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 معرفی صنعت .۱

 مقدمه .۱.۱

 دارد، قرار صنعتي توليدات گروه در فلزي غير هايكاني گروه زير از ايشيشه مصنوعات و شيشه توليد صنعت

 و غذايي مواد صنايع محصوالت بنديبسته براي جار و بطري ايشيشه ظروف انواع توليد صنعت در شركت

 .كندمي فعاليت سازينوشابه

 كوچك مقياس در و شود مي اداره خصوصي بخش توسط عمدتاً كشور در كه است صنايعي جمله از صنعت ناي

 هزينه اينكه دليل به ليكن است برخوردار خوبي نسبتاً تمركز از نيز تمركز لحاظ از و ندارد اقتصادي صرفه چندان

 .است پايين آن در گذاري سرمايه نرخ متوسط دارد نياز بااليي سرمايه

 در تماما و معدني آن اوليه مواد كه است ايواسطه كاالهاي جمله از سازينوشابه و غذايي مواد بنديبسته شيشه

 استفاده صورت در كه است برخوردار زيادي نسبي مزيت از آن توليد در ايران. ميباشد دسترس قابل كشور داخل

 از يكي. زد رقم صنعت اين براي مناسبي سودآوري انتومي مناسب شرايط با كاالهايي توليد و مواد اين از مناسب

 عوامل و انرژي هايحامل قيمت افزايش با كه باشدمي ايران در قيمت ارزان انرژي به دسترسي ها،مزيت اين

 از. گرددمي توليد شده تمام بهاي افزايش موجب و شده تحميل صنعت اين به توجهي قابل مالي بار آن، به وابسته

 يدكي قطعات و لوازم واردات هايهزينه آن نرخ افزايش و شده ايجاد ارزي هايمحدوديت دليل به ،ديگر طرف

 كمبود با صادرات پذيريتوجيه و واردات كاهش دليل به سديم كربنات الخصوصعلي اوليه مواد و يافته افزايش

 در و جمعيت افزايش انشين،ج كاالهاي قيمت افزايش مصرف، الگوي تغيير است، ذكر شايان. است شده مواجه

 .شودمي محصول اين بازار رونق سبب عرضه به نسبت تقاضا افزايش نتيجه

 چرخه تولید شیشه .۱.2
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 شیشه همدانمعرفی شرکت  .2

 تاريخچه .2.۱

 تاريخ به 382 شماره تحت و تأسيس عام سهامي شركت بصورت 72/1/1531 تاريخ در همدان شيشه شركت

 كارخانه از آزمايشي برداريبهره. است رسيده ثبت به همدان صنعتي مالكيت و هاشركت ثبت دراداره 11/7/1531

 ساالنه اسمي ظرفيت با 72/7/1537 تاريخ در 519937 شماره به آن تاسيس برنامه و آغاز 1531 سال اواخر در

 .است گرديده صادر تن 31111

 همچنين. است شده آغاز 1531 سال اواخر در تن 11111 ساليانه توليد ظرفيت با كارخانه 1 واحد از برداريبهره

 .است رسيده برداريبهره به تن 53111 ساليانه توليد ظرفيت با 1582 سال خردادماه در كارخانه 7 واحد

 خيابان تهران در كه است شده واقع تهران – همدان جاده 2 كيلومتر همدان شهرستان در شركت اصلي مركز

 .باشد مي دفتر داراي نيز 7 پالك براتي وچهك نبش - غزالي خيابان -جنوبي حافظ

 موضوع فعالیت .2.2

 از اعم ايشيشه مصنوعات انواع توليد كارخانجات از برداريبهره و ايجاد شامل شركت اصلي هايفعاليت حوزه

 پودرهاي انواع توليد نيز و سيليكات صنايع به وابسته توليدات انواع خالصه و شيشه پشم عايق، ظروف، بطري،

 هاآن به وابسته صنايع ايجاد و توليدات و مواد اين صدور و فروش و شدهبنديدانه و شدهآرايش صورت به يمعدن

 فرعي فعاليت حوزه 5 داراي شركت اين، بر عالوه. است شركت موضوع به مربوط ديگر تجاري فعاليت نوع هر و

 ساير در مشاركت و گذاري سرمايه اوليه، مواد و مجاز كاالهاي كليه صادرات و واردات بازرگاني امور انجام

 حقوقي و حقيقي اشخاص با شعب تأسيس و نمايندگي اعطا و اخذ و خدماتي و بازرگاني توليدي، از اعم هاشركت

 .است

 نوشابه هايشيشه و عرقيات الكل، گالب، شربت، آبليمو، بطري انواع: از عبارتند حاضر حال در شركت اين توليدات

 و فرنگي گوجه رب خيارشور، مرباجات، جات، ترشي سس، بندي بسته براي( گشاد دهان ظروف) جار هايوشيشه

 و يكسان ماهيت لحاظ از محصوالت اين. شودمي تحويل و توليد مشتريان سفارش با اختصاصي هايشيشه انواع

 تعويض به بنا تنها متفاوت اندازه و شكل با محصول هر توليد دارند، تفاوت يكديگر با اندازه و شكل لحاظ از تنها

 .باشد مي پذير امكان قالب

 بهره امتياز از برخورداري ضمن و بوده تن 23111 اسمي ظرفيت با جمعاً كوره دو داراي حاضر حال در شركت

 نياز مورد اوليه مواد از يكي) سيليس پودر توليد براي آرايش و خردايش واحد داراي سيليس، معادن از برداري

 و( سيني و كالهك) بندي بسته لوازم از بخشي تأمين منظور به همچنين. باشد مي( شيشه انواع دتولي براي
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 خدماتي و توليدي و( خاص سهامي) آريا نگين ارمغان هايشركت ترتيب به ايشيشه ظروف هايقالب ساخت

 .است داده قرار برداريبهره مورد و تأسيس را( خاص سهامي) غرب همكارشيشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 معرفی مختصر شرکت-1جدول

معرفی مختصر شرکت

كهمدانمادشيشه همدانشركتنام 

1531سال تأسيسسامان گذاري سرمايه توسعه شركتسهامدار عمده

1531برداريسال بهره11،37،111( ميليون ريالسرمايه )

