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 خالصه مدیریتی

ورد استفاده یرمستقیم در صنایع مختلف مغمستقیم و  صورتبههای منحصر به فردی که دارد، یژگیوشیشه به دلیل 

ه دارند. های بسته بندی سهم بازاری بیشتری نسبت به سایر انواع شیشگیرد. در این بین شیشه تخت و شیشهیمقرار 

توان مصرف شیشه را در انواع خاصی محدود دانست، چرا که روز به روز بر تنوع مصرف شیشه ینمبا این حال 

 شود.یمافزوده  پیشرفتهالخصوص در صنایع یعل

ایگزین ج عنوانبهمحیطی، شیشه را یستززیست و تشدید استانداردهای یطمحربوط به های مینگرانافزایش 

ستفاده از ا یتممنوع یبرا یزیربرنامهدر حال  انسراسر جه یاکثر اقتصادها پالستیک و فلز مطرح کرده است.

 اندازچشمهم این م .زندیمدامن  الخصوص شیشهیعل، یگزینبه رشد محصوالت جا یماًهستند که مستق یکپالست

عت شیشه صن ارزش بازار رودیمانتظار که یطوربهکند. یمافزایش تقاضا برای شیشه را در آینده نزدیک ایجاد 

 طی دهه آینده دو برابر شود.

رغم کاهش شدید قیمت سلیس طی دهه اخیر، روند یعلانرژی و سیلیس دو نهاده اصلی در تولید شیشه هستند. 

که یطورهبر از افزایش تقاضا و افزایش قیمت انرژی، روند صعودی را تجربه کرده است، تأثه مقیمت جهانی شیش

دالر در سال  150به بیش از  2005دالر در سال  100ای در آمریکا از حدود یشهششاخص قیمت محصوالت 

 رسیده است.  2021

، و مزیت انرژی ارزان قیمت واد اولیه در کشوربا توجه به وجود مای دارد. یژهودر اقتصاد ایران هم جایگاه  شیشه

ای هها، محصوالت شیشیمتحررغم تشدید یعلساس آمار گمرک، ا. بر اقتصادی دارد صرفهآن  صادراتتولید و 

ا یشرق آس ،یانهخاورمی کشورهابه  عمدتاًدهد که یممیلیون دالر از صادرات ایران را تشکیل  130ساالنه بیش از 
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 ها ارزش بازار صنعت شیشه دراین در حالی است که برخی تخمین و شرق اروپا صادر شده است. یانهم یایو آس

 میلیارد تومان برآورد می کنند. هزار 10اقتصاد ایران را حدود 

ی، خانگوازملسازی، صنایع غذایی، تهیه توان در پنج دسته کلی، یعنی ساختمانسازی ایران را میصنایع شیشه

 با گسترش و توسعه بندی کرد.یمتقسی و تجهیزات آزمایشگاهی داروسازی، و صنایع زخودروساصنایع 

هت )بطر و جار( ج اییشهبه ظروف ش یازدر کشور در دو دهه گذشته، ن ییغذا یعفعال در حوزه صنا یهاشرکت

نظر صرف ست.ا یدهتقاضا در بازار گرد یشامر سبب افزا ینو ا یافتهیشها افزاشرکت ینمحصوالت ا یبندبسته

از  یاریبس در کشور، یشهحجم مناسب ش ینعدم تأم یلدله محصوالت، در حال حاضر ب ی اینصادرات یاز تقاضا

 کنند.یعرضه مپالستیکی و ظروف  یمحصوالت خود را درون بطر ییغذا یعصنا

افزایش تقاضا را برای این صنعت روشن کرده است، اما از  اندازچشمرغم اینکه استانداردهای محیط زیستی یعل

طرف دیگر با توجه به انرژی بر بودن صنعت شیشه، در آینده نزدیک انرژی یک چالش جدی برای این صنعت 

مت انرژی تغییرات قی ازجمله تحت تأثیر روندهای مختلف جهانیصنعت شیشه  که رودیمخواهد بود. این انتظار 

 سمتبه  تحرک دستخوش تغییرات اساسی شود تا بتواند رقابتی بماند.زیست، یطمحی داردهااستانو تشدید 

 ازجملهی پیش روی این صنعت است. هاراهیی یکی از زداکربنی هاروشو افزایش تجدید پذیر  هاییانرژ

 نسبتاًزینه اولیه هو  دستیینپاپذیری نسبت به وقوع رکود در صنایع یبآسهای دیگر صنعت شیشه باید به یسکر

 ی خط تولید اشاره کرد.اندازراهباال برای 

 توان بارهایمی جهت توسعه دارد. شیشه را توجهقابلی هافرصتها و یتمزی فوق، شیشه هاچالشدر کنار 

لید مستقل های شیشه وجود زنجیره تویتمزبازیافت کرد و بدون کاهش کیفیت از آن استفاده نمود. یکی دیگر از 

ی، دروسازخوالکترونیک، مانند  یعیصنا وجود عالوهبهبدون وابستگی به خارج از کشور در داخل ایران است. و 
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ی، بهداشت، دارو و سایر صنایع، همواره تقاضای کیفی و کمی شیشه را تحت سازساختماناپتیک و لیزر،  هوافضا،

 ود.محرکی برای توسعه صنعت شیشه نیز خواهند برشد و توسعه این صنایع خود موتور  درواقعدهند. یمیر قرار تأث

ارا و است. طراحی فرآیند کدر صنایع شیشه  های توسعهینهزمین ترمهمیکی از  بازیافت شیشه در حال حاضر

ی هافرصتیگر از است.یکی د رقباهای مهم جهت دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به سایر ینهزمتر یکی از ینههزکم

نوعی  شیشه هوشمنددر حال توسعه که در داخل کشور کمتر به آن توجه شده است تولید شیشه هوشمند است. 

اری های هوشمند سازگدالیل اهمیت شیشه ینترمهماز  .شودیماز شیشه است که از روشی نوین ساخته و تولید 

 .است زیستیطمحآن با 

. اندشده یرشکشور پذ یهشرکت در بازار سرما 6، تنها یدکننده شیشه در ایرانتول یهااز مجموع شرکت

شرکت شیشه رازی و شیشه و گاز از شرایط بهتری برخوردار  هاآنیان ماز  که دهدیمهای بنیادی نشان یبررس

ارند و ی را در دست احداث دتوجهقابلی توسعه هاطرح هاشرکتاین است که اکثر این  توجهقابلهستند. مسئله 

رایط خوب و ش اندازچشم دهندهنشانیر قرار داده است. این مهم تأثرا تحت  هاشرکته شرایط بدهی این این مسئل

 زاییمبتنی بر صورت های مالی آخر پ شدهانجامهای یلتحل. با توجه به نیز هستمناسب تقاضا در صنعت شیشه 

نیز به  نآپس از  ی مالی دارد.هانسبتدر  هانسبت به سایر شرکت ، شرکت شیشه رازی عملکرد بهتری1400

 ترتیب شرکت شیشه و گاز و شیشه همدان قرار دارد.
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 سلب مسئولیت

 ین وضعیت صنعت شیشه وآخر یلتحل ید،کنیگزارش مطالعه م ینآنچه در ا

این  . محتوایاست های پذیرفته شده این صنعت در بازار بورس ایرانشرکت

 نواننباید به ع وجه هیچ به نبوده و مالی کافیگیری یمتصم یبرا گزارش

 در نظر گرفته شود.و فروش سهام  یدخر یبرا یا یهتوص
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 مقدمه

. گرددیمسال پیش بر  5000 بیش از به بشر شیشه یکی از مواد اولیه کاربردی و مفیدی است که قدمت آن در تمدن

اشیای  اولین ها سازندهن اشتغال داشته است. مصریاست که بشر به آ ییهاحرفهترین ، یکی از قدیمیگرییشهش

رونق تر بودند. صنعت از سایرین پیشرفتهاند و در این مهارت داشته گرییشهش رومیان نیز در فن اند.ای بودهشیشه

ها و زیارتگاهست، زیرا هنری بود که در مساجد و اتاریخ اسالمی صورت گرفته  در نخستین ادوار سازییشهش

 .گرفتقرار می مورداستفادهداشته و  تزئینات مذهبی جلوه خاصی

 عنوانهبدر این فرایند گرما و فشار شدیدی بر سیلیس  .گرددیبرم هافشانآتشوقوع  بهپیدایش و کشف شیشه 

های ژگیپذیری شیشه و ویانعطافشود. یمشیشه  عنوانبهی امادهیری گشکلو منجر به  واردشدهماده اولیه شیشه 

ای را در زندگی انسان پیدا کند. زمان و پیشرفت تکنولوژی جایگاه ویژه باگذشتخاص آن باعث شد که 

 یعصنا یرد.گمورد استفاده قرار می یرمستقیمغمستقیم و  صورتبهامروزه شیشه در اکثر صنایع  کهیطوربه

 زجملها یکیو محصوالت الکترون یبندبسته ی،سازو دارو ی،سازخودرو ،یخانگلوازم یی،اغذ ی،سازساختمان

 .شودیماستفاده  یممستق طوربه یشهاز ش هاآناست که در  یعیصنا ینترمهم

دالر  یلیاردم 120دالر برآورد شده است که حدود  یلیاردم 228.7حدود  2020در سال  یشهش یبازار جهان ارزش

ر حالی این د بوده است.بندی میلیارد دالر آن نیز مربوط به صنعت بسته 50و حدود  تخت یشهش یدط به تولآن مربو

 یتممنوع یراب یزیربرنامهدر حال با توجه به مسائل و استانداردهای محیط زیستی  جهان یاکثر اقتصادهااست که 

بر  .خواهد زد دامن یشهش الخصوصیعل یگزین،به رشد محصوالت جا یماًهستند که مستق یکاستفاده از پالست

 اساس برآوردها ارزش بازار شیشه را طی دهه آینده دو برابر خواهد شد.
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ارزان  یانرژ یتدر کشور و مز یهماست که با توجه به وجود مواد اول کشور یاز اقالم مهم صادرات یکی شیشه

آن در  هیمواد اول ینتأمصنعت  ینمثبت ا هایگییژاز و یکی، دارد یو صادرات آن صرفه اقتصاد یدتول یمت،ق

ر در حال حاض وجود ندارد. خارج از کشوربه  یوابستگ گونهیچه ینهزم یندر ا کهیطوربهداخل کشور است 

حوزه  یدرصد آن به کشورها 40حدود  که شودیم یدجام در کشور تول یشهش مترمربعهزار  500از  یشروزانه ب

 .شودیاروپا صادر م یو حت یانهم یایآس فارس،یجخل

از بررسی  است. پس شدهپرداختهدر بخش اول این گزارش به بررسی وضعیت کلی صنعت شیشه در جهان و ایران 

نیز بررسی خواهد شد. در بخش دوم نیز به های این صنعت ها و فرصتمربوط به بازار شیشه، چالش یهاداده

بندی رتبه یترنهادو  شدهپرداختهدر بازار بورس ایران  شدهیرفتهپذیشه کننده شهای تولیدشرکت وتحلیلیهتجز

 .شودیمبر اساس متغیرهای بنیادی انجام  هاشرکتاین 

 تولید شیشه -1

 مواد اولیه -1-1

به مقدار  وجود دارد، بستگی هایشهششیشه اختالطی از چند نوع اکسید است. تنوعی که در  یدهندهیلتشکمواد 

مادهیلیکن، س اکسیدیدشیشه، سیلیس یا  یدهندهیلتشکمختلف دارد. در میان مواد  هاییافزودناین اکسیدها و 

یلیکن وجود س اکسیدیدبلورهای خالص کوارتز، کریستوبالیت و  صورتبهاصلی است. سیلیس در طبیعت  ی

 را برای مواد هاکنندهیلتعدو  هاواسطهسه دسته ماده تحت عنوان شبکه سازها،  توانیمدارد. در حالت کلی 

 شیشه نام برد.  یدهندهیلتشک

اکسید  و شامل اکسید سیلیسیم، پنو اکسید فسفر، دهندیمشبکه سازها بیشترین درصد مواد را به خود اختصاص 

و  بخشندیم، که به شیشه استحکام شودیمبه موادی مانند اکسید آلومینیوم گفته  هاواسطه. هستندبور و غیره 
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 هایشهشو از طرفی مانع هوازدگی و کریستالیزه شدن  آورندیمذوب را پایین  ینقطه درواقع هاکنندهیلتعد

در مواد  اهکنندهیلتعد ازجمله. اکسید سدیم، اکسید منیزیم، اکسید پتاسیم و اکسید کلسیم شوندیم

 .شیشه هستند یدهندهیلتشک

 زیر است:شرح  بهشیشه  یدهندهیلتشکخالصه مواد  طوربه

  :دهدمیل و بیشترین بخش شیشه را تشکی ترینمهمکه گفته شد سیلیس، ماده اصلی و  طورهمانسیلیس. 

  کندمیو ذوب را آسان  دهدمیکربنات سدیم: ناروانی سیلیس را کاهش. 

  کندمیآهک: شیشه را در برابر نفوذ آب مقاوم. 

  شیشه است یهندهدتشکیلدر میان مواد  کنندهتعدیلفلدسپار: یک نوع. 

 :ازجملهاست  کاررفتهبهدر کنار مواد خام اصلی باال تعدادی ماده خام فرعی نیز در ساختار شیشه 

 سنگ گچ: عاملی برای تصفیه 

 سولفات سدیم: عاملی برای تصفیه 

  اکسیدکنندهنیترات سدیم: عامل 

  هارنگدر از بین بردن  کنندهمتعادلآرسنیک: عامل 

  در ساخت شیشه احیاکنندهزغال: عامل 

  پتاسیم کربناتبیاکسیدهای متفاوت مانند اکسید کبالت، اکسید مس، اکسید کادمیوم، اکسید کرم و 

 فرآیند تولید -1-2

لیه درواقع ماده اوسیلیکون وجود دارد.  اکسیدیدی یدرصد باال در شن و ماسهاین است که  توجهجالبنکته 

. خالص باشد باید تقریبا کوارتز رودیم کاربهشیشه  برای تولیدکه  یاماسهاصلی تولید شیشه همان ماسه است اما 

س از ذوب، پ. گیردیمانجام  ،شود یکدستذوب و  کامالًکه  یااندازهبهبا حرارت دادن ماسه  فرآیند تولید شیشه

ماسه  رساندن دمایبرای قبل بازگرداند.  یادانه حالتآن را به  توانینمو دیگر  گرفتهماسه حالت روان به خود 
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افه را با اض هایشهشانواع و  شودیماستفاده  و یا مخزنی یابوته یهاکورهاز انواع  آنذوب درجه و  1200به بیش از 

 .کنندیمکردن مواد مختلف تولید 

 

 :شودیمزیر انجام  برای ساخت شیشه مراحلخالصه  طوربه

  متریمیلی 2تا  0.1های ها به پودری با دانهو تبدیل آن مواد اولیهتهیه 

 برای  آب موردنیازبرای مراحل ساخت شیشه همراه با مقدار  موردنیازهای مواد به نسبت مخلوط کردن

 ایجاد ترکیب شیمیایی شیشه

 وط ل. در این مرحله مخمواد اولیه و مخلوط کردن آن در کوره تا خمیر شیشه به دست بیاید ذوب کردن

 ی،پس از اختالط طوالن و شودمیباال ذوب  یاربس یو در دماها شودمیکوره وارد  یکبه   شدهآماده

 شوند.یها آزاد محباب

  از قلع مذاب  شدهساختهکه از یک سطح آینه مانند  رودمی حمام شناورمواد مذاب از کوره به داخل

درجه  650و در حدود  شوندمیوارد حمام  گرادسانتیدرجه  1500است. این مواد در دمای  شدهتشکیل

 .. شکل آن در خروجی مانند یک روبان جامد استشوندمیاز حمام خارج  گرادسانتی
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 مع داخلی ج هایتنشاز بین بردن  منظوربه .گیردمیصورت  و باز پخت دهیشکل در مرحله بعد

تا از  دهدمیاجازه  ایشیشه. این فرآیند به نوار شودمیشده در شیشه ، فرایندی به نام بازپخت انجام 

تا شکل  ندکمیآن را سرد  تدریجبهو  بردمیعبور کند که هرگونه تنش در سطح شیشه را از بین  ایالیه

نهایی آن سخت شود. این کار باعث 

بریدن شیشه و شکل دادن آن  شودمی

 .شود ترآسان

  پیشرفته  هایآوریفناز طریق

میلیون  100بیش از  توانیم، بازرسی

بازرسی در طول مراحل تولید شیشه 

، انجام داد. کنندمیشن که از ذوب شدن خودداری  هایدانهیا  هاتنشهوا ،  هایحباببرای شناسایی 

 .ضروری است قدمیکاین بازرسی برای نتیجه نهایی 

 : مراحل ساخت شیشه1 شکل

ن مشترک است. ای هاآنخود را دارد، اما فرآیند ذوب شیشه در تمام  خاص فرآیند تولید ،شیشه تولید هر نوع

ت زیست محیطی مدیری هاییستمستولیدی پیشرفته است. این  یساتتأسفرآیند فیزیکی شامل مواد خام، انرژی و 

 اند.هانی رقابتی باقی بمتا در بازار ج کندیمسنگین را به صنایع شیشه تحمیل  هاییگذارسالم و سرمایه 
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ن اکسید متفاوتی تولید کرد. اضافه کرد یهارنگشیشه را در  توانیمبا افزودن اکسید فلزات به ترکیب اولیه، 

، یاهوهق. افزودن اکسید مس با درصدهای مختلف باعث تولید شیشه زرد، شودیمشدن شیشه  سبزرنگآهن باعث 

. کندیمتولید  اییروزهف، رنگ ٪3-2مثال، افزودن اکسید مس با غلظت  طوربه. شودیم، سیاه و سفید اییروزهف

. طال، شودیمآبی، بنفش یا سیاه  یهارنگمختلف، باعث به وجود آمدن  یهاغلظتهمچنین افزودن نیکل، در 

، قرمز رتینیپا یهاغلظت. حتی در کندیمبه رنگ روبی تولید  اییشهش(، ٪001٫0بسیار کم )حدود  یهاغلظتدر 

. سلنیوم یکی دیگر از مواد افزودنی مهمی است که برای ایجاد شیشه صورتی و قرمز شودیمتولید  ترییممال

 . گیردیمقرار  مورداستفاده

 توانندیمماده اصلی برای تولید رنگ شیشه زرد هستند. این ترکیبات  عنوانبهنیترات نقره(  یژهوبهترکیبات نقره )

ن و آهن، کرب یهابانمکارنجی مایل به قرمز تا زرد را تولید کنند. اضافه کردن گوگرد، همراه طیف رنگی از ن

 توانیمزردرنگ را از طیف زرد تا تقریبا سیاه به وجود آورد. با کلسیم یک رنگ عمیق زرد  هاییشهش تواندیم

