۵77،79۱

فروردین  اردیبهشت خرداد تیر مرداد  شهریور جمع

(ریال.م)مقایسه مبلغ فروش

۱۳97سال  ۱۳9۶سال 