خردادماهسال مالي11،825( ميليارد ريالارزش بازار ) 

 ريال 131،811EPS TTM  891حجم مبنا

(15/12/1598) 11،512 P/E TTM 32/11قيمت تابلو

 

  از برداریبهره و ایجاد

 تولید کارخانجات

  مصنوعات انواع

ایشیشه  

  پودرهای انواع تولید

 صورت به معدنی

  و شده آرایش

شده بندیدانه  

 بازرگانی امور انجام

 صادرات و واردات

هایکاال کلیه  و مجاز 

 اولیه مواد

 و گذاری سرمایه

 در مشارکت

تولیدی،ی هاشرکت  

 خدماتی و بازرگانی

های حوزه فعالیت

شیشه  شرکت

 همدان
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 سهامداران ترکیب .2.۸

 .استبه شرح جدول زير  در تاريخ تهيه گزارش شيشه همدانتركيب سهامداران عمده شركت 

 
 شرکت ترکیب سهامدارن -2جدول

درصد مالکیتسهامداران

سامان گذاري سرمايه توسعه شركت  11/13  

فرهنگيان سامان گذاري سرمايه شركت  25/2  

فرهنگيان سامان گذاري سرمايه شركت  83/1  

يزدباف شركت  1 

يزد كاشي شركت  9/7  

سامان بانك  13/7  

فردا سازان سرآمداندوخته گذاري سرمايه شركت  59/1  

غرب همكارشيشه خدماتي توليدي شركت  73/1  

شخص حقيقي 2  73/11  

15/31 ساير  

 ۰۱۱ کل جمع
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  سرمايهتغییرات  .2.4

 1137 مبلغ به زير شرح به مرحله چندين طي كه بوده ريال ميليون 511 مبلغ تأسيس بدو در شركت سرمايه

 .است يافته افزايش ريال 1111 سهم هر اسمي ارزش به سهم ميليون 1137 تعداد شامل ريال ميليارد

 

 تغییرات سرمایه شرکت-3 جدول

 تغییرات سرمایه شرکت
 محل افزايش سرمايه سرمايه جديد )ميليون ريال( درصد افزايش سرمايه ثبت سرمايهتاريخ 

17/3/1533 نقدي آورده و مطالبات 231 131   

13/3/1538 نقدي آورده و مطالبات 1131 11   

9/3/1531  83/17 نقدي آورده و مطالبات 1311   

71/5/1537 نقدي آورده و مطالبات 1331 11   

73/1/1521  (51) سرمايه كاهش 1133   

17/11/1521 نقدي آورده 7511 111   

1/3/1525  13/97 اندوخته و نقدي آورده 1159   

13/5/1523 نقدي آورده و مطالبات 3339 31   

71/5/1523  18/31 نقدي آورده 11111   

13/2/1523 نقدي آورده و مطالبات 15111 51   

73/11/1522  58/13 نقدي آورده و مطالبات 13111   

8/17/1528 نقدي آورده و مطالبات 18111 71   

11/3/1581 نقدي آورده و مطالبات 71311 71   

73/1/1587  11/11 نقدي آورده و مطالبات 71111   

73/5/1585  3/17 نقدي آورده و مطالبات 72111   

51/1/1581  11/11  مطالبات 51111 

15/5/1583 نقدي آورده و مطالبات 13111 31   

72/3/1583  55/55 نقدي آورده و مطالبات 31111   

72/3/1589 نقدي آورده و مطالبات 93111 31   

7/5/1591 نقدي آورده و مطالبات -انباشته سود 197111 111   

71/3/1595 انباشته سود 788111 31   

5/3/1592 نقدي آورده و مطالبات -انباشته سود 1137111 511   
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 بازارهاي اصلی و جايگاه شرکت در آن .2.2

 و غذايي مواد صنايع محصوالت بندي بسته براي جار و بطري اي شيشه ظروف انواع توليد صنعت رد شركت

 بهادار، اوراق بورس در صنعت اين فعال هايشركت از بسياري حضور عدم دليل به. كندفعاليت مي سازي نوشابه

 بين در شركت بازار، قيقاتتح مبناي بر ليكن. باشدنمي اتكا قابل و در دسترس شده ياد هايشركت اطالعات

 فعال هايشركت بزرگترين از يكي ريال، ميليارد 881 معادل مبلغ فروش حجم با صنعت اين در فعال هايشركت

 همچنين داده، اختصاص خود به را توليدات داخلي درصد 71 از بيش حاضر حال در و رفته شمار به صنعت در

 باشد.  مي سازي و نوشابه غذايي مواد صنايع بندي بسته شيشه فظرو توليد جهت پيشرفته آالت ماشين به مجهز

 قابل و دسترس در هاشركت واقعي توليد اطالعات مناسب اطالعاتي ساختار وجود عدم دليل به عرضه: وضعیت

 ايران اسالمي جمهوري و گمرك و تجارت معدن صنعت وزارت سايت از زير جدول باشد. اطالعاتنمي اتكا

 ده است.ش استخراج

 

 

 

 

 

 

 

 فوق جدول اطالعات .باشند مي دارويي و سازينوشابه غذايي، مواد صنايع هايشركت محصوالت اين مشتريان

 طي. گرددمي صادر آن از كمي بخش و گرددمي مصرف كشور داخل در توليدات از ايعمده دهد، بخشمي نشان

. است يافته افزايش درصد 15 به درصد  1 از موجود واحدهاي وليدت كل به نسبت صادرات گذشته سال 5

 اطالعاتي اينكه ضمن. است بوده فارس خليج و حوزه ميانه آسياي ساير كشورهاي و عراق كشور به عمدتاً صادرات

 نتيجه توانمي لذا نگرديده؛ ثبت گمرك سايت در 1593 در سال محصوالت اين مستقيم واردات خصوص در

 براين، با توجه به تحوالت اخير در صنعت رقيب است. عالوه نشده وارد مستقيم صورت به محصول اين كه گرفت