 اییشهشبرای تولید  تواندیم( ٪2تا  ٪1٫0اورانیوم ). کندیمتولید  یاقهوهتولید کرد. اضافه کردن تیتانیوم شیشه زردِ 

 .به رنگ فلورسنت زرد یا سبز اضافه شود

 كاربردهای شیشه -2

. این شودیمدر ساخت بسیاری از وسایل استفاده  از آنکاربردهای وسیعی داشته و  هایشیژگیوبا توجه به شیشه 

بنابراین عالوه بر محصول نهایی  .باشد کاررفتهبه شدهیدتولدر ظاهر و یا حتی در داخل محصول  تواندیماستفاده 

 ورداستفادهمدر بسیاری از صنایع دیگر نیز  یاواسطهکاالی  عنوانبه، شیشه شودیمخود صنعت شیشه تولید در که 

سازی و تجهیزات آزمایشگاهی، داروسازی، و ، خودرویخانگلوازمسازی، غذایی، صنایع ساختمان. گیردیمقرار 
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تقیم استفاده مس طوربهاز شیشه  هاآنصنایعی است که در  ینترمهم ازجمله و محصوالت الکترونیکی یبندتهبس

 .شودیم

هنر ت. در حال افزایش اس روزروزبهاستفاده از شیشه در صنعت ساختمان با توجه به زیبایی و انعطافی که دارد 

وجود آوردن دکوراسیون جدید استفاده و از مواد و ابزار جدید برای به بودهدر حال پیشرفت  هرروزمعماری 

 های رشد وبه کاربرد شیشه در ساختمان اشاره کرد که در تمامی دوره توانیماین مواد جدید  ازجملهشود. می

به  انتویمپیشرفت معماری جایگاه خود را حفظ نموده است. دلیل جایگاه ویژه کاربرد شیشه در معماری را 

، هادربدر کف، سقف، دیوارها،  توانیماز شیشه  .ها بیان کردساختمان یو خارج یاستفاده آن در فضای داخل

 و نمای ساختمان استفاده کرد. هاپله

 انواع محصوالت شیشه -3

ی به ساخت انواع کامال اختصاص صورتبه هاآناز  هرکدامبسیاری وجود دارند که  یهاکارخانهو  هاشرکت

 یبندستهدزیر  صورتبه توانیمدر صنعت شیشه را  یدشدهتولعمده محصوالت  یطورکلبه. پردازندیمشیشه 

 کرد:
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  دوجدارهشیشه 

 و سکوریت نشکن شیشه 

 شیشه رفلکس 

 ضدگلوله یا ینتلم یشهش 

 (حریق )پیرکسشیشه ضد 

 شیشه الکوبل 

 شیشه سندبالست 

 شیشه مشجر 

 های خمشیشه 

 درب و پنجره 

 شیشه خم 

 وسایل نقلیه 

 شیشه و طلق 

  ایشیشهباکس 

 بلوری جات 

 خانگیلوازم 

  ایشیشهالیاف 

 ایبطری و ظروف شیشه 

 ستالیکر 

  چاپ سیلک اسکرین 

 شیشه جام 

  ایشیشهآینه 

  ایشیشهبلوک 

 ویال 

 کارپول دندان 

 ظروف دکوری 

 قطره چکان 

  با قطر کمشیشه جام 

  پوکه آمپول 

 حباب المپ 

  میز و مبلمان 

 ال سی دی 

 های بوروسیلیکاتلوله 

 بلور صنعتی 

 المینه پشم شیشه با کاغذ 

 قطعات لوستر 

 شیشه عینک 

 تراش عدسی و عینک 

 مصنوعات بلوری 

 چند جداره هایعایق 

  گازاجاقشیشه 

 عینک طبی 

 دارویی هایشیشه 

 آینه داخل خودرو 

  فلزاتلوازم برش کاری 

 غشیشه چرا
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 بررسی وضعیت صنعت -4

 وضعیت جهانی -4-1

 120میلیارد دالر برآورد شده است که از این مقدار حدود  228.7حدود  2020ه در سال یشش یبازار جهانارزش 

 یزن یشهفحه شص یارق و یشهش عنوانبهتخت، که  یشهشمیلیارد دالر آن مربوط به تولید شیشه تخت بوده است. 

 رطوبه یشهصنعت ش. شودیماستفاده  یدیخورش یهاو پنل هاینهآ، درها، هاپنجره یدتول یبرا یشتر، بشودیمشناخته 

 درصد رشد کند. 5با نرخ ساالنه حدود  رودیمانتظار  و است توسعهدرحالمداوم 

درصد از سهم تولید بیشترین سهم  50، شیشه تخت با بیش از یدشدهتولکه اشاره شد به لحاظ نوع شیشه  طورهمان

آمده 1 ارنمودکه در  طورهماننیز،  مورداستفادهتولیدی دارد. به لحاظ صنعت  هاییشهشاز تولید را در بین انواع 

 عنوانبه هشیش به خود اختصاص داده است.ی بندبستهصنعت درصد از مصرف تولیدات شیشه را  45است حدود 

سب کرده ک یبندبستهبازیافت و باز استفاده شود محبوبیت خاصی را در صنعت  تواندیمبار  نهایتیبکه  یاماده

دیدی را در ش هاییتممنوعپالستیکی  هاییبندبستهدر دهه اخیر که بسیاری از کشورها برای  خصوصبهاست. 

 .اندگرفتهنظر 

 یشتربپیشی گرفت. دالر  یلیاردم 51.23از  2020در سال  در سراسر جهان یشهش یبندبستهبازار صنعت  ارزش

 یبطر یبندبستهه آن ب یافتباز یتبودن و قابل یرپذواکنش یرمانند غ یشهش یزمتما هاییژگیو یلبه دل هایدنینوش
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فاده از است یتممنوع یبرا یزیربرنامهو در حال  اندکرده یزیربرنامه انسراسر جه یدارند. اکثر اقتصادها یازن

 .زندیمدامن  شیشه الخصوصیعل، یگزینبه رشد محصوالت جا یماًهستند که مستق یکپالست

 درصد( -2020)سال  : سهم صنایع مختلف از بازار شیشه 1 نمودار

 

 grandviewresearch: 1ماخذ 

تخت در ساخت  یشه. شه استداشت 2020در سال  از بازار شیشه یتوجهقابلسهم نیز  وسازساختبخش 

ه رشد رو ب هاییشرفتپ رودیمانتظار  ،بلندمدتلذا در  .شودیممصرف  یرمسکونیغو  یمسکون یهاساختمان

 شود. بینییشپمحصول در دوره  یتقاضا برا یشباعث افزا توسعهدرحال یدر اقتصادها وسازساخت

 یککترونبخش الدر تقاضا شیشه دارد.  یتوجهقابلصنعت برق و الکترونیک صنعت دیگری است که بخش 

ی شیشه دارد نقش به سزایی در تقاضا یکیالکترون یهادستگاه یشنماصفحه یدر طراح یشهاستفاده از ش واسطهبه

در جهت  دهکننمصرفنفوذ روزافزون اینترنت و تکنولوژی در جهان و تغییر ترجیحات  واسطهبهو خواهد داشت. 

 تصور بود.ت مخوبی نیز در این صنعت برای تقاضای شیشه می توان اندازچشمافزایش تقاضای این محصوالت، 

 از عوامل موثر در رشد بازار است. یگرد یکیصنعت خودرو  ییشکوفا
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از  تواندیمکه  کنندیمنشکن آن استفاده  یتخاص یلبه دل یتسکور یشهاز ش اییندهفزا طوربهخودروسازان 

 یناورف یمانند اجرا یگریکند. عوامل د یریدر صورت تصادف جلوگ یاحتمال یجان یداتو تهد یدصدمات شد

 یدرآمدها یشاو افز ینیشهرنش یشهمراه با افزا یدیکنترل خورش یهاپانلو  وزنسبک هاییشهش یدتول اینانو بر

 .کندیم یجادبازار ا یرا برا یمثبت اندازچشمقابل تصرف، 

بیش سهم  کهیطوربهشیشه است.  صادرکنندهو  کنندهمصرفو  یدکنندهتول ترینبزرگچین  یایی،جغراف ازنظر

سهم  2دارد. نمودار  بر عهدهدرصدی از کل صادرات شیشه را  25درصدی در تولید شیشه و حدود  50از 

بیشترین  ی. بعد از چین به ترتیب آسیا، اروپا و آمریکای شمالدهدیممختلف را از تولید شیشه نشان  یکشورها

 .دارندسهم در تولید را 

 2019در سال  سهم کشورهای مختلف از تولید شیشه  :2 نمودار

 

 statista: 2ماخذ 

. آلمان، آمریکا و هنگدهدیممختلف شیشه از بازار صادرات شیشه را نشان  یهاصادرکنندهنیز سهم  3نمودار 

 ند.شیشه جهان هست یهاصادرکننده ترینبزرگ عنوانبهکنک به ترتیب بعد از چین 

2% 3%

51%

5%

7%

8%

11%

12%

هند افریقا جنوبی چین روسیه

آسیا میانه و آفریقا آمریکا شمالی اروپا آسیا و اقیانوسیه
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 2019 - ای : سهم کشورهای مختلف از کل صادرات محصوالت شیشه3 نمودار

 

 statista: 3ماخذ 

در سراسر جهان آمده است. عالوه بر درآمد ساالنه شرکت و  یشهش یدبرتر در تول یاز رقبا یفهرست 1جدول در 

 دهدیمنشان  هایرهت. خط بیان شده است یزنو طول عمر شرکت ها یتعداد کارکنان در سطح جهان، کشور اصل

 نیست.در دسترس  مربوط به آن قسمت یهادادهکه 

 

 

 

 

 تولید کنندگان شیشه دنیا ترینبزرگ  1جدول
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مرکز  شرکت

 اصلی

ل اس

 تاسیس

تعداد نیروی 

 کار

2019درآمد   

Saint Gobain 47.7$ 180،000 1665 فرانسه billion 

PPG Industries 15.1$ 47،300 1883 آمریکا billion 

Corning 

International 

 billion 11.8 52،000 1851 آمریکا

AGC Co. 11$ 51،448 1907 ژاپن billion 

Nippon Sheet Glass 

Co  

 billion 5$ 26،950 1918 ژاپن

Pilkington 4.5$ 23،600 1826 انگلیس billion 

Vitro 2.1$ 14،817 1909 مکزیک billion 

Cornwall Glass  million 36.6$ 128 1978 انگلیس 

Sichuan Shubo 

Group 

 million 19.7$ 1،400 1817 چین

Guardian Industries 18،000 1932 آمریکا — 

Beijing Glass Group 3000 1940 چین — 

 Bloombergand  company’s websites 4ماخذ 

حدود  2020میلیارد دالر درآمد دارد. این شرکت در سال  50فرانسه ساالنه حدود  سازییشهش، غول ینسنت گوب

گفت که این رقم حدود یک چهارم  توانیمکرده است. برای تقریب به ذهن  کسبمیلیارد دالر درآمد  48.3

 است. در همین سال لص داخلی ایران به دالر آزاداتولید ناخ

https://www.thomasnet.com/profile/30803779/saint-gobain-corp-.html?cid=30803779&heading=34661207&article-id=ART786&linkpos=17&linkloc=tablenum2
https://www.thomasnet.com/profile/00158148/ppg-industries-inc-.html?cid=00158148&heading=34661207&article-id=ART786&linkpos=18&linkloc=tablenum2
https://www.thomasnet.com/profile/00384674/corning-intl-.html?cid=00384674&heading=34661207&article-id=ART786&linkpos=19&linkloc=tablenum2
https://www.thomasnet.com/profile/00384674/corning-intl-.html?cid=00384674&heading=34661207&article-id=ART786&linkpos=19&linkloc=tablenum2
https://www.agc.com/en/
https://www.nsg.com/en
https://www.nsg.com/en
https://www.thomasnet.com/profile/01023304/pilkington-co-.html?cid=01023304&heading=34661207&article-id=ART786&linkpos=20&linkloc=tablenum2
https://vitro.com/en
https://cornwallglass.co.uk/
http://www.scshubo.com/en/page.html?id=43
http://www.scshubo.com/en/page.html?id=43
https://www.guardian.com/en
http://www.bjbljt.cn/en/about.aspx


 

14 

 

ا دارد، سهم در تولید و صادرات شیشه جهان ر ترینبزرگاینکه  رغمعلیاین است که کشور چین  توجهقابلکته ن

عدم تمرکز تولید  دهندهنشانتواند شیشه ندارد. این می یدکنندهتول در بین ابرشرکت های یتوجهقابلاما سهم 

سهم کنندگان این صنعت در چین باشد. شیشه در بین تولید

 2000درصد در سال  4چین از تجارت جهانی از حدود  کشور

بنابراین رسیده است.  2019درصد در سال  42میالدی به بیش از 

این صنعت در کشور چین برای صنعت  گذارییاستسمطالعه 

 خواهد بود. بخشالهامشیشه ایران 

 قیمت جهانی -4-1-1

سال گذشته یک شیب مالیم  10روند قیمت جهانی شیشه طی 

روند شاخص قیمت محصوالت  4 نموداراست. ته صعودی داش

 100از حدود  کهیطوربه، دهدیمرا در آمریکا نشان  اییشهش

رسیده  2021دالر در سال  150به بیش از  2005دالر در سال 

 است.

 

 

 

 

 یا یشهمحصوالت ش یدکنندهتول یمتشاخص ق 4 نمودار

 شرکت سنت گوبین فرانسه
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 U.S. Bureau of Labor Statistics 5ماخذ 

 10طی  کهیطوربهاصلی ترین ماده اولیه تولید شیشه است.  عنوانبهنکته قابل توجه روند نزولی قیمت سیلیس 

البته باید توجه داشت که عالوه بر سیلیس، انرژی  (5 نمودار)درصد کاهش قیمت داشته است.  80سال اخیر حدود 

 در تولید شیشه است. شدهاستفادهنهاده  ینترمهم

 روند قیمت جهانی سیلیس 5 نمودار

 

 trandingeconomics ماخذ 
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 داخلی وضعیت -4-2

، یمتقرزاناو مزیت انرژی  ماست که با توجه به وجود مواد اولیه در کشور صادراتی کشور مهم شیشه یکی از اقالم

ل مواد اولیه آن در داخ ینتأممثبت این صنعت  هایویژگی، یکی از اقتصادی دارد صرفهآن  صادراتتولید و 

 .وابستگی به کشورهای دیگر وجود ندارد گونهیچهدر این زمینه  کهیطوربهکشور است 

های تولید و تجارت این صنعت به تفکیک در دسترس نیست لذا بررسی دقیق و جزیی این آمار و داده متأسفانه

طری ، میزان تولید ظروف و بمنتشرشدهپراکنده  یآمارهاصنعت در داخل ایران ممکن نیست. با این حال بر اساس 

 است. شدهدادهنشان  6 نموداریر در برای چند سال اخ اییشهش

 هزار تن -ای و جام : تولید ظروف شیشه6 نمودار

 

 وزارت صنعت معدن تجارت هادفترآمار و فرآوری داده: ماخذ

، یخانگوازملسازی، صنایع غذایی، تهیه توان در پنج دسته کلی، یعنی ساختمانسازی ایران را میصنایع شیشه

 کرد. در حال حاضر روزانه بیش بندییمتقسسازی و تجهیزات آزمایشگاهی سازی، و صنایع داروصنایع خودرو
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فارس، درصد آن به کشورهای حوزه خلیج 04شود که حدود هزار متر مربع شیشه جام در کشور تولید می 500از 

 .شودآسیای میانه و حتی اروپا صادر می

که اشاره شد، تولید در صنعت شیشه وابستگی حداقلی به خارج از کشور دارد. به همین خاطر در اوج  طورهمان

طبق  ایش بگذارد.نماز خود به  قابل قبولی را نسبت به سایر صنایععملکرد  ه استتوانست این صنعت نیز هایمتحر

میلیون دالر رسید که در  129هزارتن به ارزش  599صادرات وزنی شیشه تخت  ، فقط97آمار رسمی در سال 

، شرق یانهخاورمدرصد رشد داشت که عمدتا به کشورهای  4 حدود 96سال این محصول در مقایسه با صادرات 

گمرک جمهوری اسالمی ایران، این رقم  یهادادهبر اساس  .یانه و شرق اروپا صادر شده استآسیا و آسیای م

 رغمعلیاست. البته باید اشاره کرد  شدهحفظمیلیون دالر  130در حدود  هایمتحرتشدید  رغمعلی 1399برای سال 

ل داشته تاثیر قابل توجهی بر صادرات این محصو هایمتحراینکه تولید شیشه وابسته به خارج از کشور نیست اما 

میلیون  200 متوسط ارزش صادرات ساالنه این محصول بیش از ، ظرفیتهایمتحرقبل از تشدید  کهیورطبهاست. 

