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 مس شهید باهنر

شرکت فباهنر یکی از بزرگترین واحدهای تولید کننده محصوالت مسی کشور می باشد این شرکت در نزدیکی 

راه اندازی شده است  1370معادن مس و در دوازده کیلومتری شهر کرمان قرار گرفته است و در نیمه دوم سال 

رخانه تولید لوله مسی و کارخانه سکه کارخانه ذوب و ریخته گری ، کارخانه نورد، کارخانه اکستروژن، کا 5و از 

 زنی تشکیل شده است. 

از تولیدات این شرکت می توان به محصوالت مسی و الیاژهای آن به صورت ورق )کویل، تسمه و فویل(، لوله 

 )شاخه، کویل و پن کیک( و مقاطع )سه گوش، چهارگوش، شش گوش و میلگرد توپر و توخالی( اشاره کرد.

رسیده است.  97میلیارد تومان در سال  1125به  96میلیاد تومان در سال  900یه شرکت از در حال حاضر سرما

شرکت در توجیه این افزایش سرمایه دلیل آن را اصالح ساختار مالی و جبران بخشی از مخارج سرمایه ای انجام 

  شده اظهار کرده است.

 تولید

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

  طول سه ماه اخیر روند تقریبا ثابتی داشته است . در روند تولید 
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 فروش مقدار 

از لحاظ مقداری تسمه و ورق برنجی و سپس تسمه و ورق مسی بیشترین مقدار فروش فباهنر را تشکیل می 

دهند. فباهنر بخشی از محصوالت خود را به خارج صادر میکند .و فروش صادراتی درصد کمی از فروش شرکت را 

و مقطع برنجی  ق برنجی همانطور که در چارت زیر مشاهده می شود مقدار فروش تسمه و ورشامل می شود 

 است. افزایش یافته 

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

تسمه و ورق مسي 57 285 718 490 531 631

تسمه ورق برنجي 52 391 680 738 826 802

لوله مسي 36 137 320 278 338 306

لوله برنجي 0 46 63 37 36 12

مقاطع مسي 23 48 187 160 214 215

مقاطع برنجي 118 622 577 802 704 589

مطلس 0 152 0 20 79 40

(ضایعات سرباره ، اکسید روي و مس)سایر 0 0 0 0 0 0

(بر حسب تن)تولید



 

4 
 7واحد 15پالک  –کوچه سوسن یکم  –کوچه شهید مهری  –قبل از پل پارک وی  –آدرس: امانیه 

 26291167تلفن :

 
 

 

 نرخ فروش

شرکت محصوالت همانطور که مشاهده می شود نرخ فروش محصوالت با شیب کندی روند صعودی داشته است. 

. فروش عادی معادل نرخ مواد اولیه مصرفی به عالوه به فروش می رساندخود را به صورت عادی و دستمزدی 

 97فروش دستمزدی معادل نرخ دستمزد انجام خدمات می باشد که نرخ دستمزد در سال دستمزد تولید بوده و 

وش درصد از فروش شرکت صادراتی است. فر 6. حدود افزایشی خواهد بود 96یسه با سال به دلیل تورم در مقا

 مد فروش را به خود اختصاص داده استدستمزدی درصد بسیار کمی از درآ

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

تسمه و ورق مسي 137 254 358 430 437 468

تسمه ورق برنجي 23 210 840 323 614 895

لوله مسي 1 87 466 245 217 363

لوله برنجي 2 39 39 23 41 22

مقاطع مسي 30 175 80 145 115 111

مقاطع برنجي 47 650 513 555 636 684

مطلس 23 42 0 42 192 17

(ضایعات سرباره ، اکسید روي و مس)سایر 0 0 0 0 0 0

(بر حسب تن)فروش
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 مبلغ فروش

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

افزایش قابل مالحضه ای نسبت به سال گذشته داشته است که عمدتا به دلیل افزایش مبلغ فروش شرکت می شود 

 نرخ های فروش بوده است. 

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

(ریال)نرخ فروش
تسمه و ورق مسی تسمه ورق برنجی
لوله مسی لوله برنجی
مقاطع مسی مقاطع برنجی
مطلس (ضایعات سرباره ، اکسید روی و مس)سایر



 

6 
 7واحد 15پالک  –کوچه سوسن یکم  –کوچه شهید مهری  –قبل از پل پارک وی  –آدرس: امانیه 

 26291167تلفن :

 
 

 

قادر است به ازای هر  1397شده شرکت برای سال مالی همانطور که مشاهده می شود با توجه به مفروضات بیان 

تومان سود محقق کند. شرکت پروژه تولید مقاطع و باسبار به روش کانفورم را در دست اجرا دارد که  141سهم 

تن افزایش می یابد و از این محل  2350در صورت تکمیل آن تا انتهای شهریور ماه میزان تولید مفتول به میزان 

 ری شرکت افزایش خواهد یافت.نیز سودآو

۱۰۲,۵۴۹

۴۲۰,۰۰۲

۶۸۷,۱۸۷
۶۸۵,۳۶۶

۸۳۴,۰۲۲ ۱,۰۰۱,۹۶۲

۳,۷۳۱,۰۸۸

۱۳9،۴۱۰
۳۵۵،۵۱۰

۶۵۰،۲۸۱

۳۶۳،7۴۶
۳۱۴،9۲۴

۲۴9،7۵۳

۲،۰7۳،۶۲۴

فروردین  اردیبهشت خرداد تیر مرداد  شهریور جمع

(ریال.م)مقایسه مبلغ فروش

۱۳97سال  ۱۳9۶سال 