PETمشكالت  و فعلي ارزي با شرايط آن و واردات كشور در محصول اين ترفتاالت(، توليد اتيلن )پلي

 ظاهري شايد چند هر دالر نرخ رفتن باال كند ومي تضعيف پيش از بيش را آن رقابت توان محيطيزيست

 تن هزار – موجود واحدهای تولید میزان

 تن هزار – صادرات

 تن هزار – داخلی مصرف

 درصد – تولید کل از همدان شیشه تولید سهم

 درصد – صادرات کل از همدان شیشه صادرات سهم

۰394سال  ۰395 سال  ۰396سال    

5/459  

۰7 

5/442  

۰5 

8/2۰  

9/46۱  

5/4۰  

9/4۰9  

6/۰5  

9 

9/46۱  

59 

4۱۰ 

7/۰3  

7 
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 هاذهن به را تجهيزات در بلندمدت و لوازم تأمين جهت از( عام سهامي) همدان شيشه شركت براي تهديدآميز

 برآيندي بسيار كه كرده ايجاد نيز بديل بي فرصتي صنعت، در مذكور كالن تأثير با شك بدون ولي كند متبادر

 كند.مي نمايان را مثبت

 كننده مقررات مصرف خريد رفتار تغيير نظير متعددي عوامل به ايشيشه بنديبسته براي تقاضا :تقاضا وضعیت

 به تقاضا گيرياندازه براي. دارد بستگي كنندگان مصرف درآمد سطح و آگاهي توليد، صنعتي، هزينه و دولتي

 توليد ضهعر جدول به تنها صادراتي، هدف كشورهاي و كشور داخل در مربوطه دقيق اطالعات وجود عدم دليل

 بسنده شده، استخراج ميداني صورت به كه اروپايي كشورهاي مصرف سرانه با مقايسه آن و موجود واحدهاي

 سرانه ،نفر( ميليون 81فعلي ) جمعيت تعداد بر با تقسيم مقدار مصرف داخلي است. مطابق جدول عرضه،شده

 كشورهاي با مقايسه كه در بوده نفر هر ازاء به كيلوگرم 3، 1593 سال در كشور در بنديبسته شيشه مصرف

 رشد به با توجه رودمي انتظار و داشته زيادي بسيار نفر فاصله هر ازاي به كيلوگرم 13 تا 17 ميزان به اروپايي

 .باشد افزايش به رو هاي آيندهتقاضا در طي سال محيطي زيست مسائل و كنندگانمصرف ساليق تغيير جمعيت،

 ريسک هاي شرکت .2.6

 وارز: بهره نرخ نوسانات ریسك

 ارز نرخ نوسانات گردد مي تأمين كشور داخل از تماماً و باشد مي معدني نياز مورد اوليه مواد اينكه به توجه با

 كربنات بخصوص اوليه مواد نرخ افزايش موجب مستقيم غير بطور اما ندارد اوليه مواد تأمين مستقيمي در تاثير

 قطعات و( 5) واحد توسعه طرح تجهيزات و آالت ماشين عمده قسمت كه نجاهمچنين ازآ .ميگردد سنگين سديم

 تأثيرات ميتواند ارز نرخ نوسانات هرگونه شود مي وارد كشور از خارج تأسيسات از و تجهيزات آالت، ماشين يدكي

 عملكرد نتايج و مالي و در نتيجه سودآوري هاي هزينه و محصوالت توليدي، طرح شده تمام بهاي بر سزايي به

 .باشد داشته

 دولتی: مقررات تغییر یا المللیبین عوامل به مربوط ریسك

 از هاييريسك با شركت برجام، از هاآن تبعيت عدم و خارجي تجاري هايطرف رفتار تغيير صورت در .1

 مخارج افزايش با يافته، گشايش اسنادي اعتبارات روند توقف اقدام، دست در طرح در اجراي تأخير قبيل

 شد. خواهد مواجه فعلي نياز مورد يدكي قطعات و تهيه لوازم در تأخير و طرح

 باشد. مي اهميت حائز شركت سودآوري و شده تمام بهاي افزايش در وارداتي اقالم هاي تعرفه تغيير .7

 به صادراتي هايمحدوديت طرف يك از صادراتي هدف كشورهاي سوي از تجاري هايمحدوديت اعمال .5

 .گردد مي محصوالت قيمت كاهش و داخلي رقابت تشديد موجب ديگر طرفي از و داشته همراه
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 تولید: های نهاده ریسك

 اندازي، راه زمان از شيشه ذوب هاي كوره كه آنجا از: گاز و برق مداوم و مناسب تأمين عدم ريسك .1

 نيازدارند، وانيفرا گاز و برق انرژي به مدت تمام ودر هستند كاركردن درحال وقفه بدون و مداوم بصورت

 بزرگي هايزيان آمدن وارد موجب( مدت كوتاه براي حتي)مذكور  انرژي هايبموقع حامل تأمين عدم لذا

 .ساخت خواهد مواجه جدي با چالش را شركت و شده شركت به

 اوليه: مواد بموقع تأمين عدم ريسك .7

 سديم ارزش كربنات ظلحا از درصدي 11 و مقداري لحاظ از درصدي 13 كربنات سديم: سهم -7-1

 و است داده قرار صنعت اين محصوالت توليد اوليه مواد مهمترين زمره در را مواد توليد، اين در سنگين

 جديد كارخانجات ايجاد از ناشي تقاضاي افزايش و يكسو از كشور در توليد آن محدوديت حاضر حال در

 باال دليل به آن واردات نبودن صرفه به و ديگر سوي از و بلور فلوت بطري، و جار از اعم شيشه توليد

 سوي از الزم تمهيدات صورتي كه در و رفته به شمار صنعت اين اصلي هاي دغدغه از يكي ارز نرخ بودن

 آورد. خواهد بوجود اين صنعت براي جدي معضالت آن ادامه نشود، انديشيده ذيربط مراجع

 شيشه: خرده -7-7

 عرضه اين تأثيرات صنعت، اين محصوالت توليد در شيشه خرده وجهت قابل بري سهم درصد به توجه با