 درصدی را تجربه کرده است. 30های اخیر کاهش حدود دالر بوده است که با توجه به ارقام سال
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 میلیون دالر –شیشه  صادرات :7 نمودار

 

 / * منتشر نشده ایران : اتاق بازرگانیماخذ

نسبت به مدت مشابه سال  1400ماهه ابتدای  7محصول در بخش معدن و صنایع معدنی در  10بررسی آمار تولید 

 0.8به میزان  اییشهشدرصد، ظروف  23تولید محصوالتی مانند شیشه خام به میزان  گذشته حاکی از آن است که

 .یش داشته استدرصد افزا 14.5درصد و ظروف چینی به میزان 

میلیون دالر بوده است که  181هزار تن به ارزش  195 ،1400ماه ابتدایی سال  7در  صادرات وزنی ظروف شیشه

، شرق آسیا و آسیای یانهخاورمکه عمدتا به کشورهای  دهدیمدرصد رشد نشان  20حدود سال قبل در مقایسه با 

م تولید شیشه تخت در منطقه )بدون احتساب ترکیه( مقا ازنظر. بر این اساس ایران شودیممیانه و شرق اروپا صادر 
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وم، تولید ظروف شیشه در منطقه س ازنظر. ایران هست و در جهان نهم یدکنندهتولشور نخست، در آسیا سومین ک

 1ست.ابرتر  یدکنندهتول 20در آسیا دهم و در جهان جزء 

 نموداردر  هرکدامایران و سهم  اییشهشوارد، مقاصد صادراتی محصوالت های اطلس دانشگاه هاربر اساس داده

است. بر اساس این نمودار ترکیه و آذربایجان بیشترین سهم از صادرات شیشه ایران را در سال  شدهدادهنشان  8

 .اندداشته 2019

 رانای ایشیشه: سهم کشورهای مقصد صادرات محصوالت 8 نمودار

 

 اطلس دانشگاه هاروارد :ماخذ 

                                                      

 

1 http://float-glass.blogfa.com/post/2293 
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 تولید داخلی شیشه -4-3

عالوه  2دول ج، آورده شده است. کنندیمشیشه و محصوالتی که تولید  یدکنندگانتولاز  یفهرستدر این قسمت 

هت ج هاآن یتساوبو آدرس  کنندیم، محل استقرار خط تولید، محصوالتی که تولید هاشرکتبر اساسی 

 است. قرارگرفتهدسترسی به اطالعات تکمیلی 

 : لیست تولیدکنندگان شیشه2جدول 

 یتساوب کاال شرح شهر رکتش

 نشکن جام آذر
سکوریت، لمینت، دوجداره و  تهران

 دکوراتیو

http://azarjaam.com/ 

 /https://ariaaglass.com ، آینهمتحرک هاییشهش تهران متحرك شیشه آریا

 جام آلوم
آذربایجان 

 غربی

 /http://alumjam.com و سه جداره، لمینت و نما دوجداره

 گیالن شیشه
ما ، ، نساختمانی و صنعتی هاییشهش تهران

 خودرو، نشکن

https://www.gilanglass.com/ 

 ایرانیان شیشه آرمان
، سه جداره، رفلکس،  دوجداره تهران

 ، لمینتسکوریت

http://www.armanshishe.com/ 

 /https://imenishargh.com ساختمانی و صنعتی مشهد شرق ایمنی

 قوام سازانیمنا
، روکش با الیه سوالر دوجداره تهران

 شیشه سازمقاوم

https://isgh.ca/ 

 /https://tooswin.ir دوجداره مشهد وین توس

 اایلی نشکن شیشه
ساختمانی، صنعتی، سکوریت، خم،  تهران

 لمینت ، دوجداره

http://iliasafetyglass.com/ 

 /http://jamshabnam.ir نمای کرتین وال تهران آذربایجان شبنم جام

 /https://fors.ir نما و ساختمانی تهران فرس

 /http://www.abnoosjam.com دوجدارهساختمان و سکوریت  تهران جکر جام آبنوس

 /http://www.decojaam.com رنگی و شفاف، المینت هاییشهش تهران جام دکو
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 /https://www.sazokarwin.com ارهدوجدشیشه ساختمانی، رفلکس ،  اصفهان سازوکار

 www.kavehglass.com اییشهش ظروف –فلوت  هاییشهش تهران کاوه یگروه صنعت

 ینقزو یشهش
 تیش هاییشهش –فلوت  هاییشهش قزوین

 شیشه جام –

www.ghazvinglass.com 

 www.raziglass.com ییدارو هاییشهشو  هایبطر تهران یراز یشهگروه ش

 www.shoga.net اییشهش ظروف – یستالبلور و کر تهران و گاز )شوگا( یشهش

 www.mofidglass.com ییدارو هاییشهش تاکستان دیمف ییدارو یشهش

 www.noritazeh.com ظروف پرکس، اپال -ظروف بلور تهران تازه ینور

 www.hamadanglass.com بطری –جار  همدان همدان شیشه

 www.dashco.i یپزشک هاییشهش – یبطر قزوین شیشه دارو

 www.sig.co.ir یشهجام ش تبریز سهند یشهش

 یرانا یستالکر
ظروف مواد  -بلور -ظروف نشکن تهران

 یغذائ

www.crystaliran.com 

 www.lorestanglass.com یستالبلور و کر لرستان لرستان یشهش

 /http://jamgostarco.com سکوریت تهران جام گستر یشهش

 http://www.omidglassco.com نشکن، لمینت، ساختمانی اصفهان اصفهان یدام یشهش

 /http://foroughiglass.com شیشه ایمنی، دوجداره و تزئینی اصفهان فروغ سپاهان

 /http://saipaglass.com خودرویی قزوین یشهش یپاسا

 یشهونوس ش
شه تصال شیا هاییستمسساختمانی،  تهران

 طرح دارو فلز، رنگی و 

https://venusglass.net/ 

 www.ardakanglass.com ساختمانی هاییشهش یزد اردکان شیشه

 جام فراز
سکوریت، اسپایدر، ساده، رنگی و  تهران

 رفلکس

https://farazjam.com/ 

 /http://zaringlass.com ساختمانی، صنعتی، سکوریت اراک شیشه زرین

 /http://bashirglass.com ضدگلولهساختمانی،  اصفهان بشیر شیشه

 /http://ashkanglass.ir ضدگلوله اسپایدر تهران اشکان شیشه

 /www.kabirglass.com ، عایقخودروییدوجداره،  سمنان کبیر ایمنی

http://www.lorestanglass.com/
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 مصرف داخلی شیشه -4-4

 اییشهش به ظروف یازدر کشور در دو دهه گذشته، ن ییغذا یعفعال در حوزه صنا یهاشرکتبا گسترش و توسعه 

 اییشهشبازار  تقاضا در یشامر سبب افزا ینو ا یافتهیشافزا هاشرکت ینمحصوالت ا یبندبسته)بطر و جار( جهت 

 یشهکارخانه شامل ش6بطر و جار در کشور، تنها  یدتول ینهزم در کارخانه فعال30است. از  یدهو جار(گرد )بطر

و جار  یعمده بطر یدکنندگانتولاز  یستال ایرانو کر ینام یشهتاکستان، ش یشهش یشه،ش یدو گاز، مف یشههمدان، ش

 حدود1397 سال هزارتن و در 263 معادل1396ها در سال آن یدتول یتکه ظرف آیندیبه شمار م یزهبه روش مکان

شرکت ینتوسط ا یایشهعرضه ظروف ش یتبا توجه به محدود یجهدرنتهزار تن انواع بطر و جار بوده است.  396

 است. یاندازراهو گاز در دست  یشهو ش ینام سازییشهش ازجملهمختلف  یهاشرکتتوسعه در  یهاطرح ها،

 کشور، در یشهحجم مناسب ش ینتأمعدم  یلدله محصوالت، در حال حاضر ب ی اینصادرات ینظر از تقاضا صرف 

 یتکه با توجه به حما کنندیعرضه م PET و ظروف یمحصوالت خود را درون بطر ییغذا یعاز صنا بسیاری

 ییمحصوالت مواد غذا کنندگانمصرف یشترهرچه ب ییو آشنا زیستیطمح سازمان ازجمله ربطیذ یهاسازمان

حال  درود.سترس خواهد بدر د یشهش تولیدکننده یهاشرکت یبرا یگریبازار بالقوه د ،اییشهشظروف  یایاز مزا

 یدلتو یرانمختلف جهت مصارف گوناگون در ا یهامدلدر  یبندبسته یشههزار تن ش 530 از یشحاضر ساالنه ب

 یندهدر آ هاآن یگاهجا بینییشپو  سازییشهش یهاشرکت یدتول یتظرف یرول زجد .گیردیم قرار مورداستفادهو 

یشه شتولیدکنندگان  ترینبزرگبرخی از .دهدیمرا نشان  یآت سنواتی توسعه ط یهاطرح یبا توجه به اجرا

 کشور به شرح زیر است: بندیبسته

 بندیبستهشه یش تولیدکننده هایشرکت: 3جدول 

 سهم از بازار ظرفیت ساالنه )تن( یستأسسال  نام شرکت

 %20 119000 1374 نفیس
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 %20 119000 1374 مفید

 %12 72000 1360 شیشه همدان

 %9 51000 1380 تاکستان یبندبسته

 %9 51000 1395 شیشه تابان )کاوه(

 %7 40000 1339 شیشه و گاز

 %6 38000 1345 مینا سازییشهش

 %3 200000 1372 شیشه رازی

 %3 17000 1395 شیشه دنیا

 %3 17000 1373 کریستال ایران

 %2 15000 1379 آذرمهر هریس

 %2 14000 1395 پارس شیشه سینا

 %2 10000 1395 اصفهانزرین بلور 

 %2 10000 1374 خاور بلور فجر

 %100 598000  جمع کل
 ملی ایران گذاریسرمایه: گزارش شرکت  مأخذ

 ی معادلرقم1398در سال  یههمسا یکشـورها یتقاضا ،یبندبسته یشـهبه ظروف ش یداخل یازوه بر نالعـ

 دتوجه باش مورد صنعت ینبازار هدف شرکت فعال در ا عنوانبه تواندیمزده شده که  ینهزار تن تخم1،720
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 زنجیره ارزش شیشه -5

شود از موادی که از زمین استخراج می ٪85حدود . شودیمزنجیره ارزش تولید شیشه از معادن شن و ماسه شروع 

ترین ماده بعد از آب است که ا سایر مواد کالهک است. شن و ماسه همچنین پرمصرفشامل ماسه، ماسه سنگ ی

وساز تقریباً در هر فرآیند ساخت

مورد شیشه نیز  الخصوصیعل

 .گیرداستفاده قرار می

برای تولید شن و ماسه مورد نیاز 

که  دهستن داریهزاوهای دانه شیشه

ها و ممکن است در کنار رودخانه

 شودیمنیز نام برده  ماسه سیلیسی عنوانبهماسه ساحلی که از آن . شودها و در امتداد ساحل پیدا ها، دریاچهساحل

ه سیلیسی عالوه ماس. دهدیماز ماده اولیه تولید شیشه را تشکیل  یاعمدهمنبع غنی برای تولید شیشه است که بخش 

 .یا، معادن بسیاری نیز داردبر سواحل در

 شدهیلکتشمعدنی  یهاسنگیک سنگ کوارتز و یک ماده گرانول طبیعی است که از ماسه سیلیسی در واقع 

و  شودیمریز تجزیه  یهادانه صورتبهباد و آب  یلهوسبه مرورزمانبهاز سیلت است. این ماده  تریسنگاست که 

 یعاصنمانند:  .گیردیمقرار  مورد استفاده یادیز یاربس یعدر صنا  ماده ینا .شودیمبه شن و ماسه سیلیسی تبدیل 

 یدتول ی،ده لعاب یعصنا ی،سنگ مصنوع یدتول یوم،ماسه آکوار یلیس،فرو س یدتول یمایی،ش ،سازییشهش

 .گیردیمقرار  مورداستفاده یشهشپشم

 استخراج ماسه سیلیسی
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که  طورهمان. شودیمتولید شیشه انتقال داده  یهاکارخانهماده اولیه به  عنوانبه، موردنظرپس از استخراج ماسه 

ای حدود در دمشده تا  هاکورهوارد  هاماسهدر فرآیند تولید شیشه بیان شد پس از ورود ماسه به خط تولید ابتدا 

 .نندکیموابسته به نوع محصول فرآیند فرم دهی و تولید خاص خود را طی  ازآنپسو  درجه ذوب شوند 1500

نمای  یهاشرکت، هاکارگاهحاصل از فرآیند تولید به  هاییشهشپس از تولید محصول مورد نظر، 

 یاواسطهکاالی  عنوانبهو یا خطوط تولید سایر محصوالت مثل مواد غذایی و دارو  هایفروشخردهساختمان،

 .شودیمتولید انتقال داده 

 صنعت شیشه یهاچالش -6

ی صنایع انرژی بر بوده و صنعت شیشه همهمسائل پیش روی  ازجمله ،ی آنمصرف انرژی و اثرات محیط زیست

ثل فوالد و م پرمصرفکه مصرف انرژی صنعت شیشه در مقایسه با سایر صنایع  هرچندنیست.  مستثنانیز از امر 

نعت انرژی در فرآیند تولید شیشه پاشنه آشیل این ص توجهقابلمصرف  رسدیمپتروشیمی کمتر است اما به نظر 

ادی مصرف فنی و اقتص ییکارامحدودیت منابع فسیلی، رشد باالی مصرف ساالنه انواع انرژی در ایران، عدم باشد. 

ین ترمهمزجمله ، اناشی از آن محیطییستزو مشکالت فزاینده  تولیدهدر رفتن انرژی در فرآیندهای  ،انرژی

 .کندیمید را تهد یشهشهایی است که از جانب بازار انرژی، صنعت یسکر

در سال  یعیگاز طبمترمکعب  یلیونم 530ساعت و  یلوواتک یلیونم 303از  یشب یو بلور با مصرف یشهصنعت ش

 یدتول یعنادر ص یمصرف انرژ یزانمهم و پرمصرف کشور است. با توجه به باال بودن نرخ رشد و م یعاز صنا یکی

هر  یبه ازا یکیو الکتر یحرارت یانرژ یژهمثال، مصرف و عنوانبه) یانرژ یژهباال بودن مصرف و ینو همچن یشهش

نسبت به  ییکو الکتر یحرارت یانرژ یژهدو برابر مصرف و یباًتقر یرانا یهاکارخانه یدر برخ یدیتن مذاب تول

. دسازیآشکار م را صنعت یندر ا یمصرف انرژ بهبود یبرا ریزیبرنامهضرورت  ،است( یجهان استاندارهای
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نقشه  ینو تدو ،دهد(یمرا نشان  ساعت یلوواتک یلیونم 90ها حدود ینتخمیی )جوصرفه میزان پتانسیل ییشناسا

بخش  یندر ا یمصرف انرژ سازیینهبهنقشه راه  ینمطالعه و تدو یدستاوردها ینترمهمهدف از  ینراه حصول به ا

 است.

 هاآنآینده، بسیاری از  یهاسالدر داده است. قرار  فشارتحت را یشهش یدکنندگانتول محیطی،یستز هایینگران

که تحت تأثیر روندهای  رودیماین انتظار باشند.  زیستیطمحآل سودآوری و حفاظت از باید به دنبال تعادل ایده

با توجه به  جهتینازا مختلف جهانی، صنعت شیشه باید دستخوش تغییرات اساسی شود تا بتواند رقابتی بماند.

، تولید شیشه در این یافتهتوسعهدر کشورها  یرانهگسخت هاییاستراتژو تدوین  محیطییستز یهانامهتوافق

 ، شیشه ایرانیزیربرنامهآینده با محدودیت مواجه خواهد شد. در این شرایط در صورت  یهاسالبرای  کشورها

خواهد  یبندستهبشه جایگزین سایر مواد برای که شی الخصوصیعلمزیت رقابتی مناسبی به دست بیاورد.  تواندیم

 شد.

 ییزداکربنه سمت را ب اییشهش یبندبستهتولید  تواندیمیی تنهابه یرپذ یدتجدهای یانرژ الگو مصرف بهتغییر 

شه که برای ذوب شی است از احتراق گاز طبیعی درصد از انتشار کربن در صنعت شیشه ناشی 80حدود برد. ب

به دست  هاکربناتدر ساخت شیشه به دلیل تجزیه  مورداستفادهاز مواد خام بکر  ،درصد دیگر 20و دشویماستفاده 

از  . امروزه بسیاریدرصد، باید از مواد خام بکر به شیشه بازیافتی تغییر جهت داد 20. برای کاهش این آیدیم

 یازموردنبرق  ینتأمهای خورشیدی برای به سمت استفاده از پنل یافتهتوسعه یکشورهاخطوط تولید شیشه در 

 .اندکردهخود حرکت 
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برای  ن اشاره کرد.آ دستیینپانسبت به وقوع رکود در صنایع  پذیرییبآسبه  توانیمچالش بعدی صنعت شیشه 

با توجه به رکود صنعت ساختمان و خودروسازی و افزایش ظرفیت تولید شیشه تخت در کشور در چند سال  مثال

 حاضر تولید این محصول بسیار بیشتر از نیازهای داخلی است.  حال رگذشته، د

ترتیب اینبه .سایر صنایع با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه است مانندبهصنعت شیشه ایران، 

ورم و ، تنوسانات ارزیشود. دشوار می تولید هایینههزو  مواد اولیه ینتأمپرداخت حقوق کارگران و کارکنان و 

د تولیدی تشدی یواحدهامواردی است که این مشکل را برای  ازجملههمگی  اییمهبافزایش هزینه مالیاتی و 

 .کندیم

نایع قادر ص هایتمحدود ینباوجوداتجاری و بانکی است.  هاییمتحرصنعت شیشه ایران مربوط به  دیگرچالش 

هیزات و تج .را به نتیجه برسانند هاآنو  ای استفاده کردهتوسعههای های خود برای طرحنخواهند بود از ظرفیت

ماشین آالت مورد نیاز این صنعت وارداتی هستند، فلذا قیمت ارز و نوسانات آن مانند بسیاری از صنایع دیگر، 

 هایاستراتژوین با تد تواندیمدولت تواند بر تشکیل سرمایه در این صنعت هم اثر جدی داشته باشد.در این راستا می

 از توسعه صنایع حمایت کند. هاآنمناسب برای تحقق  یاستانداردهاو 

تصمیم به توسعه  98در اوایل سال  چنین بیان کرده است: یامصاحبهدر  مدیرعامل پارس شیشه سینا بارهیندرا

ر برابر شده چها تا  ها سهگیری برای این توسعه هزینه طرحیک سال از زمان تصمیم باگذشتتولید گرفتیم و 

د شوند و قطعا در صنایعی که با تسهیالت بانکی قصد دارنرو میها با مشکل روبهگذاریاست؛ بنابراین تمام هدف

گذاران و شود سرمایههای توسعه خود را پیش ببرند مشکالت بیشتری وجود دارد که حتی گاهی باعث میطرح

مدیرعامل پارس شیشه سینا تاکید کرد: متاسفانه در حوزه  .های خود بکشندگران دست از اجرای طرحصنعت
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ی را برای اها دو موضوعی هستند که مشکالت عدیدهکه وارداتی هستند نوسانات قیمت ارز و تحریم آالتینماش

 .اندها ایجاد کردهتولیدکننده

 ینترمهمکی از یخط تولید است.  یزانداراهگذاران این صنعت هزینه اولیه نسبتا باال برای چالش دیگر برای سرمایه

ت، کارخانه اس یاندازراهدالیلی که ورود به این حوزه را قدری مشکل کرده مبلغ باالی سرمایه مورد نیاز برای 

، در صنایع شیشه ورود پیدا کنند دستییینپادر صنایع  کنندیمبالقوه در بازار امروز تالش  گذارانیهسرما روینازا

رفلکس،  هاییشهشتولید کنید یعنی از انواع  خواهیدیمشیشه، با توجه به اینکه چه کاالیی را  دستینییپافرآوری و 

 .با توجه به حجم تولید متفاوت است شانگذارییهسرمالمینیت، دکوراتیو و... هر کدام مبلغ 

 صنعت شیشه اندازچشمو  مزایا -7

 یشهش دیتول شدهتمام ینههز ینکها یلصادرات است. به دل یقاز طر ییصنعت، درآمدزا یناز نکات مهم در ا یکی

از کشورها  یاریساست، ب یداخل شدهیینتع یمتباالتر از ق یشهش یبرا یجهان شدهیینتع یمتاست و ق یینپا یراندر ا

را از  خود یازموردن هاییشهاز ش یادیبخش ز تانو گرجس یه،ازجمله افغانستان، پاکستان، عمان، عراق، ترک

 .کنندیم ینتأم یرانا یداتولت

بارها آن را بازیافت کرد و بدون کاهش کیفیت  توانیمن این است که آدارد و  فردمنحصربهشیشه یک مزیت 

روف از ظ توانیمو به همین دلیل است که  دهدینماز آن استفاده نمود. شیشه با محتویات خود واکنش نشان 

برای صنایع  اییشهش یبندبستهبرای غذا یا دارو استفاده کرد بدون اینکه خطری برای سالمتی ایجاد کند.  اییشهش

غذایی و نوشیدنی، داروسازی، عطرسازی و آرایشی ضروری است. این همان موادی است که امروزه 

 .کنندیماستفاده  هاآناز  اییندهفزا طوربه کنندگانمصرف
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در  یتوجهقابله ب یبندبستهمحیط زیستی و سالمت، توجه به شیشه در صنعت  مسائلاز طرف دیگر با توجه به 

 یهااستاندارد چراکهاین روند استمرار داشته باشد. که  در آینده نزدیک  رسدیمحال افزایش است و به نظر 

 تیکی ایجاد خواهند کرد.فلزی و پالس هاییبندبستهبرای  ترییجد هاییتمحدودمحیط زیستی 

ج نیز اشاره شد، وجود زنجیره تولید مستقل و بدون وابستگی به خار ترقبلاین صنعت که  هاییتمزیکی دیگر از 

روی  مهمی یرتأث هایمتحرساختمانی در کشور معتقدند که  هاییشهش یدکنندگانتول اتفاقبهقریب از کشور است. 