 طريق از اوليه ماده اين كه آنجا از. ميدهد قرار تأثير تحت را توليدات سود حاشيه همواره اوليه ماده

 عدم دليل به متأسفانه. گردد مي تأمين نهائي كننده مصرف توسط مصرف شده شيشه هاي بازيافت

 كه بوده مشكل بسيار آن تأمين تاكنون ذيربط هاي سازمان موثر توسط اقدام و مناسب سازي فرهنگ

 .گردد مي توليد راندمان آمدن پايين و كاهش كيفيت ضايعات، افزايش موجب مذكور روند ادامه

 نقدینگی: ریسك

 وخت وس كاركنان، دستمزد و حقوق اوليه، مواد خريد از اعم توليد هاي هزينه عمده قسمت اينكه به باتوجه

 محل از گردش در سرمايه تأمين عدم صورت در لذا، باشد مي نقدي صورت به عملياتي هايهزينه ساير و انرژي

 ارائه جهت در سختگيرانه هايسياست استمرار و هابانك انقباضي هايسياست ادامه و فروش از وجوه حاصل

 خواهدبود. مواجه دنيازنقدمور وجه تأمين ازبابت جدي مشكالت همواره با شركت تسهيالت،

 ریسك اعتباری:

 يا و معامالت در معامله طرفين يا تجاري شركاي توسط تعهدات ايفاد عدم از ناشي ريسك از است عبارت

 بخش اينكه و هاشركت معامالتي عرف به توجه با گردد، مالي زيان به منجر كه مشتريان با قراردادهاي منعقده

 و فروش شرايط اساس بر نيز آن الباقي و گرددمي دريافت صورت نقديبه آن تحويل از كاال، قبل مبلغ از ايعمده
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 محصوالت استثناء به باشدنمي روروبه ريسكي هيچگونه با بابت اين لذا از شود،مي وصول گذاريقيمت دوره

 .است نموده روهايي روبهريسك با را شركت وجوه آن، برگشت زمان تا كه شده ارسال صادراتي

 های عمومی:ریسك

 طبيعي و محيطي ريسك .1

 سياسي ريسك .7

 تكنولوژي ريسك .5

 فروش شرکت وضعیت تولید و  .2.7

 راندمان ميزان نسبي حفظ موجب ذيربط، واحدهاي توسط پيشگيرانه تعميرات انجام و توليد در ريزيبرنامه

ي منتهي به خرداد وضعيت توليد و فروش و همچنين حاشيه سود شركت از سال مال. است شده توليد مناسب

هايي كه شركت كاهش هاي ريژنراتوري، در سال ساله كوره 8تاكنون به صورت زير است. با توجه به عمر  1591

 شايان .ها استتوليد داشته است به دليل نزديك شدن به پايان طول عمر مفيد و همچنين رفتن به اورهال كوره

 گرددمي برآورد كه دارد تن 95111 اندازه به توليد اسمي فيتظر افزايش براي اي توسعه طرح شركت است، ذكر

 به را شركت توليد اسمي ظرفيت مجموع و گردد توليد مدار وارد 1111 خرداد به منتهي مالي سال ابتداي در

 بازار بالقوه هايپتانسيل گرفتن نظر در با است گرفته تصميم شركت براين،عالوه. برساند سال در 138111 سطح

 با متناسب و جانبه همه هايبررسي از پس مقتضي زمان در موجود تجهيزات و آالت ماشين فعلي ظرفيت و

 تن 11111 از 1 شماره كوره ظرفيت افزايش به نسبت امسال، ماه آبان در سرد تعميرات انجام ضمن بازار شرايط

 .كند اقدام نيز تن 23111 به
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 شیشه همدانپیش بینی عملکرد شرکت  .۸

  مفروضات کلی .۸.۱

 3 مدت به ماه آبان در شركت الماع مطابق تن 11،111 اسمي ظرفيت با شركت 1 شماره كوره اينكه به توجه با

 نسبت شركت 1599 خرداد به منتهي مالي سال توليد لذا شودمي خارج توليد مدار از اساسي تعميرات براي ماه

 فروش به به سال اين در را خود انبار موجودي شركت است شده فرض البته. ميابد كاهش قبلي مالي سال به

  .رساندمي

  :است شده گرفته نظر در سناريو سه 1111 خرداد به منتهي مالي سال براي

 شركت اسمي توليدي ظرفيت افزايش عدم: اول سناريو

 شركت اسمي توليدي ظرفيت عالوه به 5 شماره كوره توسعه طرح درصد 71 از برداري بهره: دوم سناريو

 شركت اسمي توليدي تظرفي عالوه به 5 شماره كوره توسعه طرح از درصد 11 از برداري بهره:  سوم سناريو 

 شماره كوره توسعه طرح درصد 81 برابر توليد ميزان است شده فرض نيز 1111 خرداد به منتهي مالي سال براي

 .است شركت اسمي توليدي ظرفيت عالوه به 5

ساس داده هاي صندوق بين المللي ابر  1111و  1111، 1599نرخ تورم ايران در سال هاي مالي منتهي به خرداد 

 در نظر گرفته شده است.  %78و  % 51، %7/52پول برابر 

 نرخ افزايش حقوق، دستمزد و پاداش نيز مطابق مصوبه وزارت كار در نظر گرفته شده است. 



 
 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

)سهامی عام(شیشه همدان  تحلیل بنیادی       

11 Novin.I.B Investment Consulting 

 تولید و ظرفیت اسمی .۸.2

توليد دارد و طرح  تن ظرفيت 23،111تني در مجموع  11،111و  53،111شركت در حال حاضر داراي دو كوره 

 رسد.برداري ميتني نيز در آينده نزديك به بهره 95،111توسعه 

  :ميكنيمدر جدول ذيل مشاهده  1592توليدات سال مالي 

 ۰398منتهی به خرداد تولیدات سال مالی -4جدول

 تولید به ظرفیت اسمی تولید واقعی ظرفیت اسمی یریگاندازهواحد  

 اي شيشه ظروف انواع

جار و بطر  
 %98 25،531  23،111 تن

 

 به قرار زير است: 1111و  1111، 1599هاي مالي منتهي به خردادسال در مفروضات، مقدار توليدبا توجه به 

 محصوالتروند وپیش بینی تولید -5 جدول

نوع 

 محصول
 واحد

واقعی سال  

منتهی  مالی

  98به خرداد 

کارشناسی سال  

منتهی به  مالی

  99خرداد  

بینانه سال بد

منتهی  مالی

  ۰4۱۱به خرداد 

کارشناسی سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۱خرداد 

خوشبینانه سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۱خرداد 

کارشناسی سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۰خرداد 

  149,400  121,500  102,900  75,000  58,333  73,361 تن توليد

 

 مقدار فروش .۸.۸

با نسبتي برابر ميانگين نسبت فروش فروش محصوالت كه فرض شده است بيني مقدار فروش شركت براي پيش

درصد از كل  1. همچنين نسبت فروش صادراتي شركت در گذشته با ميانگين هاي گذشته ادامه يابدبه توليد سال

درصد و در  15به  1599شركت در نظر دارد اين نسبت براي سال مالي منتهي به خرداد  كه فروش بوده است

 درصد رشد پيدا كند. 71هاي آتي به سال

 مقدار فروش شرکت -6جدول

 واحد 

واقعی سال 

منتهی  مالی

 98به خرداد 

کارشناسی سال 

منتهی به  مالی

 99خرداد  

بدبینانه سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۱خرداد 

کارشناسی سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۱خرداد 

خوشبینانه سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۱خرداد 

سال کارشناسی 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۰خرداد 

 119,297 96,695 81,963.47 59,867 57,451 71,329 تن داخلي

 29,824 24,173.67 20,490.87 14,967 8,585 2,891 تن صادراتي

 ۰49،۰2۰ ۰2۱،868 ۰۱2،454 74،833 66،۱36 74،22۱ تن جمع 
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 نرخ فروش .۸.4

با  حاضر حال تا گذشته در محصوالت ريالي سود هحاشي تغيير الگوي به توجه با شركت محصوالت فروش نرخ

 همچنين و محصوالت شدهتمام بهاي نرخ ،1597در سال توجه به شرايط پس از جهش ارزي و تورم ايجادشده 

 .است شده تعيين ارز تسعير نرخ و صادراتي فروش نرخ گرفتن نظر در با

 
 نرخ فروش داخلی و صادراتی-7 جدول

 واحد 

 واقعی سال

منتهی به  مالی

 98خرداد 

کارشناسی سال 

منتهی به  مالی

 99خرداد  

بدبینانه سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۱خرداد 

کارشناسی سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۱خرداد 

خوشبینانه سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۱خرداد 

کارشناسی سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۰خرداد 

 52,463,681 43,752,296 42,566,216 42,371,232 34,458,499 23,233,552 ريال داخلی

 45,643,402 38,064,498 37,032,608 36,862,972 31,012,649 19,303,355 ريال صادراتی

 مبلغ فروش .۸.2

، 1599هاي بيني مبلغ فروش شركت براي سالبر اساس برآوردهاي مقدار و نرخ فروش محصوالت شركت، پيش

 باشد.به شرح جدول زير مي 1111و  1111

 
 مبلغ فروش داخلی و صادراتی -8 جدول

 واحد 

واقعی سال 

منتهی به  مالی

 98خرداد 

کارشناسی سال 

منتهی به  مالی

 99خرداد  

بدبینانه سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۱خرداد 

کارشناسی سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۱خرداد 

خوشبینانه سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۱خرداد 

کارشناسی سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۰اد خرد

 داخلی
ميليون 

 ريال
1,657,226 1,979,686 2,536,624 3,488,875 4,230,614 6,258,749 

 صادراتی
ميليون 

 ريال
55,806 266,234 551,716 758,830 920,158 1,361,278 

 جمع
ميليون 

 ريال
1,713,032 2,245,920 3,088,340 4,247,705 5,150,772 7,620,027 

 

 مواد مستقیم مصرفی .۸.6

پودر سيليس است كه با تركيب با ساير مواد اوليه در كوره به محصول نهايي ده ماده اوليه مصرفي اين شركت عم

 پودر توليد و سيليس معدن از برداريبهره امتياز حق است كه شركت شيشه همدان رگردد. شايان ذكتبديل مي

 كه تقريبا وارداتي هستند. هستندلفات سديم كربنات سديم و سو ،ه به نرخ ارزتاوليه وابس موادرا دارد.  سيليس
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  مقدار مواد مستقیم مصرف شده .۸.6.۱

شده است و بر اين اساس هاي قبل استفادههاي تبديل سالبيني مقدار مواد مصرفي از ميانگين نسبتبراي پيش

د صورت . روند مقدار مواد مصرفي و برآوره استشركت برآورد گرديد مفروضمقدار مواد مصرفي با توجه به توليد 

 هاي پيش رو در جدول زير آورده شده است.گرفته براي سال

 مقدار مواد مستقیم مصرفی-9 جدول

 واحد 

واقعی سال 

منتهی  مالی

 98به خرداد 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 99خرداد  

بدبینانه سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۱خرداد 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۱خرداد 

خوشبینانه 

 مالی سال

منتهی به 

 ۰4۱۱خرداد 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۰خرداد 

 99,180 80,658 68,311 49,789 38,725 48,701 تن پودرسيليس   

 22,674 18,440 15,617 11,383 8,853 11,134 تن پودر آهك  

 6,631 5,393 4,567 3,329 2,589 3,256 تن پودرفلدسپات   

 29,480 23,975 20,305 14,799 11,511 14,476 تن كربنات سديم   

 58,004 47,172 39,950 29,118 22,648 28,482 تن خرده شيشه  

 1,303 1,060 898 654 509 640 تن سولفات سديم   

 

 نرخ مواد مستقیم مصرفی .۸.6.2

 با. است سيليس پودر و بندي بسته لوازم سديم، كربنات مصرف هزينه به مربوط نيز مصرفي مواد در وزن عمده