نایع . درواقع در صبهبود بخشیده است یسودآور یرا برا هاآننداشته و حتی در مواقعی شرایط  هاآن وکارکسب

وب، خ یاحرفهچون انرژی ارزان، نیروی  هایییتمزو  شودیم ینتأمشیشه به دلیل اینکه مواد اولیه در کشور 

ین حوزه بگذارد. منفی روی ا یرتأثته نتوانس هایمتحرپایین در این صنعت وجود داشته،  هایینههزمعادن باکیفیت و 

 . کنندیمدرصد برآورد  70تا  50بین  یدکنندهتولرا برای  وکارکسبسود حاصله از این کارشناسان 

 كشورها سایر در یسازشهیشصنعت  -7-1

 چین -7-1-1

دارد.  یاردرصد از سهم بازار را در اخت 50از  یشتخت در جهان است و ب یشهش یدکنندهتول ترینبزرگ ینچ

را  محیطییستز یو استانداردها اروپا یدکه سطوح تول یمحصوالت یدتول یبرا یندر چ یدکنندگاناز تول یاریبس

 .اندشدهآماده، کنندیمبرآورده 

 رودیقدرت خود است که انتظار م یبدر ترک یدیخورش ینسبت انرژ یرچشمگ یشبه دنبال افزا ینهمچن ینچ

چین در  روند افزایشی بازار شیشه کند. یجادا بینییششور در دوره پک ینتخت در ا یشهش یبرا یادیز یتقاضا

 است: شدهدادهنشان  9 نمودار
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 میلیارد دالر -های آتیای چین و تخمین آن در سال:ارزش بازار محصوالت شیشه9 نمودار

 

 grandviewresearch: ماخذ 

میلیارد  40به حدود  2028و در سال  درصد رشد خواهد کرد 4.7یانه ارزش بازار شیشه چین سال هاینتخمبر اساس 

بیشترین ارزش را در تولیدات  اییشهششیشه فلت و ظروف  طور که مشخص است. هماندالر خواهد رسید

 در کشور چین دارد. اییشهشمحصوالت 

 هاینتخماس به نظر میر سد که بر اساقیانوسیه بیشترین سهم را در تولید شیشه دارد و -نیز آسیا یامنطقهبه لحاظ 

بیشتر نسبت به سایر مناطق رشد خواهد کرد. طبیعی است که کشور چین سهم  2027سهم این منطقه در سال 

تولیدی بر اساس مناطق مختلف را برای  اییشهشارزش محصوالت 10در این رشد خواهد داشت. نمودار یاعمده

 نشان داده است. 2027و  2020 یهاسال
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 به تفکیك منطقه ایشیشه: بازار تولید محصوالت 10 نمودار

 

 gminsights: ماخذ

 3.7 نرخ رشدکه  شودیم بینییشپو  تهداش یاردرصد سهم بازار را در اخت 49از  یشب 2020در سال  اقیانوسیه یاآس

خواهد بود  شهیش یدمنطقه در تول ترینبزرگ یانوسیهو اق یابگذارد. آس یشبه نما یابیرا در طول دوره ارز یدرصد

 قرار دارد.  بینییشپاروپا در طول دوره  ازآنپسو 

حصوالت از م یبرا اییندهفزا یمنطقه را با تقاضا یو اقتصاد یصنعت یعهمراه با رشد سر یتجمع یباال تمرکز

در  تخت یشهش یتقاضا یبرا یاصلمحرک  یک وسازساختفراهم کرده است. بخش  یصنعت یهابخشهمه 

 یاندازاهر یرا برا یاصل زیگراناز با یاریو هند، بس ینمانند چ یدر مناطق وسازساختکمتر  ینهمنطقه است. هز

 جذب کرده است. یدیتول یساتتأس
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 ایتالیا -7-1-2

 و. سه استان ونیز، میالن استدر جهان  سازییشهشصنعت  توسعه ایتالیا یکی از کشورهای پیشرو در

 حساببهز ی. جزیره مورانوی ایتالیا که بخشی از ونروندیممرکز تولید شیشه در ایتالیا به شمار  (فلورانس)توسکانی

 سازیشهیشمرکز  یزون ،از مورانو پیشجهانی دارد.  یاآوازه، اییشهش دستییعصنات و ال، به دلیل محصوآیدیم

 شدهساختهر کمت یرهبه جز یزون یشهش یدتول یهار شد که کارگاهمقر یمنیبه خاطر مسائل ا 1291جهان بود. در سال 

 مورانو انتقال داده شوند.  یعنی یهو همسا

و  بود؛ مهارت شده یادر دن یشهمرکز ساخت ش یشروترینو دوره رنسانس پ یمورانو در اواخر قرون وسط یرهجز

ن رسید های ونیزی به پایادر اواخر قرن هفدهم، برتری شیشه مانده است. یباق یرهجز ینکه تا به امروز در ا یسنت

د اروپای مرکزی های سفیهای دارای اکسید سرب سنگین انگلیسی و شیشهها تغییر نمود. شیشهی اروپاییو سلیقه

 .جدید آنان بیشتر هماهنگی داشت ییقهباسلهای خشن و تزئینات حکاکی با شکل

 مرکز تولید و صد میلیون یورو درآمد در سال دارد. 620کارگر،  انانو هزارموردر  سازییشهشصنعت امروزه، 

های مربوط به این صنعت از کشور آالتینماشو صادرات آن، در تولید  وه بر اشتهار در تولید شیشهالیتالیا عا

 .کندو تولیدات خود را به آمریکا و اروپا صادر می رودیممشهور به شمار 

ه به تفکیک سنتی ایتالیا و فرانسه است. میزان تولیدات شیش یدکنندهتولنیز تحت متاثر از دو  صنعت شیشه در اروپا

 آمده است. 11در نمودار 2020محصول برای سال 
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 تن ونیلیم به - نوع اساس بر 2020 سال در اروپا هیاتحاد در شهیش دیتول: 11 نمودار

 

  Statista:ماخذ 

 ظروف ،2020بوده است. در سال  یشدر حال افزا یوستهپ طوربهگذشته  یهاسالاروپا در  یهاتحاد یشهش یدتول

 10.77 یدولتخت با ت یشهاروپا بود. ش یهاتحاد یشهش یدبخش تول ترینبزرگتن،  یلیونم 22.33 یدبا تول اییشهش

 اروپا بود. یهاتحاد یشهبخش بزرگ ش ینتن در آن سال، دوم یلیونم

اروپا  یهدر اتحاد یشهو ش یتن بطر یلیونم 13 یباًکه تقر کندیم ییداروپا تأ یشهش یافتباز یهاداده ینخرآ

. اکثر دهدیرا نشان م 2018در سال  درصد 76 یافتباز یبرا یشهش یآورجمع یانگیناست، که م شدهیآورجمع

جهان است.  ماده در ترینیافتیبازهمچنان  یشه. شمنتهی شده است یدجد هاییمجدد بطر به تولید هایافتباز ینا

قابل بار  نهایتیب ییدارو اییشهشو ظروف  یو بهداشت یشیآرالوازم ی،عطرساز یدنی،غذا و نوش اییشهشظروف 

 هستند.  یافتباز
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 آمریكا -7-1-3

مرتبط با صنعت شیشه وجود  پیمانکار 25060واحد تولیدی شیشه و  4245، حدود 2021تا پایان سال  در آمریکا

 بیش و است کرده ایجاد تخصصی شغل 000,100حدود در اقتصاد آمریکا این صنعت  کهیطوربهداشته است، 

که از این مقدار حدود  کندیم تولید سال در دالر میلیارد 22 تخمینی باارزشت مصرفی محصوال تن میلیون 12 از

. دهدیمای را در آمریکا نشان های شیشهمدیریت پسماند 12 نموداردرصد مربوط به بازیافت شیشه بوده است.  5

 است. یافتهیشافزادر طول زمان  اییشهش یهازبالهکه مشخص است بازیافت  طورهمان

 در آمریکا ایشیشه هایزباله: مدیریت 12 نمودار

 

 .Glass container information is from the Glass Packaging Institute and state environmental agency websites:  ماخذ
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 هایییالتا( واحد تولیدی 510( و تگزاس )واحد تولیدی 531) یدافلور(، واحد تولیدی 846) یفرنیاکالایالت 

 دارند. متحدهیاالتارا در  یشهش واحد تولید یشترینهستند که ب

در  یادیار زک یروین یک صنعت کاربر است. به این معنی که به نسبت سرمایه، متحدهیاالتادر  یشهصنعت ش

ه ترتیب مواد باز درآمد،  یدرصد عنوانبهصنعت  این در تولید یبرا ینههز ینباالتر .شودیمفرآیند تولید استفاده 

تمرکز سهم بازار  متحدهیاالتادر  یشهصنعت ش .است( ٪2.3) خدمات و اجاره و ،(٪26.7دستمزد )،(٪45) اولیه

 .ندارد در اختیاردرصد سهم بازار  5از  یشبا ب یشرکت یچدارد و ه یینیپا

 صنعت شیشه و توسعه یگذارهیسرما یهافرصت -7-2

را برای این ماده فراهم کرده است که در بسیاری از صنایع  یشیشه، ظرفیت در فردمنحصربه هایژگیووجود 

 وجود ندکیمشرایطی را برای رشد و توسعه صنعت شیشه نیز فراهم  همواره . این مهمگیردیمقرار  مورداستفاده

 ر صنایع،و سای دارو بهداشت،، یسازساختماناپتیک و لیزر،  هوافضا،، یخودروسازالکترونیک، مانند  یعیصنا

رشد و توسعه این صنایع خود موتور  درواقع .دهندیمقرار  یرتأثهمواره تقاضای کیفی و کمی شیشه را تحت 

 .هستندمحرکی برای توسعه صنعت شیشه نیز 

های تحقیق ر برنامهد یتوجهقابلگذاری منابع مایهدر حال سر مستمر طوربهاز این مسئله  متأثر شیشه تولیدکنندگان

در دسترس قرار دادن محصوالت جدید، افزایش  منظوربهجدید استفاده از شیشه  یهاراهبرای شناسایی  و توسعه

 .هستند های تولیدوری انرژی در سایت، و همچنین برای بهبود بهرهمؤثرقابلیت بازیافت و بازیافت 

محیط زیستی نیز خود فرصتی جهت توسعه صنعت شیشه  یرانهگسخت یاستانداردهاو شرایط از طرف دیگر 

ولیدات شیشه در جهت ت یدکنندگانتولممنوعیت استفاده از محصوالت پالستیکی تالش  فراهم کرده است.

ایع وسعه سایر صننسبت به ت کند تاهای مستمر به صنایع شیشه کمک میاین تالشکاربردی را بیشتر کرده است. 
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رده کنند. برآو زیستیطمحکیفیت، عملکرد، طراحی و مواد سازگار با  ازنظرو تقاضای مشتریان را عقب نماند 

در  مهم یاماده عنوانبهتا جایگاه شیشه را  کنندیمتالش پیشرو جهان در تولید شیشه  یهاشرکت، ترتیبیندب

. طراحی استدر صنایع شیشه  توسعه هایینهزم ینترمهمیکی از  بازیافت شیشه در حال حاضر آینده تقویت کنند.

 است. قبارمهم جهت دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به سایر  هایینهزمیکی از  ترینههزکمفرآیند کارا و 

که در داخل کشور کمتر به آن توجه شده است تولید شیشه هوشمند  توسعهدرحال یهافرصتیکی دیگر از 

لید هوشمند ساخته و تو یتکنولوژ ینروزتربهوعی از شیشه است که از روشی نوین و شیشه هوشمند ناست. 

. هوشمند کنندیمکه توسط جریان الکتریکی عمل  اندنوعی شیشه الکتروکرومیک  درواقع هایشهش. این شودیم

داخلی  عبور این جریان سبب تغییر در ساختار کهیطوربهارتباط مستقیمی با جریان برق دارد.  هایشهشبودن این 

که  دارند ارهوشمند قابلیت تغییر به اشکال مختلف  هاییشهش. این دهندیمو حالت آن را تغییر  گرددیمشیشه 

 .آن است برعکستغییر از حالت شفاف به حالت مات و  هاآن ترینیعشا

 میلیون دالر – 2027تا سال از شیشه هوشمند  آمریکا : درآمد انتظاری13 نمودار

 

  statistaماخذ 
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سل ها پس از ناست. این شیشه زیستیطمحهای هوشمند سازگاری آن با دالیل اهمیت شیشه ینترمهمیکی از 

شدند روی کار آمده است. پنجره هوشمند با عایق حرارتی و صوتی استفاده می عنوانبههای دوجداره که شیشه

افزاید. به همین دلیل مصرف انرژی را می ههای دوجدارکنترل عبور نور خورشید، به خاصیت عایق بودن پنجره

ان طراحمات بودن آن، مورد استقبال  شفاف یادهد. عالوه بر آن، در طراحی فضا، به دلیل خاصیت کاهش می

 .است قرارگرفتهزیادی 

 شوند:جزء اصلی تشکیل می 4های هوشمند از شیشه

 شیشه 

 میکروفیلم هوشمند 

 اینورتر برق 

 ریموت کنترل 

ا پیشرفت است. ب یخودروسازبه آن اشاره نمودیم در صنعت  تریشپکه  طورهمانهوشمند  هاییشهشکاربرد دیگر 

هوشمند در تولید و ساخت خودروها بسیار  هاییشهشاز  ، استفادهیخودروسازتکنولوژی و رشد صنعت 

آینه  عنوانبهتسال و بی ام دبلیو و  یخودروسازبیشتر در صنایع  هایشهشاست. از این  قرارگرفته موردتوجه

 . گیردیمقرار  مورداستفاده

این ماده برای تبدیل آن به چیزهای جدید استفاده کنند.  شدهشناختهاکنون محققان در تالش هستند تا از خواص 

نهایی  هدفباهای جدید به آن هایی برای گسترش سودمندی شیشه با معرفی کیفیتها همچنین به دنبال راهآن

 دهدیم، دانش اخیراً در مورد ساختار میکروفاز شیشه نشان درواقعتبدیل مواد خام به محصوالت سودآور هستند. 

تنها  هاینااگرچه  شیشه در مقیاس میکروسکوپی برای تولید مواد کامالً جدید وجود دارد. یکاردستکان که ام
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از راه پیش رو در صنعت شیشه هستند، اما با ظهور فناوری مدرن، هیچ محدودیتی برای رشد بیشتر صنعت  یانشانه

 شیشه وجود ندارد. 

 در بازار بورس شدهرفتهیپذشیشه  دكنندگانیتولبررسی  -8

جدول که  اندشدهیرشپذکشور  یهشرکت در بازار سرما ششحوزه،  ینفعال در ا یهاشرکتاز مجموع 

 :دهدیم یشرا نما هاآن یو عملکرد یعات مالالاط یاز برخ یاخالصه4

 صنعت شیشه بورس هایشرکت: 4جدول 

 

 

 

 

 

 سرمایه نماد نام شرکت 
 (یالر یلیاردم)

 ارزش بازار
 )میلیارد ریال(

 یدتولظرفیت 

 )تن(
 مالیسود سال  سال مالی

1399 

 تخمین سود

1400 

P/E 

forw 

 6.8 1344 884 خرداد ماه 75000 28000 2،880 کهمدا سازی همدانشیشه 1

 5.5 2796 1716 اسفند ماه 40000 11000 450 کگاز شیشه و گاز 2

 10.6 915 1703 اسفند ماه 38000 9400 358 کمینا سازی میناشیشه 3

 5.4 227 128 اسفند ماه 200000 22000 1،200 کرازی شیشه رازی 4

 6.2 1333 12 اسفند ماه 260000 11000 1،428 کقزوی شیشه قزوین 5

 103 176 214 اسفند ماه 250000 2600 230 کساپا سایپا شیشه 6
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 مفروضات تحلیل -8-1

غییر این . طبیعی است که با تدهدیمرا نشان  یموردبررس یهاشرکتسود  بینییشپمفروضات تحلیل و  5جدول 

 دیگر، نتایج تحلیل متفاوت خواهد بود. هایفرضیشپو یا در نظر گرفتن  هافرضیشپ

 

 صنعت شیشه بورس هایشرکت هایتحلیل: مفروضات 5جدول 

 واحد نرخ شرح

 درصد 0.4 1400تورم سال 

 درصد 0.3 1401تورم سال 

 درصد 0.4 1401نرخ افزایش حقوق و دستمزد 

 درصد 0.4 1401انرژی  یهاحاملنرخ افزایش 

 ریال  250،000 1400میانگین نرخ دالر 

 ریال 360،000 1401میانگین نرخ دالر 

 

 شیشه رازی -8-2

و  یدنیآشام و ییمواد غذاجهت  یفیتمرغوب و باک اییشهش هاییبندبستهبرتر  کنندهعرضه یراز یشهگروه ش

و متشکل  یدسال تجربه و سابقه تول 20از  یشبا ب یراز یشه. گروه شهست ییدارو هاییشهانواع مختلف ش ینهمچن

 یهامحصول با طرح 500از  یشب دهندهارائهشرکت  ین. اهست فردمنحصربهمجرب آماده ارائه خدمات  گروهاز 

 است. یخارج یاز کشورها یو برخ یبازار داخل یانمحصوالت استاندارد به مشتر ینو همچن یسفارش

و  ییدارو هاییشهش یدجهت تول یشرکت خانوادگ یک عنوانبه 1372در تاکستان در سال  یراز یشهگروه ش

 یتوده تا فعالشرکت را مفتخر نم ین، اوکارکسبدر  یبه تعال یرینهو اعتقاد د یغن یراثشد. م یستأس یبندبسته
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مفتخر  روکاکسبدر  یبه تعال تعهدات خود داومت یلبه دل یراز یشهخود را تا به امروز تداوم دهد. امروز، گروه ش

 یدکنندگانتول ینتربرجستهاز  یکی یراز یشهگروه ش ین. همچنهستبه بازار  همتایبو  یفیتباکبه ارائه محصوالت 

 است. ییغذا یبندبستهو  ییدارو یشهدر صنعت ش یرانیا

 

 یی،دارو هاییشهش یدتولٔ  ینهدرزمخود را  یتفعال یطرح توسعه گروه راز عنوانبهکارخانه تاکستان  1379در سال 

 ارائه محصوالت باهدفصنعت،  یانپو ینقالب، به یدشرکت تول 1381و سال آغاز نمود.  یدنیو آشام ییمواد غذا

 گردید. یستأس یبازار داخل ینو همچن یتاکستان و راز یشهبه ش یفیتباک

کارخانه  گردید. این یستأسپیشتاز در این صنعت در ایران  عنوانبهکارخانه بازیافت شیشه  1396اوایل سال در 

تجهیز گشته است. ضایعات شیشه با ترکیبات شیمیایی و با توجه   KRSهایینماشآلمانی به  کنندگانینتأممانند 

 .گردندهای متفاوتی جدا میبه نوع مصرف و قابلیت پردازش به رنگ

 



 

41 

 

 تركیب سهامداران -8-2-1

 :سهامداران شرکت شیشه رازی6جدول 

 درصد سهم سهامدار/دارنده

 B 24.240 4 شخص حقیقی

 B 7.190 1 شخص حقیقی

 M 4.990 844 شخص حقیقی

 M 4.990 844 شخص حقیقی

 M 3.370 570 شخص حقیقی

 M 2.490 422 شخص حقیقی

 M 2.430 410 شخص حقیقی

 M 2.000 339 شخص حقیقی

 M 1.900 322 اکسیرسودا یگذارهیسرماصندوق 

 M 1.750 297 شخص حقیقی

 M 1.710 290 شخص حقیقی

 M 1.460 248 شخص حقیقی

 M 1.240 211 شخص حقیقی

 M 1.240 211 شخص حقیقی

 M 1.190 202 شخص حقیقی

 %62.19 10,515,141,515 جمع کل سهامداران درصدی

 %37.81 6,364,858,485 شناور سهم

 16،880،000،000 :شرکتتعداد کل سهام 

 یانتقال اتیمال یلبرسد، به دل یبکه قرار بود به تصو هاییدارا یابیارز یددرصد از محل تجد 1440 یهسرما یشافزا

 د.ش یبدر مجمع تصو یهسرما یشافزا ینا یتدرنهاروبرو شد اما  یو مشکالتبا مسائل  یو مشکل قانون

خواهد  تومان یلیاردم 1850به  تومان یلیاردم 120شرکت از  یهدرصد خواهد بود و سرما 1440 یهسرما یشافزا این

 .یدرس
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 طرح توسعه -8-2-2

آن  یبرداربهرههست که البته زمان  مدیرهیئتهتنی )روزانه( در دستور کار  240خط تولید با ظرفیت  یاندازراه

 باشد. برزمانسال  3تا  2حدود  رسدیممشخص نیست و به نظر 

 سود سال آتی برآورد -8-2-3

 : خالصه تحلیل شیشه رازی7جدول 

 تحلیل خالصه
 واحد نرخ 

 ریال بر تن 21،915،718 خردهیشهش

 ریال بر تن 26،778،475 سدیم کربنات

 ریال بر تن 4،406،222 اولیه مواد سایر

 ریال بر تن 101،513،067 یداخل دارویی یبطر

 ریال بر تن 101،916،639 داخلی غیردارویی بطری

 ریال بر تن 97،493،298 صادراتی غیرداروییبطر 

 ریال 225 سود هر سهم  بینییشپ

 2P/E 5.85 نگریندهآ 
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 سایپا شیشه -8-3

 واست  یدهتهران به ثبت رس یصنعت یتها و مالکدر اداره ثبت شرکت 28/12/1376مورخ سایپا شیشه در شرکت 

 مجمع موجببه ینو همچن یپـاسا یمنـیا یشـهبـه شرکـت ش 12/11/1378 العادهفوقمجمع  یمبر اساس تصم سپس

بلغ از م یزشرکت ن یهنام داد. سرما تغییرعام(  ی)سهام یشهش یپابه شرکت سا 02/06/1382مورخه  العادهفوق

 یط و یافت یشافزا بانام یالیر 0010سهم  70.000.000منقسم به  یالر 70.000.000.000به  یالر 1.000.000

شد و سپس در  یلعام تبد یخاص به سهام یاز سهام 01/11/1382مورخ  العادهفوق یمجمع عموم جلسهصورت

 شد . یرفتهاوراق بهادار تهران پذ بورسدر سازمان  1382سال  اسفندماه

 

و  استعام (  ی) سهام یپاشرکت سا یرمجموعهز یعام ( جزء واحدها ی) سهام یشهش یپاحال حاضر شرکت سا در

 .کندیمشیشه خودرو تولید 
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 تركیب سهامداران -8-3-1

 : سهامداران شرکت شیشه سایپا8جدول 

 درصد سهم سهامدار/دارنده

سایپا-شرکت ایرانی تولیداتومبیل  155 M 67.410 

 M 1.460 3 شخص حقیقی

 M 1.430 3 شخص حقیقی

BFM3 صندوق.س.ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان M 1.430 

 %71.73 165,011,615 جمع کل سهامداران درصدی

 %28.27 64,988,385 شناور سهم

 230،000،000 :تعداد کل سهام شرکت

 

 طرح توسعه -8-3-2

 در شرکت جریان ندارد. یاتوسعه حاضر طرحدر حال 

 سود سال آتی برآورد -8-3-3

 : خالصه تحلیل شرکت شیشه سایپا9جدول 

 خالصه تحلیل
 واحد نرخ 

 ریال بر تن 5،354،790 خودرو یشهانواع ش

 ریال 176 سود هر سهم  بینییشپ

P/E3 88 نگریندهآ 
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 شیشه قزوین -8-4

مترمربع  260،000با سرمایه اولیه بالغ بر یک میلیارد ریال در زمینـی به مساحت 1344سـال کارخانه شیشه قزوین در

های اداری، خدماتی و های تولید، انبارها، واحداز سالن یامجموعهمترمربع به  100،000با تخصیص زیربنای 

 شد. یاندازراهرشت  -جاده قزوین 3تعمیراتی در کیلومتر 

 

وز دنیا و با استفاده از فناوری ر« کارخانه شیشه قزوین» بانامترین کارخانه شیشه تخت کشور بزرگ صورتینبد

 یانهخاورمترین تولیدات در این کارخانه در نوع خود از مرغوب یدشدهتولوارد عرصه تولید شد. در آن زمان شیشه 

لی برای انواع شیشه تخت، شرکت گیر تقاضای بازار داخهای آتی افزایش چشمآمد. در خالل سالمی حساببه

ه مجرب، عالو کارکنانپشتکار افزون  بریهتکهای جدید، ارتقای دانش و را بر آن داشت تا با استفاده از فناوری

ده( شیشه فلوت و صنایع جانبی )شیشه فرآوری ش یهاکارخانه یستأسبر احداث کارخانه شیشه مشجر نسبت به 

 ردد.گ مندبهرهمصارف داخلی از توان رقابتی مضاعف در بازارهای خارجی نیز  ینتأماقدام نماید تا عالوه بر 

 یهاکارخانهگفت در حال حاضر مساحت کل  توانیماین واحد صنعتی تا به امروز ادامه یافته و  هاییتفعال

 .مترمربع  است 3،000،000شرکت شیشه قزوین بالغ بر 
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 االترینب تولید لزوم و -شیشه اولیه ماده  ینترمهم عنوانبه–ب شیشه کشور به سیلیس مرغو یهاکارخانهنیاز 

 فاصله در دنیا وزر فرآوری آالتینماش ینترمدرن از یبرداربهره با استخراج شرکت تجهیز به منجر شیشه کیفیت

ا، استاندارده باالترین با وتن  360،000 اسمی ظرفیت با است قادر شرکت این. گردید 1372 تا 1368 یهاسال

 شیشه تخت و بلور را تولید و توزیع نماید. یهاکارخانهسیلیس مصرفی 

تالف ایمن و سالمت، لزوم کنترل ا هاییشهشواحد صنایع جانبی شیشه قزوین در پاسخ به افزایش نیاز بازار به 

ی مشاغل ن به مقوله گوناگونفرآوری شده و نیز دیدگاه راهبردی مدیرا هاییشهشانرژی، تمایل جامعه به استفاده از 

ه امروز را به استفاده از شیش کنندگانمصرفاحداث شد. نیاز به استحکام، ایمنی و مقاومت در مقابل حرارت، 

برای جلوگیری از شکست شیشه به  یخودروسازها و صنایع . در مراکز تجاری، ساختماندهدیمسکوریت سوق 

 .شودیم.( استفاده SH.قطعات بزرگ از شیشه سکوریت )دیر شکن و 

 تركیب سهامداران -8-4-1

 شرکت شیشه قزوین سهامداران: 10جدول 

 درصد سهم سهامدار/دارنده

 M 2.110 30 شخص حقیقی

 %2.11 30,179,925 جمع کل سهامداران درصدی

 %97.89 1,397,820,075 شناور سهم

 1،428،000،000 تعداد کل سهام شرکت

 

 توسعهطرح  -8-4-2

 یهاالسخط دوم تولید شیشه فلوت است. با توجه به وضعیت زیان دهی شرکت در  یاندازراهشرکت به دنبال 

 را از طریق افزایش سرمایه به دست آورد. گذارییهسرمااخیر، در نظر دارد مبلغ 
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 سود سال آتی برآورد -8-4-3

 : خالصه تحلیل شرکت شیشه قزوین11جدول 

 تحلیل صهخال
 واحد نرخ 

 ریال بر تن 21،915،718 یداخل رنگیبشیشه فلوت 

 ریال بر تن 26،778،475 یداخل رنگیبشیشه فلوت 

 ریال 1330 سود هر سهم  بینییشپ

P/E4 6.2 نگریندهآ 

 سایر نكات -8-4-4

رکت در بخش ش یخیتار یتایفرابورس است ، د یهبازار پا یهاشرکتاز  ینقزو یشهشرکت ش ینکهبا توجه به ا

 ینا به . یستشده ندارند در دسترس ن یکه گزارش حسابرس مالی یهادورهو سربار در  یه، مواد اول شدهتمام یبها

 .است شدهگرفتهدر نظر صفر  هابخش یندر ا یلدل

 

 شیشه و گاز -8-5

 ی کانادادرایسازشرکت نوشابه ینوشابه مصرف یشهش یبطر یدتول یهاول باهدف 1339و گاز در سال   یشهشرکت ش

 یناز اول یبرداربهرهکوره کوچک آغاز نمود و پس از  یکبا  1341خود را در سال  یتو فعال یدگرد یستأس

یتفعال یدجد یدتول خطوط ها وبعد با احداث کوره یهاسال، شرکت در تقاضا یشکوره کارخانه و با توجه به افزا
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شرکت  ینا شد. یدخط تول15 و یشهکوره ذوب ش5 یاندازگسترش منجر به راه ینخود را گسترش داد که ا های

 ینقوان یترعا بر اساس 80 دهه است. در اواخر شدهیرفتهپذدر بورس اوراق بهادار تهران 1369 در سال

مسش یشرکت در شهرک صنعت اینسبک یشهپروژه کارخانه ش یکاستراتژ هایگیرییمو تصم محیطییستز

 تیشرکت دو طرح توسعه که هرکدام ظرف این اکنونهمقرار گرفت.  یبرداربهرهمورد  1392 در سال آباد آغاز و

 .دارد اجرا در دست هستندتن محصول را در روز دارا  240 یدتول

 

 تولید ٔ ینهدرزمخود را  یتفعال1339در کشور از سال   یشهش یصنعت یدتول یانبن عنوانبهو گاز  یشهش یعگروه صنا

 هپروژ چرخه خود را با احداث یشرکت روند نوساز ینبطر و جار و بلور در کارخانه مهرآباد آغاز نموده است.ا

آغاز  یادن روز یتکنولوژ ینآخر یریکارگبهو با  آبادشمس یتن در روز در شهرک صنعت250  یتبا ظرف یکفاز 

 یشافزا و توسعه تداوم منظوربهراستا  ینم. در ههست یفیتباکانواع محصوالت سبک و  یدنموده و در حال تول

که فاز دوم از  اجراست تن در روز در حال240  یتشرکت فاز دوم و سوم طرح توسعه شرکت با ظرف یتظرف

 .یدخواهد رس یدبه مدار تول یندهسال آ یابتدا
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 ازکارافتادنو  یو فرسودگ سویکآن از  یتظرف یلو تکم آبادشمستوسعه در کارخانه  یکاز فاز  یبرداربهره با

 بافت کارخانه در یریقرارگ یلدله ب طورینکارخانه مهرآباد با توجه به قدمت آن و هم یزاتو تجه آالتینماش

نموده  فمتوق کارخانه مهرآباد را یتآن داشت تا فعال شرکت را بر محیطییستز هاییبآسو وارد نمودن  یشهر

 ادامه دهد. آبادشمس را در کارخانه یدیتول یاتو ادامه ح

 ،ویییملآب یوه،آبم یزه،پاستور یرنوشابه، ش هاییبطر شامل یاز انواع بطر اندعبارتشرکت  محصوالت

 یبندبستهمختلف جهت  یزهایجار در سا هاییشهش. انواع یاسبز و قهوه ید،سف یهاو ...در رنگ یتونزروغن

 و .. یتونشور، ز یارخ یجات،سُس، مرباجات، ترش

 تركیب سهامداران -8-5-1

 : سهامداران شرکت شیشه و گاز12جدول 

 درصد سهم سهامدار/دارنده

سهامی خاص-سیناشرکت گسترش پایاصنعت  - 433 M 50.990 

سهامی عام-ملی ایران یگذارهیسرماشرکت  - 136 M 15.940 

مستضعفان انقالب اسالمی بنیاد  52 M 6.100 

BFM .ا.ب.سینابهگزینیگذارهیسرماصندوق   11 M 1.250 

 %74.28 631,532,697 جمع کل سهامداران درصدی

 %25.72 218,467,303 شناور سهم

 850،000،000 :تعداد کل سهام شرکت

 

 توسعه حطر -8-5-2

 آبادشمس 2هزار تن در دستور کار شرکت است. طرح فاز  160هزارتن در سال به  40طرح توسعه افزایش تولید از 

. طرح ردگییمدر جریان تولید قرار  یزودبهداشته و  یتوجهقابلتن در سه خط که پیشرفت  240ظرفیت روزانه 

 .که هنوز اقدامی برای آن صورت نگرفته است است شدهگرفتهنیز برای این خط تولید در نظر  3فاز 
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 سود سال آتی برآورد -8-5-3

 

 ت شیشه و گاز: خالصه تحلیل شرک13جدول 

 خالصه تحلیل
 واحد نرخ 

 ریال بر تن   389،151،515 یلوننا

 ریال بر تن 17،399،656 خرده یشهش

 ریال بر تن 38،265،625 سدیم کربنات

 ریال بر هزار عدد 22،041،822 داخلی یتبطر ال

 ریال بر هزار عدد 16،380،640 صادراتی یتبطر ال

 ریال 2،790 هر سهم  سود بینییشپ

P/E5 5.65 نگریندهآ 

 

 سایر نكات -8-5-4

اضای داخل پوشش تق جهتاکثر محصوالت تولیدی شرکت متناسب با مصرف داخلی است و برنامه شرکت نیز 

 .مشهود نمی باشد نگاه نسبت به صادراتو است 

. شودیمفراهم  هاییداراتوسعه و اخذ سند کارخانه جدید، امکان تجدید ارزیابی از  یهاطرحپس از تکمیل 

 نخواهد بود. هاییدارابنابراین فعال خبری از تجدید 
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 مینا یسازشهیش -8-6

و  یستأسپپسی  یسازنوشابهشرکت   یازموردن هاییبطرتولید  منظوربه 1345 در سال ینام سازییشهششرکت 

 یدنیامآش یی،د غذاموا یبطر و جار، مخصوص نگهدار هاییشهشین مظروف و تأم هاییشهشانواع  یدتول ینهدرزم

 1354 خاص و در سال یبه سهام 1351 سالشرکت در  ینرا آغاز کرد. ا یت خودفعال یشهش یو چاپ رو یو لبن

 1397 در سال ینام یشهآمد. شمستضعفان در یادبن یتتحت مالک یب اسامالپس از انق و شد یلعام تبد یبه سهام

 .شودیمبازار معامله  یندرج و در ا ینابا نماد کم یه فرابورسدر بازار پا

 

سربطر  انواع شو فرو یدو تول ییمواد غذا یعصنا یو فروش انواع و اقسام بطر و جار برا یدشرکت تول یاصل فعالیت

 یاسم تیبا ظرف کوره مستقر در شرکت شامل دو یداست. خطوط تول یانوشابه یجهت بطرها ی)تشتک( فلز

 33،412به  1399،در سال نیز شرکت یواقع یدبطر و جار است و تول ینگفرم یدخط تول 5 تن و 25،000 ساالنه

 .یدتن بطر و جار رس
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 تركیب سهامداران -8-6-1

 مینا سازیشیشه: سهامداران شرکت 14جدول 

 درصد سهم سهامدار/دارنده

سهامی خاص-شرکت گسترش پایاصنعت سینا  185 M 51.730 

اسالمیمستضعفان انقالب  بنیاد  27 M 7.550 

 M 5.860 21 صندوق بازنشستگی کشوری

 M 1.890 7 شخص حقیقی

BFM5 صندوق سرمایه گذاری.ا.ب.سینابهگزین M 1.410 

وکالتی-سازمان خصوصی سازی  5 M 1.370 

سهامی خاص-برق صبا فروش وشرکت توسعه بازاریابی  - 5 M 1.270 

 %71.08 904,848,400 جمع کل سهامداران درصدی

 %28.92 368,151,600 شناور سهم

 1،273،000،000 :تعداد کل سهام شرکت

 توسعه حطر -8-6-2

 یریگبهرهبا  یالر یلیاردهزار م 9 بربالغ گذارییهسرمابا  ینام سازییشهشسبک شرکت  یشهپروژه ساخت کارخانه ش

مساحت  به ینیدر زم یرانیا یانبندانش یهاشرکت یاز توانمند یو استفاده حداکثر یاروز دن یاز فناور زمانهم

ه تست سرد و آماد یانیدر حال گذراندن مراحل پا وین،البرز استان قز یواقع در شهر صنعت مترمربعهزار  107

 .است یبرداربهره

بخش  یازن ینتأم(، امکان یبندبستهسبک )انواع بطر و جار  یشههزار تن ش 80ساالنه  یدتول یتکارخانه با ظرف این

 .سازدیرا فراهم م یههمسا یبازار کشورها یزو ن یاز بازار داخل یزرگب

اشتغال شده و از محل صادرات  یجادنفر از جوانان کشور ا 400حدود  یکارخانه برا یناز ا یبرداربهره با