 ارز نرخ افزايش شركت، توسط سيليس پودر توليد و شركت براي سيليس معدن از برداريبهره امتياز حق به توجه

 هاينهاده براي اما است شده 98 خرداد به منتهي مالي سال در سليس پودر مصرف نرخ درصدي 72 رشد سبب

 به منتهي مالي سال مصرف نرخ هستند، ارز نرخ به وابسته حدودي تا كه سديم سولفات و سديم كربنات توليدي

 و گذشته در هانرخ تغييرات الگوي مقايسه با. است بوده همراه رشد درصد 91 و درصد 31 با ترتيب به 98 خرداد

 تورم، و آينده هايسال در ارز تسعير نرخ افزايش گرفتن نظر در با همچنين و 98 سال ابتداي ماهه سه هاي نرخ

 . است شده بيني پيش توليدي يهانهاده نرخ

 دهد:اد مستقيم مصرفي را نشان ميمو نرخجدول ذيل 
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 نرخ مواد مستقیم مصرفی-۰۱ جدول

 واحد 

واقعی سال 

منتهی  مالی

 98به خرداد 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 99خرداد  

بدبینانه سال 

منتهی به  مالی

 ۰4۱۱خرداد 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۱خرداد 

خوشبینانه 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۱خرداد 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۰خرداد 

 1,988,318 1,807,562 1,807,562 1,807,562 1643238 1,428,903 ريال پودرسيليس   

 605,766 550,697 550,697 550697 500633 435,333 ريال پودر آهك  

 2,300,932 2,091,757 2,091,757 2,091,757 1901597.05 1,653,563 ريال پودرفلدسپات   

 26,678,473 24,253,157 24,253,157 24,253,157 20148777 15,857,834 ريال كربنات سديم   

 1,719,711 1,563,373 1,563,373 1,563,373 1421249 1,235,868 ريال خرده شيشه  

 23,071,641 20,974,219 20,974,219 20,974,219 17478516 13,982,813 ريال سولفات سديم   

 

     مبلغ مواد مستقیم .۸.6.۸

 باشد:ميشده در بخش مقدار مصرف و نرخ مواد، مبلغ مواد مستقيم به شرح جدول زير با توجه به نكات بيان
 

 مبلغ مواد مستقیم مصرفی -۰۰جدول

 واحد 

واقعی سال 

منتهی  مالی

به خرداد 

98 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 99رداد  خ

بدبینانه سال 

منتهی  مالی

به خرداد 

۰4۱۱ 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۱خرداد 

خوشبینانه 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۱خرداد 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۰خرداد 

 197,201 145,795 123,476 89,997 63,634.11 69,589 ريالميليون  پودرسيليس   

 13,735 10,155 8,600 6,268 4,432 4,847 يالرميليون  پودر آهك  

 15,257 11,280 9,553 6,963 4,923 5,384 ريالميليون  پودرفلدسپات   

 786,493 581,471 492,455 358,933 231,926 229,558 ريالميليون  كربنات سديم   

 99,750 73,747 62,457 45,523 32,188 35,200 ريالميليون  خرده شيشه  

 30,071 22,232 18,829 13,723 8,895 8,949 ريالميليون  فات سديم  سول 

 6,366.11 4,314.38 4,385 3,196 2,071 2,084 ريالميليون  ساير مواد اوليه   

 759,887 494,384 334,961 195,312 121,528 120,287 ريالميليون  لوازم بسته بندي   

 1,307 1,188 1,188 1,188 825 528 ريالميليون  رنگ وارداتي  

لرياميليون  جمع   476,426   470,422   721,103   1,055,904   1,344,566   1,910,067  
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 هزينه سربار .۸.7

 اين براي درصدي 111 نرخ افزايش صنعتي، برق و گاز نرخ درصدي 111 رشد به توجه با نيز سربار بخش در

 دارينگه و تعمير و مصرفي قالب هزينه ها،بخش ساير هزينهدر  اين بر عالوه. است شده گرفته نظر در هانهاده

 شده تعيين هانرخ تغيير و توليد ميزان با متناسب كه است توجه قابل توليد سربار هزينه در نيز آالت ماشين

 .است
 

 تولیدهای سربار هزینه -۰2 جدول

 واحد 

واقعی 

 سال مالی

منتهی به 

 98خرداد 

کارشناسی 

 سال مالی

ه منتهی ب

 99خرداد  

بدبینانه 

 سال مالی

منتهی به 

خرداد 

۰4۱۱ 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۱خرداد 

خوشبینانه 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۱خرداد 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۰خرداد 

 الك ھزينه استھ 
ميليون 

 ريال
45,037 44,646 54,468 54,468 54,468 66,451 

 رق، گاز و سوخت( زينه انرژي )آب، بھ 
ميليون 

 ريال
54,852 87,232 112,155 153,877 181,691 223,413 

 اھزينه ھساير  
ميليون 

 ريال
119,805 114,316 140,854 193,252 228,183 280,581 

 جمع
ميليون 

 ريال
219,694 246,194 307,477 401,596 464,342 570,445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

)سهامی عام(شیشه همدان  تحلیل بنیادی       

16 Novin.I.B Investment Consulting 

 اتیبهاي تمام شده درآمد هاي عملی .۸.۳

 مشاهده كه همانطورمواد مستقيم، دستمزد مستقيم و سربار مطابق توضيحات فوق در جدول قرارگرفته است. 