 کشور به ارمغان خواهد آمد. یبرا یارزآوردالر  یلیونم 25کارخانه ساالنه در حدود  ینمحصوالت ا
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 سود سال آتی برآورد -8-6-3

 نایم سازیشیشه شرکت: خالصه تحلیل 15جدول 

 تحلیل خالصه
 واحد نرخ 

 ریال بر هزار عدد 75،302،934 داخلی یتبطر ال

 ریال 915 هر سهم  سود بینییشپ

P/E6 9.85 نگریندهآ 

 سایر نكات -8-6-4

 یبها خششرکت در ب یخیتار یتایفرابورس است، د یهبازار پا یهاشرکتاز  یناشرکت کم ینکهبا توجه به ا

 یندر ا یلدل ینبه ا یستندارند در دسترس ن یحسابرس گزارش که یمال یهادورهو سربار در  یه، مواد اولشدهتمام

 است. شدهگرفتهدر نظر صفر  هابخش

ده و فاقد اهمیت بو هاآن کارخانه کمینا تاکنون تجدید ارزیابی نشده اند، مبالغ دفتری آالتینماشزمین و 

افزایـش سـرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت در گروه زمین در جاری فاصله زیاد دارد.  یهاباارزش

 .تمحل را خواهد داش نیاز ا ینیسنگ یهرماس شیافزا یلـشرکت پتانس .دسـتور کار شـرکت قرار دارد

مربوط به مخارج پروژه جدید قزوین بوده که در جریان ساخت است. مخارج  هاییداراآیتم در جمع  ینترمهم

دارد. در بخش  هاییدارادرصدی در جمع کل  67میلیارد تومان بوده که سهم  167 بربالغانباشته آن تاکنون 

یورو است میلیون  10درصد( مربوط به تسهیالت ارزی در ارتباط با پروژه قزوین به مبلغ  62رقم عمده ) هایبده

                                                      

 

 در نظر گرفته شده است. 1399آذر  30قیمت های مورخ  6
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 گردیده است. شرکت به دلیل سیاست ینتأمکه از محل صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن 

 ندارد. یتبااهمتقسیم سود حداکثری سود انباشته 

 سال تـن در60.000  یـتبـه ظرف یـنسـبک قزو یشـهاحـداث پـروژه کارخانـه ش منظوربه1393 ـالشـرکت در س 

ـه مبلـغ  ب ملـی نزد بانک صنعت و معدن از محل منابع صندوق توسعه یارز یاعتبار اسناد یشنسبت به گشا

و بانک صنعت  یاتیعمل1395درصد اقدام کرد اما پروژه مذکور از اواسط سال  6 بـا نـرخ سـود یـورو یلیـونم19

)معـادل   تالیتسـه یـناز ا یـورو یلیـونم13.4مبلـغ   یـزاقـدام و تاکنـون ن تالیتسـه پرداخـت و معدن نسبت به

بازپرداخت وام مذکور شرکت را در معرض زیان تسعیر ارز احتمالی . اسـت شدهپرداخت پـروژه درصـد ( بابـت70

 .دهدیمقرار 

 همدان یسازشهیش -8-7

با مشارکت بانک صنعت و معدن )بانک اعتبارات صنعتی سابق(  1354شرکت شیشه همدان )سهامی عام( در سال 

با  1361شرکت سهامی عام در همدان تأسیس گردید و با همت متخصصین و مهندسین ایرانی در سال  صورتبه

جاده  6مرکز اصلی شرکت در شهرستان همدان کیلومتر  قرار گرفت. یبرداربهرهتن در سال مورد  40000ظرفیت 

ریال بوده و طی سنوات مختلف  میلیون 300بدو تأسیس مبلغ  سرمایه شرکت در است. شدهواقع تهران –همدان 

 شدهیرفتهپذدر سازمان بورس اوراق بهادار تهران  1369تیرماه  ازاست. شرکت  یافتهیشافزامیلیارد ریال  288به 

 است.

ی مطابق استاندارد کیف ازنظرظروفی که  خصوصبه، اییشهش یبندبستهکشور به ظروف  روزافزونبا توجه به نیاز 

تن در سال شروع به کار نمود و با تولید  35000و با ظرفیت  1378جهانی باشد، طرح توسعه این شرکت در سال 
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دهانه باریک )بطری(، و تولید  هاییشهش)جار( ،  گشاددهانه هاییشهشسبک جهت تولید های سبک و نیمهشیشه

 ایجاد نموده است. یبندبسته هاییشهشسبک، تحولی در تولید  هاییشهش

، شربت، گالب، الکل، عرقیات و روغن یمولآباز : انواع بطری  اندعبارتتولیدات این شرکت در حال حاضر 

 ینگفرگوجهو رب  شور یارخسس، مرباجات،  هاییشهشنوشابه، شیر،  هاییشهشمختلف( و  یهاحجممایع )در 

 اختصاصی برابر سفارش مشتریان. ایهیشهشمختلف( و بسیاری از  یهاحجم)در 

 تركیب سهامداران -8-7-1

 : سهامداران شرکت شیشه همدان16جدول 

 درصد سهم سهامدار/دارنده

 M 15.740 454 سهامی خاص-سامان یگذارهیسرماشرکت توسعه 

 M 9.260 267 سهامی عام-شرکت بیمه سامان

 M 4.290 124 شخص حقیقی

 M 4.010 116 سهامی عام-یزدبافشرکت 

 M 3.130 90 سهامی خاص-سامان فرهنگیان یگذارهیسرماشرکت 

 M 2.390 69 سهامی عام-بانك سامان

 M 2.120 61 شخص حقیقی

 M 1.770 51 سهامی خاص-شرکت کاشی یزد

 M 1.470 42 سهامی خاص-شرکت هلدینگ سرآمد

 M 1.390 40 شخص حقیقی

 M 1.300 38 خاص سهامی-همکارشیشه غرب شرکت تولیدی خدماتی

 M 1.290 37 شخص حقیقی

 M 1.260 36 شخص حقیقی

 M 1.040 30 شخص حقیقی

 M 1.010 29 شخص حقیقی

52.47 1,513,705,653 جمع کل سهامداران درصدی
% 

47.53 1,366,294,347 شناور سهم
% 

 2,880,000,000 :تعداد کل سهام شرکت
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 طرح توسعه -8-7-2

ال اجراست درح آالتینماشو  یزاتتجه ینترمدرنو  ترینیشرفتهپهمدان با  یشهفاز سه کارخانه ش طرح توسعه

 93ساالنه  تیطرح با ظرف ینا. گذاردیمکار را پست سر  یانیمراحل پا یزیکیف یشرفتدرصد پ 90 بیش از که با

ن ای یاندازراهخواهد شد. و مجموع ظرفیت تولیدی این شرکت پس از  یاندازراهصادرات  یتهزار تُن با محور

 هزار تن در سال خواهد رسید. 160خط تولید به بیش از 

هزار  737و  یلیونم 34توسعه و  یاز محل صندوق مل یالتهزار دالر تسه 527و  یلیونم 31طرح  ینا یاجرا یبرا

از محل  یزهزار دالر ن 652و  یلیونهشت م شده است. گذارییهسرماو  یافتدر یاز بانک مل یزن یالتدالر تسه

 ینندچالزم به ذکر است که  شده است. گذارییهسرماپروژه بزرگ  ینا یاجرا یو برا ینتأمشرکت،  یمنابع مال

 ست.ا افتادهعقب خط تولید جدید یاندازراه در یرتأخو  یمتحر، کرونا یماریب یلبه دلکارخانه  ینقسط ا

 سود سال آتی برآورد -8-7-3

 همدان شهیش شرکت : خالصه تحلیل 17جدول 

 خالصه تحلیل

 واحد نرخ 

 ریال بر تن 12،340،164 خرده یشهش

 ریال بر تن 4،183،572 سیلیس پودر

 ریال بر تن 40،762،177 سدیم کربنات

 ریال بر تن 40،762،177 ایشیشه ظروف انواع

 ریال 1،340 سود هر سهم بینییشپ
7P/E 7.35 نگریندهآ 

                                                      

 

 رفته شده است.در نظر گ 1399آذر  30قیمت های مورخ  7
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 سایر نكات -8-7-4

 ییدارا ید ارزیابیاز محل تجد یهسرما یشافزا 1399/ 05/ 01شرکت در سامانه کدال مورخ   یسازشفاف یمبنا بر

رکت کارخانه، ش ی زمینباال افزودهارزشدر دستور کار شرکت قرار دارد که با توجه به  ینثابت در گروه زم

مترمربع بوده  37.700کارخانه تهران به متراژ   زمین محل را خواهد داشت. یناز ا ینیسنگ یهسرما یشافزا یلپتانس

 مستضعفان( یادتابعه بن یهاز شرکتا) یرامزمنحله ا شرکت متعلق به مترمربع12.680متراژ   از آن به یکه بخش

 . است

 یبندرتبهمقایسه و  -8-8

با  هاآنبه مقایسه در این قسمت در بازار سهام،  شدهیرفتهپذهای صنعت شیشه و بررسی شرکت پس از معرفی

 ،، ارزش بازارینقد شوندگد و بدهی، سودآوری، وضعیت درآم برای این منظور. شودیمیکدیگر پرداخته 

 شوند.های تولیدی با یکدیگر مقایسه میها و سرمایه این شرکتوضعیت دارایی

 یهااز شرکت یاست که تاکنون بخش کوچک ینا یرد،قرار گ موردتوجهابتدا الزم است  ینکه در هم یانکته

 تواندیحوزه نم ینفعال در ا یبورس یهاشرکت ضعیتو ینبنابرا. اندشدهعرضهدر بورس  شیشهفعال در حوزه 

 یهارتصو و در دسترس بودن با توجه به انتشار وجودینبااصنعت ارائه دهد.  ینا یتاز وضع یقیانداز دقچشم

 تواند متضمن اطالعات مفیدی باشد.ها میآن یبررسدر سامانه کدال، ها شرکت ینا یمال

 وضعیت كلی -8-8-1

که مشخص  طورهماناست.  شدهدادهنشان  14 نمودارصنعت شیشه در  یهاشرکت ارزش بازارروند تغییرات 

هم افت کرده است و همچنان با سقف  هاشرکتارزش این ، 1399با ریزش بازار سهام از مرداد  زمانهماست 

 .دارندفاصلهقیمتی خود 
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 صنعت شیشه بازار بورس ایران هایشرکتند ارزش بازار یك سال اخیر : رو14 نمودار

 

این گروه محسوب  یهاشرکت ترینبزرگهزار میلیارد تومانی  2 یباًتقربازار  باارزششیشه همدان و شیشه رازی 

 رنگمکنقش  دهندهنشانارزش کل صنعت شیشه از بازار سهام کمتر از نیم درصد است که  حالینباا. شوندیم

 این صنعت در بازار سهام ایران است.

نقد  دهندهنشاناست،  شدهانجامدر کنار ارزش بازار، ارزش معامالتی که در طی چند ماه اخیر بر روی سهم 

است و بیانگر این مسئله است که در  شدهدادهاین نسبت نشان  15 نموداردر  .توجه بازار به سهم است و یشوندگ

 .اندشدهمعاملهچند برابر ارزش بازار خود  هاسهماز  هرکدامماه اخیر  6طی 
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 به ارزش بازار سهم ماه اخیر 6: نسبت ارزش معامالت 15 نمودار

 

 یهاهمسشده است، سایر  بازانسفته هاییباز خوشدستکه دارد  هایییژگیوسهم کساپا که به خاطر  یرازغبه

لحاظ نقد  این صنعت به یهاسهمصنعت شیشه در این نسبت شرایط مشابهی دارند و بیانگر این مسئله است که 

از شرایط  یترکاملتصویر  تواندیمبررسی این مسئله در کنار میزان شناوری سهم  شوندگی شرایط معمولی دارند.

 است. شدهدادهدرصد شناوری هر سهم نشان  16 نموداردر  نشان دهد. هاشرکتمعامالت و نقد شوندگی این 

 رد بوده وخ گذارانیهسرماجز  دارندگان آن عموما که شودیمگفته بخشی از سهام یک شرکت به  سهام شناور

ها قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت آن درواقعآماده عرضه و فروش آن سهام هستند. 

د . اگر درصد شناوری سهم باال باشباشد رود در آینده نزدیک، آن سهام، قابل معاملهمشارکت کنند و انتظار می

سنگین را دارد. از  یهافروششدید و صف  یهاعرضهبازار، سهم پتانسیل  یهاشوکدر شرایط بحرانی و 

هم اگر شناوری سهم خیلی کم باشد، امکان کنترل قیمت سهم برای سفته بازار بیشتر است و در این  طرفآن
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دود یک حد متوسط از شناوری در ح یطورکلبه. بنابراین کندینمتعیین  صورت الزاما جهت قیمت سهم را بازار

 شرایط مناسب برای یک سهم در نظر گرفت. تواندیمدرصد را  25تا  15

 : شناوری سهم16 نمودار

 

 سبتبه ن وضعیت کگاز، کمینا، کساپا به لحاظ شناوری یهاسهماست  شدهمشخصکه در نمودار هم  طورهمان

کامل در اختیار سهامداران خرد است و این مسئله  صورتبهسهم شیشه قزوین تقریبا  کهیدرحالمناسبی دارند، 

 .داشته باشدرا به دنبال  هایییسکر تواندیمبرای حاکمیت شرکتی این سهم نیز 

 و فروشدرآمد  -8-8-2

ت است. شرک و فروش، وضعیت درامد دهدیمکه پویایی و فعالیت شرکت را نشان  ییهاشاخصیکی دیگر از 

ساند و یا خود را به فروش بر یدشدهتول ت، چه مقدار توانسته است محصوالکندیماینکه شرکت چه مقدار تولید 

ر میزان خود تعیین کند همگی د محصوالتمناسبی را برای  یهانرخاینکه در مقابل رقبا خود چقدر توانسته است 
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اند محصولی به فروش برس تواندینم. شرکتی که نتواند تولید انجام دهد، دهدیمنشان فروش و درآمد خودش را 

 سودی را نیز به دست آورد.  تواندینمو شرکتی که محصولی برای فروش ندارد 

برای  جهتینازااست.  شدهدادهنشان  17 نمودارشرکت نسبت به مدت مشابه سه سال قبل در  رشد فروشمیزان 

بر  دتمکوتاهمقطعی و اثرات شرایط اقتصادی در  یهاشوکاست که اثرات  شدهگرفتهمدت سه سال در نظر 

شد ، رکندیمشوند. حداقل رشد ارزش فروشی که یک شرکت در طی سه سال تجربه  رنگکمروی شرکت 

درصد رشد داشته باشد نتوانسته  501آن کمتر از  سالهسهاست. بنابراین شرکتی که رشد فروش  سالهسهمیزان تورم 

 سال را پوشش بدهد. 3است تورم این 

 : رشد فروش شرکت نسبت به سه سال قبل17 نمودار
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روش از خود عملکرد مناسبی را در رشد ف اندتوانسته یباًتقر شیشه قزوین یرازغبهصنعت شیشه  یهاشرکتاکثر 

 یجهتوقابل. در این میان دو شرکت شیشه رازی و شیشه مینا رشد انددادهنشان دهند و حداقل تورم را پوشش 

 .اندداشته

ست. این ا به درآمد عملیاتی شدهتمامبهای ، نسبت شودیمنسبت دیگری که در این قسمت به آن اشاره 

نسبت بیانگر این است که برای هر واحد درآمد عملیاتی )درآمد ناشی از فعالیت اصلی شرکت( چقدر هزینه 

رآمد این است که د دهندهنشانکمتر باشد،  هرچقدراین نسبت  درواقععملیاتی صرف ایجاد آن درآمد شده است. 

 این شاخص به تصویر درآمده است. 18 نموداراست. در  ترینههزکم موردنظرناشی از عملیات برای شرکت 

 به درآمد عملیاتی شدهتمام: نسبت بهای 18 نمودار
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ابل بوده است. در مق ینهپرهزمشخص است که کسب درآمد در شرکت شیشه سایپا و شیشه قزوین بسیار 

 .خوددارندشیشه همدان و رازی وضعیت بهتری نسبت به رقبا  یهاشرکت

 سودآوری -8-8-3

بنابراین بررسی  ،شرکت خودش را در سودآوری نشان خواهد داد هایریزیو برنامه هانتیجه همه فعالیت

معیار بررسی یک شرکت است. روند سود سازی شرکت در طول  ینترمهممربوط به آن  یهانسبتی و سودآور

آتی  یهاالسرار سود برای و امکان تکرار و استم شدهییشناسا، کیفیت سود در شرایط اقتصادی مختلفزمان و 

 مهم ارزیابی سودآوری یک شرکت است. یهاشاخص ازجمله نیز

ها سبتن نیآن بر کل سود شرکت است. ا ریدهنده منبع درآمد شرکت و تأثنشان یورسودآ یهانسبت درواقع

در  نرخ بازگشت مناسب ودر کسب سود  ییشرکت، توانا تیریمد ییکارا نییمهم در تع یهااز شاخص یکی

ها با و مقایسه آن یموردبررسهای های سودآوری برای شرکتدر ادامه به بررسی نسبت .است هایگذارهیسرما

 شود.یکدیگر پرداخته می

 ییاتنهبهآورده شده است. میزان سود سازی خودش  موردنظر یهاشرکتاخیر برای  فصل 4سود در نمودار زیر 

 تربزرگ یاهشرکتکه حجم سودسازی باالیی دارند  یهاشرکتداللت خاصی داشته باشد اما طبیعتا  تواندینم

این عدد یک تصویر کلی از اندازه و وسعت فعالیت شرکت را نشان  درواقع. هستندکمتری نیز  پذیرییبآس با و

 .دهدیم
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 یارد تومانمیل –فصل اخیر  4سود خالص  19 نمودار

 

فصل اخیر  4همدان و شیشه رازی به نسبت سود بیشتری در  سازییشهشکه مشخص است دو شرکت  طورهمان

 فصل اخیر زیان ده بوده است. 4ه سایپا نیز طی شیش .اندکردهایجاد 

و  هایتعالفاست. اینکه  بنگاه نگریندهآسود ت، ین شاخص سود سازی یک شرکترمهمشاید بتوان گفت 

کت خواهد شر سود آینده در یریتأثچه  گیردیمکه بنگاه برای تولید، فروش و بازاریابی امروز  هایییمتصم

ت که وضعیت قیمت را نسب شودیم. بر این اساس نسبتی تعریف دهدیمداشت، خودش را در این شاخص نشان 

و یا  p/e forward . این نسبت به دهدیمپیش رو محقق کند نشان  یهاماهبه سودی که قرار است شرکت در 

 مشهور است.  نگریندهآنسبت قیمت به سود 
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قدر این مقدار عدد کمتری را به خود اختصاص دهد، سهام شرکت از ارزندگی بیشتری بر این اساس هر چه 

قبل  در قسمت هاشرکتاز  هرکدامبرخوردار است. در نمودار زیر مبتنی بر محاسبات و تخمین سودی که برای 

 است.  شدهدادهنمودار زیر نمایش  در 1400 آذرماهروز  ینآخر هاییمتباقانجام شد، این نسبت 

 نگرآینده: نسبت قیمت به سود 20 نمودار

 

ارش نسبت را در این مقایسه دارد. با توجه به اینکه بر اساس گز ترینیفضعکه مشخص است شیشه سایپا  طورهمان

در این نسبت وضعیت  هاشرکتاست. بنابراین وضعیت سایر  5.5این نسبت برای بازار حدود  8اجماع تحلیلگران

 کرازی و کگاز وضعیت مساعدتری دارند. یهاشرکتکه  هرچندمناسبی است 

ین است. به ا هاآن، روند سود سازی قرارداد موردتوجه هاشرکتیکی دیگر از مواردی که باید در بررسی سود 

یشتری اد بر تورم سود بتورم را پوشش دهند؟ آیا شرکت توانسته است ماز اندتوانسته هاشرکتصورت که آیا 

                                                      

 

8 https://irancr.com / 

0 20 40 60 80 100

کرازی

کساپا

کقزوی

کگاز

کمینا

کهمدا

5.6

86.6

6.3

5.6

9.6

7.0

p/e forward

https://irancr.com/
https://irancr.com/


 

66 

 

در  1399در سال  موردنظر یهاشرکتاین منظور رشد سود سازی ریالی و دالری برای  یبررسکسب کند؟ برای 

 هایمتقنمودار زیر آمده است. رشد سود دالری، به معنی این است که سود شرکت صرفا به دلیل تورم و افزایش 

 را افزایش دهد. سودشنیز نبوده است بلکه توانسته است مازاد بر تورم 

 1399سال مالی  –: رشد سود ریالی و دالر 21 نمودار

 

را از خود  یتوجهقابلمینا چه به لحاظ ریالی و چه به لحاظ دالری عملکرد  سازییشهشمشخص است که شرکت 

نشان داده است. باید توجه داشت که شیشه سایپا یک شرکت زیان ده است فلذا رشد سود سازی خیلی معنایی 

کت زیان ده است فلذا رشد سود به معنی نشان داده شد که این شر 19 نموداردر  درواقعبرای این شرکت ندارد. 

 داللت چندانی داشته باشد. تواندینمکاهش زیان است و 

بت یکی از این نس. آیدیدست مه ب سود ناخالص یهحاشبه درآمد کل )فروش( نسبت  سود ناخالص یماز تقس

عاید  هدرآمدی است که پس از کسر هزینه تولید کاالهای فروخته شد دهندهنشانمعیارهای سودآوری است که 
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که برای  یهایینههزست که تیم مدیریت اجرایی شرکت در قبال ااین  دهندهنشان. این حاشیه سود شودیمشرکت 

یشتر ب هرچقدراین نسبت  خالصه طوربهچقدر موفق به کسب درآمد شده است.  د محصوالت انجام داده،یتول

 یبها یمحصول و از طرف یمتسود ناخالص وابسته به دو عامل ق یهحاشد، عملکرد شرکت بهتر بوده است. اشب

قرار  ریسود ناخالص شرکت را تحت تاث یردو متغ یندر ا ییریتغ هرگونهو  هست شدهساخته یکاال شدهتمام

 .دهدیم

سود خالص  کردن یمتقس یقاست که از طر یسودآور یهااز نسبت یکی دیگر نیز شرکت خالص سود یهحاش

مانند  هانهیهز یرو سا یاتیعمل هایینهکردن هزکم یقسود خالص ممکن است از طر .شودیمفروش محاسبه کلبه

 از کل درآمد محاسبه شود. یهمواد اول یدخر ینهو هز یاتمال

 است: شدهپرداختهگذشته  سال مالیدر  شیشهصنعت  هایسود شرکت یهحاش یتوضع یبه بررس 22 نمودار در

 : حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص22 نمودار
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همدان ) کهمدا ( در هر دو نسبت حاشیه سود  سازییشهششرکت  است شدهداده نشان باال نمودار در که طورهمان

ازی ر سازییشهشداشته است. پس از کهمدا، شرکت  گروههم یهاشرکتعملکرد بهتری نسبت به سایر 

 و نزدیک به کهمدا داشته است. قبولقابلعملکردی 

، هانسبتن ز ایمربوط به بازدهی است. یکی ا یهانسبت، گیردیمکارشناسان قرار  موردتوجهنسبت دیگری که 

9یا همان  هاییدارابازده نسبت 
ROA .با استفاده از تمام  یک شرکت است که ینا گریاننسبت ب ینااست

( خالص به یاناست سود )ز یکاف  ROAمحاسبه   ی؟ براایجاد کندسود خالص  تواندیمخود چقدر  هایییدارا

 دتوانیمحاشیه سود خالص باال و گردش دارایی مناسب شود.  یم( تقسیرجاریو غ ی)جار هاییجمع تمام دارا

 داشته باشد. هاییدارااثرگذاری مثبتی بر بازده 

 یهاز بق ROE گذارهایهسرما یبرااست.  10ROEیا همان  بازده حقوق صاحبان سهامنسبت دیگر، نسبت 

رابر رد. حقوق صاحبان سهام بدا سروکاربا حقوق صاحبان سهام  یممستق طوربهتر است، چون مهم یمال یهانسبت

دست هسود خالص به جمع حقوق صاحبان سهام ب تقسیماز  ROE. نسبت هایتمام بده یمنها هاییاست با تمام دارا

 است. شدهدادهنشان  موردنظر یهاشرکتدر نمودار زیر این دو نسبت برای  .آیدیم

                                                      

 

9 Return on Asset 
10 Return on equity 

https://www.bourseiness.com/dictionary/asset
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 سهام صاحبانها و بازدهی حقوق : بازدهی دارایی23 نمودار

 

زوین به ترتیب شرکت شیشه رازی و شیشه ق هاییدر نسبت بازده داراکه در نمودار مشخص است،  طورهمان

 آوردن به دست رد یشتریب یتوانمند این دو شرکتاست که  نیا انگرینسبت ب نیا. اندداشتهبهترین عملکرد را 

تواند شاخص نهایی برای ارزیابی کفایت و کارایی مدیریت ها مینسبت بازده دارایی خود دارد. هایدارایی از سود

در نسبت بازده حقوق صاحبان  .است شدهحاصلباشد مطلوبیت بیشتری  تربزرگشرکت باشد. هر چه این نسبت 

 .انددادهاز خود نشان مینا بهترین عملکرد را  سازییشهشسهام نیز به ترتیب شیشه قزوین و 

 ردتوجهمونباشد اما در بازار سهام ایران  یبررسقابلیکی دیگر از مواردی که به لحاظ داللت مالی شاید چندان 

یره جهت رشد و ایجاد زنج هاشرکتقرار دارد، میزان تقسیم سود ساالنه شرکت است. بسیاری از  گذارانیهسرما

ین سود در داخل شرکت برای پیشرفت ا داشتننگهتوسعه متنوعی دارند و این مستلزم  یهاطرحو  هابرنامهارزش، 
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. دهدیماست. این در حالی است که سهامدار در بازار سهام ایران نسبت به تقسیم سود عالقه بیشتری نشان  هاطرح

  است. شدهدادهنشان  هاشرکتاز  هرکدامساالنه برای  شدهییشناسامیزان تقسیم سود از سود  24 نموداردر 

 ساالنه شدهشناسایی: درصد تقسیم سود 24 نمودار

 

 اندنکردهاسایی شته سودی شنکه قبال نیز بررسی شد برای سال مالی گذ طورهمانسایپا  یشهو شقزوین  سازییشهش

تقسیم سود بیشترین میزان تقسیم  %67معنایی ندارد. در مقایسه شرکت شیشه مینا با  هاآنلذا تقسیم سود هم برای 

دارد. اشاره شد که عدم تقسیم سود الزاما متغیر نامطلوبی برای شرکت محسوب  اییشهش یهاشرکتسود را در بین 

 توسعه خود سیاست عدم تقسیم سود را پیگیری کند. یهاطرح. ممکن است شرکت برای شودینم

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

کرازی

کساپا

کقزوی

کگاز

کمینا

کهمدا

22%

0%

0%

0.64

0.67

0.43

dps/eps



 

71 

 

 كیفیت بدهی -8-8-4

. شودیمایجاد  یهاشرکتهای مختلفی برای صورت بهارکان ترازنامه هر شرکتی است که  ینترمهمبدهی یکی از 

فاق باید گفت که بدهکاری الزاما اتدر نگاه اول شاید بدهکار بودن یک مفهوم منفی در بین اذهان مردم باشد اما 

در  هایبدهو اگر این  شودیمیک قدرت برای شرکت محسوب  خودیخودبهبدی نیست. توانایی ایجاد بدهی 

مل یک اهرم برای رشد شرکت ع عنوانبه تواندیمطرح و برنامه شرکت برای توسعه و رشد سودآوری نیز باشد، 

 کند.

برای این منظور . امر ضروری است یکآنت، بررسی میزان و کیفیت بدهی برای ارزیابی یک شرک هرحالبه

 .شودیمپرداخته  هاآناست که در ادامه به بررسی  شدهگرفتهنسبتی متفاوتی در نظر 

 آورده شده است.  25 نموداردر  موردنظر یهاشرکت هاییبدهکل  ارزش

 میلیارد  – صنعت شیشه هایشرکت هایبدهی: کل 25 نمودار
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این صنعت هستند. الزم به ذکر است که عمده بدهی  یهاشرکتکقزوی جز بدهکارترین  ازآنپسکهمدا و 

اد وثیقه قرار دادن اسن یدرازاشرکت  یهاطرحتوسعه  خاطرشرکت شیشه همدان بدهی ارزی است. این بدهی به 

 شدتهبارزی  یهاشوکاست.بنابراین این شرکت در برابر  شدهگرفتهشرکت از صندوق توسعه وام  امالک

 خواهد بود. پذیریبآس

رکت در ش ییکننده توانامنعکس شود،یهم گفته م گذارییهسرما یهاها نسبتکه به آن یاهرمهای تبنس

بان و حقوق صاح هایبده یهتسو یشرکت برا یمنابع مال یزانخود است و م مدتیانانجام تعهدات بلندمدت و م

 یبده یهاتنسب یلهوسکرده است به ینتأمرا که شرکت از راه گرفتن وام  یوجوه یزانم .کندیم یسهام  را بررس

 و حقوق صاحبان سهام )مندرج هایبه بخش بده اول هستند. دسته دودستهها نسبت ین. ادهندینشان م یاهرم یا

و نه از است ) کرده ینتأمرا که شرکت از راه گرفتن وام  یمنابع یزان( مربوط است و میمال یتوضعصورتدر 

کت در توان شر دوم. دسته ینسبت بده ازجمله دهدی( نشان مکنندیم ینتأمت که سهامداران شرک یمحل منابع

 است. هاینهپوشش هز یاپرداخت بهره  یبرا یسود کاف یجادا

وسیله هدهنده درصد وجوهی است که بآید، نشانمی به دستدارایی  بر کلکه از تقسیم کل بدهی  نسبت بدهی

الی دهند. زیرا در صورت باالبودن، ریسک ماند. اعتباردهندگان نسبت بدهی پایین را ترجیح میشده ینتأمبدهی 

 .شرکت نیز باال است
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 : نسبت بدهی26 نمودار

 

. دهدیمریسک ورشکستگی شرکت را کاهش  باشد چون ترکوچکنسبت  ینکه ا دهندیم یحترج سهامداران

 دارد. شدهیبررس یهاشرکتشیشه رازی با اختالف بهترین عملکرد را در بین  از این نظر

آید و هر یم به دستاز تقسیم کل بدهی به حقوق صاحبان سهام نیز  بدهی به حقوق صاحبان سهامسبت ن

 چه این نسبت بیشتر باشد میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت بیشتر خواهد بود. اگر این شرکت

دهند یا به قرض دادن با نرخ بهره باال تمایل دهندگان یا به او قرض نمیقرض بگیرد وام مجدداًبخواهد در آینده 

 منتخب نشان داده است. یهاشرکتاین نسبت را برای  27 نمودار .دارند
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 : نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام27 نمودار

 

ایط مناسبی شر هاشرکتایر شیشه همدان قرار دارد. س بعدازآندر این نسبت نیز شیشه رازی شرایط مناسبی دارد و 

. ریسک ورشکستگی را نیز افزایش دهد هاآنهزینه مالی  یشبرافزاعالوه  تواندیمدر این نسبت نداشته و این 

ر شرایط این نسبت منفی شده و بیانگ ،شیشه قزوین نیز به دلیل زیان انباشته و منفی بودن حقوق صاحبان سهام

 نامساعد این شرکت است.

 اهشرکتاست که در ارزیابی  ییهانسبتماهه شرکت یکی دیگر از  12بررسی میزان پوشش بدهی با فروش 

قابل پرداخت  یجادشدها هاییبدهماه اخیر، چه مقدار از  12که با فروش  کندیم. این نسبت بیان شودیمبررسی 

است. هر چه قدر این نسبت کمتر  شدهدادهنمایش  ماهه 12کل بدهی به فروش نسبت  28 نموداراست. در 

 میزان بدهی خود را افزایش دهد.  تواندیمو  شودیمباشد یعنی شرکت ریسک کمتری از جهت بدهی متحمل 
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 هاییدهباین است که نقش  کندیمبدهی بیان  یاهنسبتداللت دیگری که این نسبت در مقایسه با سایر 

اسبی بدهی وضعیت من یهانسبت. ممکن است شرکتی در سایر دهدیمدر عملیات شرکت را نیز نشان  یجادشدها

ی دارد اما اینکه شرکت بدهی زیاد رغمعلینسبت بیانگر این مسئله است که نداشته باشد، اما پایین بودن این 

نسبت به  افزایش سرعت فروش کهیدرصورتدر عملیات شرکت بهره ببرد.  هایبدهاز این  یخوببهتوانسته است 

 نخواهد بود. کنندهنگرانافزایش سرعت بدهی بیشتر باشد، ایجاد بدهی خیلی 

 ماهه قبل 12: نسبت کل بدهی به فروش 28 نمودار

 

رایط مناسبی شیشه سایپا نیز ش ازآنپسدر این نسبت شیشه رازی با اخذ کمترین مقدار، بهترین شرایط را دارا است. 

 این نسبت دارد. ازلحاظدارد. شیشه و گاز نیز بدترین رتبه را 

فروش  همربوط ب تواندیم. این مطالبات خوددارند یهاطرفمطالبات مختلفی را نیز از  هاشرکتدر کنار بدهی، 

شرایطی محصوالت خود باشد. مقایسه میزان بدهی و طلب شرکت را در نسبت کل بدهی به مطالبات بررسی 
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این  هرچقدرخواهد بود.  %100و اگر شرکتی مطالبات بیشتری نسبت به بدهی داشته باشد این نسبت زیر  شودیم

ل ووص یا امکان و که ممکن است شرکت توانایینسبت کمتر باشد بهتر است. البته باید به این مسئله هم توجه کرد 

عدم دریافت  و خودروسازان. برای مثال شرکت شیشه سایپا به دلیل فروش شیشه به مطالبات خود را نداشته باشد

 ، در این نسبت رقم پایینی را از خود ثبت کرده است.هاآنمطالبات خود از 

 بدهی به مطالبات: نسبت کل 29 نمودار

 

است، به ترتیب شرکت کساپا و کقزوی بهترین عملکرد را در این نسبت  شدهمشخصکه در نمودار  طورهمان

 به کگاز است. مربوطو بدترین نسبت نیز  اندداشته
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 نقدینگی -8-8-5

و  یجار هاییبازپرداخت بده ییتوانا یابیکرده و به ارز یشرکت را بررس ینقد ییتوانا ینگی،نقد یهانسبت

 .شودیم یبررس ینگی. در ادامه چند نسبت مهم نقدپردازدیمدت شرکت متعهدات کوتاه

دست ه ب یارج هاییبر تمام بده یجار هایییتمام دارا یماز تقس است که جاری نسبتاولین نسبت نقدینگی، 

ینسبت نشان م ینشرکت است. ا یبرا یبهتر وضعیت دهندهباشد نشان تربزرگنسبت هرچه  ینا ین. بنابراآیدیم

 آن را پوشش داد. یجار هاییبده توانیشرکت م یجار یهاییاز دارا یزانکه با چه م دهد

 صنعت  شیشه هایشرکت: نسبت جاری 30 نمودار

 

جه با اختالف کم، شیشه همدان دارند. و با تو بعدازآنبهترین شرایط را در نسبت جاری به ترتیب شیشه رازی و 

 شرایط را دارد. ترینیفضع، طبق انتظار کگاز نیز شدهیبررسبدهی  یهانسبتبه 

( از یدشدهلو محصوالت تو یهانبار )مواد اول ییتفاوت که دارا یناست با ا ینسبت جار یهشب یلیخ ینسبت آن

 یجار هاییانبار بر تمام بده ییبا کسر دارا یجار هایییتمام دارا یماز تقس یعنی شودیکسر م یجار هایییدارا
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( بردیم شیشرکت را پ یاتیعمل یت)که فعال رانبا یمستقل از موجود ینسبت آن ترتیبینابه. آیدیم به دست

 خواهد شد. یدهسنج

 صنعت شیشه هایشرکت: نسبت آنی 31 نمودار

 

نیز شیشه رازی و شیشه همدان شرایط مناسبی دارند، با این تفاوت که شیشه همدان در این نسبت  در این نسبت

 عملکرد بهتری نسبت به شیشه رازی دارد.