 هزينه و دستمزد و حقوق هزينه. است كل از %31 حدود با مصرفي مواد هزينه به مربوط وزن بيشترين گرددمي

 .دارند قرار بعد هايرده در سربار

 شدهبهای تمام-۰3جدول

 واحد 

واقعی سال 

منتهی  مالی

به خرداد 

98 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 99خرداد  

بدبینانه 

 سال مالی

منتهی به 

خرداد 

۰4۱۱ 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

خرداد 

۰4۱۱ 

خوشبینانه 

 سال مالی

منتهی به 

خرداد 

۰4۱۱ 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

خرداد 

۰4۱۰ 

 مواد مستقيم مصرفي  
ميليون 

 ريال
476,426 470,422 721,103 1,055,904 1,344,566 1,910,067 

 دستمزد مستقيم توليد  
ميليون 

 ريال
254,093 304,912 365,894 475,662 618,361 742,033 

 سربار توليد  
ميليون 

 ريال
219,694 246,194 307,477 401,596 464,342 570,445 

 هزينه توليد 

 

ميليون 

 ريال
897,565 1,021,527 1,394,474 1,933,162 2,427,269 3,222,544 

موجودي كاالي ساخته شده اول  

 دوره 

ميليون 

 ريال
83,778 100,651 10,215 10,215 10,215 13,945 

موجودي كاالي ساخته شده  

 پايان دوره 

ميليون 

 ريال
100,651 10,215 13,945 19,332 24,273 24,273 

فروش  بهاي تمام شده كاالي 

 رفته 

ميليون 

 ريال
880,692 1,111,963 1,390,745 1,924,046 2,413,212 3,212,216 

 

 هزينه هاي عمومی و اداري .۸.۹

مربوط به هزينه حقوق و دستمزد است كه با نرخ مصوب وزارت كار  %32بيشترين وزن به مقدار در اين بخش 

 گرفته نظر در 1599 سال به نسبت درصدي 51 ايشافز با تورم، به توجه با انرژي هزينهرشد پيدا كرده است. 

 درنظر تورم و عمومي هاي نرخ افزايش ميزان همچنين و فروش ميزان به توجه با نيز قسمت ساير. است شده

هاي آتي در نظر سالحق العمل و كمسيون فروش نيز با حفظ نسبت آن به فروش گذشته براي  .است شده گرفته

 گرفته شده است.
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 عمومی و اداریهای هزینه -۰4 جدول

 واحد 

واقعی 

 سال مالی

منتهی به 

خرداد 

98 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 99خرداد  

بدبینانه 

 سال مالی

منتهی به 

خرداد 

۰4۱۱ 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۱خرداد 

خوشبینانه 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۱خرداد 

کارشناسی 

 سال مالی

 منتهی به

 ۰4۱۰خرداد 

 زينه حقوق و دستمزد ھ 
ميليون 

 ريال
43,848 52,618 63,141 63,141 63,141 75,769 

 الك ھزينه استھ 
ميليون 

 ريال
848 773 773 773 773 542 

 زينه انرژي )آب، برق، گاز وھ 

 سوخت( 

ميليون 

 ريال
350 448 493 493 493 493 

  زينه تبليغاتھ 
ميليون 

 ريال
857 1,028 1,234 1,234 1,234 1,481 

 حق العمل و كميسيون فروش  
ميليون 

 ريال
1,406 1,251 1,418 1,941 2,606 2,824 

 زينه مطالبات مشكوك الوصول ھ
ميليون 

 ريال
3,524 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524 

 ا ھزينه ھساير 
ميليون 

 ريال
25,658 20,402 26,231 35,989 42,495 52,253 

 جمع
ميليون 

 ريال
76,491 80,044 96,814 107,095 114,265 136,886 

 

 خالص ساير درآمد هاي عملیاتی .۸.۱1

 از ناشي از دو قسمت سود 1598ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي شركت درسال مالي منتهي به خرداد 

ل هاي بعد سود توليد تشكيل شده است كه براي سا عادي عملياتي و توقفات ارزي هايبدهي و هادارائي تسعير

ناشي از تسعير ارز شركت با افزايش نرخ ارز مفروض تسعير شده است و هزينه توقفات توليد صفر در نظر گرفته 

 شده است.
 های عملیاتیخالص سایر در آمد-۰5 جدول

 واحد 

واقعی سال 

منتهی  مالی

به خرداد 

98 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 99خرداد  

بدبینانه 

 سال مالی

هی به منت

خرداد 

۰4۱۱ 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

خرداد 

۰4۱۱ 

خوشبینانه 

 سال مالی

منتهی به 

خرداد 

۰4۱۱ 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

خرداد 

۰4۱۰ 

 ساير درآمدهاي عملياتي
ميليون 

 ريال
35,422 45,007 56,258 56,258 56,258 63,930 
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 خالص ساير درآمد هاي غیر عملیاتی .۸.۱۱

 بورسي هايشركت در گذاريسرمايه و هاسپرده از دريافتي سود شامل شركت هايگذاري سرمايه از حاصل درآمد

 اين از حاصل سود درصدي، 7/52 تورم و دالر نرخ افزايش به توجه با است شده فرض كه است غيربورسي و

 كم شيب با بعد هاي سال براي و يابد افزايش درصد 51 حداقل 1599 خرداد به منتهي مالي سال در ها شركت

 .گيرد صورت افزايش اين

 از ناشي سود شامل نيز 1598 خرداد به منتهي مالي سال در شركت غيرعملياتي هايهزينه و درآمدها ساير

 ثابت هاي دارايي فروش از حاصل سود ريال، ميليون 787،917 ميزان به ارزي هايبدهي و هادارائي تسعير

 به اجاره از حاصل درآمد ريال، ميليون 1،171 ميزان به ضايعات فروش يال،ر ميليون 13،733 ميزان به مشهود

 براي. است ريال ميليون 319 ميزان به عملياتي غير هاي هزينه و درآمدها ساير خالص و ريال ميليون 321 ميزان

 از هركدام براي متور و ها نرخ افزايش و توليد ميزان ارز، تسعير نرخ افزايش نسبت به درآمد اين آينده هايسال

 .است شده بينيپيش ها قسمت

 های غیر عملیاتیسایر درآمد-۰6 جدول

 واحد 

واقعی 

سال 

 مالی

منتهی 

به خرداد 

98 

کارشناس

ی سال 

 مالی

منتهی به 

 99خرداد  

بدبینانه 

سال 

 مالی

منتهی 

به خرداد 

۰4۱۱ 

کارشناس

ی سال 

 مالی

منتهی به 

خرداد 

۰4۱۱ 

خوشبینان

 ه سال

 مالی

منتهی به 

خرداد 

۰4۱۱ 

کارشناس

ی سال 

 مالی

منتهی به 

خرداد 

۰4۱۰ 

 

 گذاريدرآمد حاصل سرمايه

 

ميليون 

 ريال
90,124 91,942 93,396 93,396 93,396 94,850 

ها و بدهي هاي سود ناشي از تسعير دارائي

 ارزي

 

ميليون 

 ريال
282,902 359,452 449,315 449,315 449,315 499,239 

 درآمد اجاره خالص

 

ميليون 

 ريال
671 805 966 966 966 1,159 

 سود حاص از فروش دارايي ثابت
ميليون 

 ريال
16,265 - - - - - 

 سود حاصل از فروش ضايعات
ميليون 

 ريال
3,999 4,936 6,773 10,058 9,218 3,999 

 ساير هزينه هاي غير عملياتي
ميليون 

 ريال
731 877 877 877 1,052 731 

 عملياتي غير هاي(هزينه) درآمد ساير
ميليون 

 ريال
303,253 363,526 454,341 456,177 459,462 508,564 
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 تسهیالت .۸.۱2

 تسهيالت %3 نرخ با دالر ميليون 51 مبلغ ملي، توسعه صندوق از خود ظرفيت افزايش توسعه طرح براي شركت

 ميليون 7232187 معادل) جنوبي كره وون 931121111 و يورو 12117515 تاكنون كه است كرده دريافت

 شركت اين بر عالوه. باشدمي پرداخت مرحله در مابقي و شده وارد آن كاالي و پرداخت ذينفعان به( ريال

 به. است نموده دريافت صادرات و تجارت بانك از %18 نرخ با ريال ميليارد 21 سقف تا خريد ريالي تسهيالت

 هر سود مقدار بر بخش اين كم تاثير همچنين و دارايي به انتقال جهت شركت مالي هزينه شفافيت عدم دليل

 تمديد را تسهيالت مقدار همين نيز آينده مالي سال در شركت كه است شده فرض تحليل اين در كهمدا، سهم

 .شودمي تكرار ميليون ريالي 5،118 مالي هزينه و نمود خواهد
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 صورت سود و زيان .۸.۱۸

 .گرددصورت زير برآورد ميبه شيشه همدانهاي قبل، صورت سود و زيان شركت با توجه به محاسبات قسمت

 صورت سود وزیان شرکت -۰7 جدول

 واحد 

واقعی سال 

 مالی

منتهی به 

 98خرداد 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 99خرداد  

بدبینانه 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۱خرداد 

کارشناسی 

 سال مالی

نتهی به م

 ۰4۱۱خرداد 

خوشبینانه 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۱خرداد 

کارشناسی 

 سال مالی

منتهی به 

 ۰4۱۰خرداد 

 مبلغ فروش
ميليون 

 ريال
1,713,032 2,245,920 3,088,340 4,247,705 5,150,772 7,620,027 

 بهاي تمام شده
ميليون 

 ريال
880,692 1,111,963 1,390,745 1,924,046 2,413,212 3,212,216 

 سود ناخالص
ميليون 

 ريال
832,340 1,133,957 1,697,596 2,323,659 2,737,561 4,407,811 

 اداري هزينه هاي عمومي
يليون م

 ريال
76,491 80,044 96,814 107,095 114,265 136,886 

 ساير درآمدهاي عملياتي
ميليون 

 ريال
35,422 45,007 56,258 56,258 56,258 63,930 

 نه هاي عملياتيساير هزي
ميليون 

 ريال
104 0 0 0 0 0 

 عملیاتی سود
يليون م

 ريال
791,167 1,098,920 1,657,040 2,272,823 2,679,554 4,334,855 

 هاي ماليهزينه
ميليون 

 ريال
3,048 3,048 3,048 3,048 3,048 3,048 

 هادرآمد حاصل از سرمايه گذاري
ميليون 

 ريال
90,124 91,942 93,396 93,396 93,396 94,850 

 خالص درآمد)هزينه(هاي متفرقه
ميليون 

 ريال
303,253 363,526 454,341 456,177 459,462 508,564 

 عملیاتی  قبل از مالیاتسود
يليون م

 ريال
1,181,496 1,551,339 2,201,729 2,819,347 3,229,363 4,935,221 

 ماليات
ميليون 

 ريال
154,655 158,754 237,663 325,312 383,258 617,094 

 سود خالص
ميليون 

 ريال
1,026,841 1,392,585 1,964,065 2,494,035 2,846,105 4,318,127 

 3,748 2,471 2,165 1,705 1,209 891 ریال سود هر سهم

 سرمايه
ميليون 

 ريال
1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000 
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)سهامی عام(شیشه همدان  تحلیل بنیادی       

21 Novin.I.B Investment Consulting 

1,70575,00084,30093,600102,900112,200121,500130,800140,100149,400158,700168,000

25,423,3397838619401,0191,0971,1761,2541,3331,4111,4901,569

29,660,5621,0131,1201,2271,3341,4411,5481,6551,7621,8691,9762,083

33,897,7861,2441,3791,5151,6501,7851,9202,0562,1912,3262,4622,597

38,135,0091,4741,6381,8021,9652,1292,2932,4572,6202,7842,9483,111

42,372,2321,7051,8972,0892,2812,4732,6652,8573,0493,2413,4333,626

46,609,4551,9362,1562,3762,5972,8173,0383,2583,4793,6993,9194,140

50,846,6782,1662,4152,6642,9123,1613,4103,6593,9084,1564,4054,654

55,083,9022,3972,6742,9513,2283,5053,7824,0604,3374,6144,8915,168

59,321,1252,6272,9333,2383,5443,8494,1554,4604,7665,0715,3775,682

نرخ فروش )ریال(

سود
ظرفیت )تن(

 ل حساسیتتحلی .4

 نرخ و شركت توليد ظرفيت ميزان در درصدي 11 تغيير هايگام حسب بر كهمدا سهم هر سود حساسيت تحليل

 .است زير صورت به آن از بعد و 1111 خرداد به منتهي مالي هايسال براي محصوالت فروش

 