وجوه نقد و  مینسبت حاصل تقس ینابررسی نقدینگی شرکت است.  یهانسبتنیز یکی دیگر از  نسبت نقد

است که با وجوه نقد شرکت تا چه  ینا یانگرنسبت ب ین. ااست یجار هاییمعادل وجه نقد بر بده هایییدارا

ست که ا ینا یانگرباشد ب تربزرگنسبت  ینپرداخت کرد. هرچقدر ا توانیشرکت را مجاری  هاییاز بده یزانم

به  32 نمودار با وجوه نقد در شرکت پرداخت کرد. در توانمیشرکت را  جاری هاییاز بده یتربزرگبخش 

 است: شدهاشاره ییبرتر صنعت دارو هاینسبت نقد شرکت یتوضع
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 صنعت شیشه هایشرکت: نسبت نقد   32 نمودار

 

شیشه رازی و شیشه همدان با اختالف شرایط بهتری را  یهاشرکتاست  شدهدادهکه در نمودار نشان  طورهمان

 .خوددارند هاییگروههمدر این نسبت در بین 

 سرمایهافزایش  -8-8-6

 شدهیبررس یهاسهمدر این قسمت به دنبال بررسی امکان افزایش سرمایه از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی 

یک عملیات حسابداری بوده و در واقعیت عملیات شرکت اثر  صرفاً. روشن است که این اتفاق پردازیمیم

قیمت سهم متناسب با  ترمهمو از آن  کندیمسهامدار سهام جایزه دریافت  کهینا واسطهبهندارد اما  یچنانآن

 ، منجر به جذابیت روانی قیمت سهم خواهد شد.شودیمدرصد افزایش سرمایه، تقسیم 

بوده است، بحث افزایش  موردتوجهتاریخی برای سهامداران بازار سهام ایران  صورتبهیکی از مواردی که  درواقع

بتی نسبت سود انباشته به سرمایه ث 33 نمودار. در شودیمسرمایه است و در این قسمت این مسئله نیز بررسی 

است. این نسبت هر چه بیشتر باشد احتمال افزایش سرمایه جذاب از این محل برای  شدهدادهنشان  هاشرکت

 .یابدیمشرکت افزایش 
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 : نسبت سود انباشته به سرمایه ثبتی33 نمودار

 

کرازی، کگاز، کمینا و کهمدا، با توجه به سود انباشته مناسب ظرفیت افزایش  یهاشرکتاز این نظر به ترتیب 

باشد.   یبلندمدت سهامدارانبرای  هاسهماین  هاییتجذابیکی از  تواندیمسرمایه از این محل را دارند و این مسئله 

. باید توجه داشت دکننینمه کساپا و کقزوی با توجه به زیان انباشته، شرایط مناسبی را تجرب یهاشرکتدر مقابل 

قانون تجارت  141که شرکت شیشه قزوین با توجه به حجم باالی زیان انباشته نسبت به سرمایه خود مشمول ماده 

از  است. این مسئله افزایش سرمایه این شرکت را شدهیرشپذنیز در بازار پایه فرابورس ایران لغو  اکنونهمشده و 

 اخته است.ممکن ضروری س یهامحل یرسا

ریالی با افزایش ارزش  ازلحاظ هاشرکتهای ی باالی مستمر، داراییهاتورمشرایط اقتصادی و وقوع  واسطهبه

 ینبیندرا. اندشدهمنتفع  جهتینازا اندبودهکه مالک زمین و ساختمان  هاشرکت. بسیاری از اندشدهمواجه 

امکان  هتجینازاقبل بوده و  یهاسالمربوط به  هاییداراارزش ثبتی این که قدمت بیشتری دارند،  ییهاشرکت
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انجام  رتصو، در هایمتقفراهم است.از طرف دیگر با توجه به افزایش شدید  هاآنبرای  هاییداراتجدید ارزیابی 

 ببوده و قیمت سهم را پس از اعمال با ضری توجهقابلفرآیند تجدید ارزیابی، درصد افزایش سرمایه از این محل 

 خواهد شد. ترجذابو  یداکردهپبیشتری کاهش 

ت. ثبتی آورده شده اس یهسرمابه  هاشرکتزمین و ساختمان این  هایییدارانسبت ارزش تخمینی  34 نموداردر 

 است. در بلند برای آن سهم بیشتر توجهقابلسرمایه  یشافزاباشد، احتمال اعمال  تربزرگهر چه قدر این نسبت 

 

 : نسبت تخمین ارزش روز زمین به سرمایه ثبتی34 نمودار

 

برایشان  یتوجهقابل یابیارزمینا و شیشه قزوین امکان تجدید  سازییشهشکه در نمودار مشخص است  طورهمان

 دارد. بلندمدتجذابیت بیشتری برای سهامداری  جهتینازاوجود دارد و 
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 یوربهره -8-8-7

است و بیانگر سودی است که شرکت به ازای هر  شدهدادهسود خالص به تعداد کارکنان نشان  35 نموداردر 

 یرازاداین مقدار بیشتر باشد بیانگر این مسئله است که کارکنان شرکت  هرچقدرکارکن خود ایجاد کرده است. 

کگاز،  یهاشرکتص است، به ترتیب که در نمودار مشخ طورهمان. اندکردهفعالیت خود سود بیشتری را ایجاد 

 رازی و کهمدا شرایط مناسبی را دارند.ک

 میلیون ریال – : سود خالص به تعداد کارکنان35 نمودار

 

سرانه دریافتی کارکنان هر شرکت را نشان داده است. هر چه قدر این رقم بیشتر باشد، بیانگر این است  36 نمودار

، کگاز یهارکتش. به ترتیب کارکنان کنندیمافت متوسط دستمزد بیشتری را دری طوربهکه کارکنان آن شرکت 

 .کنندیمکرازی و کساپا به نسبت دستمزد بیشتری دریافت 
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 میلیون ریال – : هزینه حقوق به تعداد کارکنان36 نمودار

 

چقدر  ،کندیماحد سودی که ایجاد هر و یدرازااست که شرکت  شدهپرداختهبه بررسی این مسئله  37 نموداردر 

این است  دهندهنشان. این نسبت هر چه در کمتر باشد بهتر است و دهدیمهزینه عمومی، اداری و تشکیالتی انجام 

ر این داداری کمتری دارد. شیشه همدان و شیشه رازی  هایینههز کندیمکه شرکت به نسبت سودی که ایجاد 

 نسبت شرایط مناسبی دارند.
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 درصد - : نسبت هزینه عمومی, اداری تشکیالتی به سود خالص37 نمودار

 

  یبندرتبه -8-9

 کلی حالت در. هاستآن یمال هایتوجه به نسبت صنعت یک هایشرکت ینب بندییتاولو هایروشاز  یکی

 طیو شرا یرندقرار بگ یباالتر یتدر اولو توانندیم دارند خود یمال هایدر نسبت یبهتر یتکه وضع هاییشرکت

و  یمال هایکه در صورت اییسهمقاخواهند داشت. باتوجه به  یالتتسه هارائ یا گذارییهسرما یبرا یمساعدتر

 18جدول در  هاشرکتوضعیت  بندیصورت گرفت، جمع شیشهبرتر صنعت  هایشرکت ینب یمال هاینسبت

 شده است: آورده

 های مالیبرتر در هر یك از نسبت هایشرکت: 18جدول 

 بهترین در شاخص شرکت برتر نسبت مالی شاخص ردیف
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 همدان )کهمدا(سازی شیشه ارزش بازار

 شیشه سایپا )کساپا( ارزش معامالت 2 کگاز

 شیشه و گاز)کگاز( سهم شناور 3
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 بهترین در شاخص شرکت برتر نسبت مالی شاخص ردیف
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ف
 

 شیشه رازی )کرازی( رشد فروش نسبت به سال قبل
 کهمدا

 سازی همدان )کهمدا(شیشه عملیاتی شده به درآمدبهای تمام 5

6 

ی
ور

دآ
سو

 

 سازی همدان )کهمدا(شیشه فصل اخیر 4 خالص ارزش سود

 کرازی

 شیشه رازی )کرازی(، شیشه و گاز)کگاز( (P/Eنگر)قیمت به سود آینده 7

 سازی مینا )کمینا(شیشه رشد سود 8

 سازی همدان )کهمدا(شیشه حاشیه سود 9

10 ROA )شیشه رازی )کرازی 

11 ROE )شیشه قزوین )کقزوی 

 مینا )کمینا(سازی شیشه تقسیم سود 12

13 
ب

ی
ده

 
 شیشه رازی )کرازی( نسبت بدهی

 کرازی
 شیشه رازی )کرازی( بدهی به حقوق صاحبان سهام 14

 شیشه رازی )کرازی( ماه 12کل بدهی به فروش  15

 شیشه سایپا )کساپا( کل بدهی به مطالبات 16

17 

ی
نگ

دی
نق

 

 شیشه رازی )کرازی( نسبت جاری

 شیشه رازی )کرازی( نسبت آنی 18 کرازی

 شیشه رازی )کرازی( نسبت نقد 19

20 

ش 
زای

اف

یه
ما

سر
 

 شیشه رازی )کرازی( سود انباشته به سرمایه
 کمینا

 سازی مینا )کمینا(شیشه ارزش روز دارایی به سرمایه 21
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 بهترین در شاخص شرکت برتر نسبت مالی شاخص ردیف

22 

ره
به

ی
ور

 

 شیشه و گاز)کگاز( سود خالص به تعداد کارکنان

 کگاز
 شیشه قزوین )کقزوی( تعداد کارکنانهزینه حقوق به  23

 سازی همدان )کهمدا(شیشه هزینه عمومی، اداری به سود خالص 24

ی از اما در بسیارمالی دارد.  یهانسبتکه شرکت شیشه رازی عملکرد بهتری در  رسدیمبه نظر  یطورکلبه

 یبندبهرتو  یازدهیامتنزدیک است لذا بر اساس جدول زیر به  یکدیگربه  هاشرکتعملکرد برخی  هاشاخص

ده از برای هر نسبت با استفا شدهگرفته. ضرایب و امتیازات در نظر شودیمپرداخته  یموردبررس یهاشرکت

 شدهیررسب یهاشرکتاز  هرکدام یازهایامتاساس  این بر است. شدهیینتعاز فعالین بازار سرمایه  یانامهپرسش

 آمده است. 19جدول و گزارش آن در  شدهمحاسبهمختلف  یهاشاخصصنعت شیشه برای 

 صنعت شیشه هایشرکت بندیرتبه: 19جدول 

 
امتیاز وضعیت 

 (9)کلی

امتیاز سود 

 (50)آوری

امتیاز درامد 

 (5)وفروش

امتیاز 

 (20)بدهی

امتیاز 

 (3)نقدینگی

امتیاز افزایش 

 (10)سرمایه

امتیاز بهره 

 (3)وری

 جمع کل

(100) 

 58.2 2 3 3 11 5 31.5 2.7 کرازی

 9.5 0 0 1.5 0.5 4 0 3.5 کساپا

 33 0 7 0.5 0 1.5 22.5 1.5 کقزوی

 45.1 2 5 0.5 0.5 3.5 30.1 3.5 کگاز

 33.2 0.5 10 1 0 4.5 14.7 2.5 کمینا

 38.8 1 5 2.5 3 5 21.1 1.2 کهمدا

رتبه اول  58.2بیشترین امتیاز را کسب کرده است و با امتیاز  شیشه رازیشرکت  رفتیمکه انتظار  طورهمان

 یهارکتشنیز به ترتیب  ازآنپسدر بورس، را در اختیار دارد.  شدهیرفتهپذصنعت شیشه  یهاشرکت،در بین 

که  شیشه سایپا قرار دارد. الزم به ذکر است یتدرنهامینا، شیشه قزوین و  سازییشهششیشه و گاز، شیشه همدان، 

است و بدیهی است  شدهمحاسبه 1400آخر پاییز  هاییمتقو   1399مالی سال  یهاصورتاین امتیازات بر اساس 
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 هاییبندتبهرمرتبط، امتیازات و  یرمنتظرهغو یا برزو هر اتفاق  هایمتقجدید، تغییر  هاییمالکه با انتشار صورت 

 فوق نیز تغییر خواهد کرد.
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 یبندجمع -9

گردد. یمبر یشپسال  5000و مفیدی است که قدمت آن در تمدن بشر به بیش از  پرکاربردشیشه یکی از مواد اولیه 

اشیای  اولین ها سازندهاشتغال داشته است. مصرییی است که بشر به آن هاحرفهترین گری، یکی از قدیمییشهش

نق روتر بودند. صنعت از سایرین پیشرفتهاند و در این مهارت داشته گرییشهش رومیان نیز در فن اند.ای بودهشیشه

ها و زیارتگاهست، زیرا هنری بود که در مساجد و تاریخ اسالمی صورت گرفته ا در نخستین ادوار سازییشهش

 .گرفتداشته و مورد استفاده قرار می مذهبی جلوه خاصی تزئینات

صنایع  یرمستقیم درغمستقیم و  صورتبههای منحصر به فردی که دارد، یژگیوامروزه مصرف شیشه به دلیل 

میلیارد دالر برآورد  228.7حدود  2020ه در سال یشش یبازار جهانارزش  کهیطوربهمختلف رو به افزایش است، 

، که تخت یشهشمیلیارد دالر آن مربوط به تولید شیشه تخت بوده است.  120از این مقدار حدود  شده است که

 یهاو پنل اهینهآ، درها، هاپنجره یدتول یبرا یشتر، بشودیمشناخته  یزن یشهصفحه ش یاورق  یشهش عنوانبه

 5ود رود با نرخ ساالنه حدیمانتظار  و توسعه استطور مداوم درحالبه یشهصنعت ش. شودیماستفاده  یدیخورش

پیشی دالر  یلیاردم 51.23از  2020در سال  در سراسر جهان یشهش یبندبستهبازار صنعت ارزش  درصد رشد کند.

آن به  یافتباز تیبودن و قابل یرپذواکنش یرمانند غ یشهش یزمتما هاییژگیو یلبه دل هایدنینوش یشتربگرفت. 

 یکده از پالستاستفا یتممنوع یبرا یزیربرنامهدر حال  انسراسر جه یدارند. اکثر اقتصادها یازن یبطر یبندبسته

 .زندیمدامن  الخصوص شیشهیعل، یگزینبه رشد محصوالت جا یماًهستند که مستق

شاخص قیمت محصوالت است. سال گذشته یک شیب مالیم صعودی داشته  10روند قیمت جهانی شیشه طی 

رسیده است. نکته  2021دالر در سال  150به بیش از  2005دالر در سال  100مریکا از حدود ای را در آیشهش

سال اخیر  10ه طی کیطوربهترین ماده اولیه تولید شیشه است. یاصل عنوانبهروند نزولی قیمت سیلیس  توجهقابل
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ن نهاده یترمهمیس، انرژی درصد کاهش قیمت داشته است. البته باید توجه داشت که عالوه بر سیل 80حدود 

ولید کند. این در حالی است بسیاری از پیشگامان تیمرا طی  ایفزایندهدر تولید شیشه است که روند  شدهاستفاده

 های تجدید پذیر در خط تولید خود هستند.یانرژشیشه در حال جایگزینی 

ا توجه به ب .ماست کشور یرنفتیغ صادراتی مهم یکی از اقالم ای دارد ویژهودر اقتصاد ایران هم جایگاه  شیشه

یکی از  .اقتصادی دارد صرفهآن  صادرات، تولید و و مزیت انرژی ارزان قیمت وجود مواد اولیه در کشور

وابستگی  ونهگیچهکه در این زمینه یطوربهین مواد اولیه آن در داخل کشور است تأممثبت این صنعت  هایویژگی

های اطلس دانشگاه هاروارد، ترکیه و آذربایجان بیشترین سهم از . بر اساس دادهداردبه کشورهای دیگر وجود ن

 .اندداشته 2019صادرات شیشه ایران را در سال 

ی، خانگوازملسازی، صنایع غذایی، تهیه توان در پنج دسته کلی، یعنی ساختمانسازی ایران را میصنایع شیشه

بندی کرد. در حال حاضر روزانه بیش یمتقسو تجهیزات آزمایشگاهی ی داروسازی، و صنایع خودروسازصنایع 

فارس، درصد آن به کشورهای حوزه خلیج 40شود که حدود شیشه جام در کشور تولید می مترمربعهزار  500از 

 .شودآسیای میانه و حتی اروپا صادر می

 اییشهش به ظروف یازو دهه گذشته، ندر کشور در د ییغذا یعفعال در حوزه صنا یهابا گسترش و توسعه شرکت

 یدهگرد و جار یتقاضا در بازار بطر یشامر سبب افزا ینو ا یافتهیشها افزاشرکت ینمحصوالت ا یبندجهت بسته

و گاز،  یشههمدان، ش یشهکارخانه شامل ش 6و جار در کشور، تنها  یبطر یدتول ینهزم در کارخانه فعال 30از  است.

به  یزهه روش مکانو جار ب یعمده بطر یدکنندگاناز تول یستال ایرانو کر ینام یشهتاکستان، ش یشهش یشه،ش یدمف

توسعه در  یهاطرح ها،شرکت ینتوسط ا یایشهعرضه ظروف ش یتبا توجه به محدود یجهدرنت آیندیشمار م

 است. یاندازو گاز در دست راه یشهو ش ینام سازییشهمختلف ازجمله ش یهاشرکت



 

90 

 

 شور،در ک یشهحجم مناسب ش ینعدم تأم یلدله محصوالت، در حال حاضر ب ی اینصادرات ینظر از تقاضاصرف

 .کنندیعرضه م PETو ظروف  یمحصوالت خود را درون بطر ییغذا یعاز صنا بسیاری

 های صنعت شیشه به ضرح زیر است:ها و فرصتمزیتها، به صورت خالصه چالش

 بندی صنعت شیشه: جمع20جدول 

 های صنعت شیشهچالش

 

 مصرف باالی انرژی در فرآیند تولید باشد

 برافزایش قیمت انرژی و حرکت به سمت کربن زدایی در صنایع انرژی

 پذیری نسبت به وقوع رکود در صنایع پایین دستیبآس

 ی خط تولیداندازراهباال برای  نسبتاًهزینه اولیه 

 صنعت شیشههای مزیت

 زیست فرصتی برای توسعه صنعت شیشه یطمحاستانداردهای 

 امکان تولید داخلی بدون وابستگی

 وجود انرژی ارزان قیمت در ایران

 فرصت صادراتی مناسب علی الخصوص به کشورهای همسایه

 امکان بازیافت مکرر بدون کاهش کیفیت

 تحت تاثیر توسعه سایر صنایع باالدست

 گذاریهای سرمایهفرصت

 طراحی و توسعه خطوط تولید کاراتر

 بندی های جدید و خالقانه برای صنعت غذاطراحی بسته

 تک مثل اپتیک و لیزر، هوافضا و..توسعه صنایع های

 شیشه هوشمند

 

. اندشده یرشکشور پذ یهشرکت در بازار سرما 6یدکننده شیشه در ایران، تنها تول یهااز مجموع شرکت

شرکت شیشه رازی و شیشه و گاز از شرایط بهتری برخوردار  هاآنیان ماز  که دهدیمهای بنیادی نشان یبررس

ی را در توجهقابلی توسعه هاطرحی هاشرکتاست این است که اکثر این  توجهقابلهستند. مسئله مهمی که 

 ندهدهنشانیر قرار داده است. این مهم تأثتحت  را هاشرکتدست احداث دارند و این مسئله شرایط بدهی این 
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ل زیر ها در جدوبندی این شرکتجزئیات رتبهخوب و شرایط مناسب تقاضا در صنعت شیشه است.  اندازچشم

 آمده است:

ه و گاز ی مالی دارد. شرکت شیشهانسبت، شرکت شیشه رازی عملکرد بهتری در شدهانجامهای یلتحلبا توجه به 

 های بعدی قرار دارند.و شرکت شیشه همدان به ترتیب در رتبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
امتیاز وضعیت 

 (9)کلی

امتیاز سود 

 (50)آوری

امتیاز درامد 

 (5)وفروش

امتیاز 

 (20)بدهی

امتیاز 

 (3)نقدینگی

افزایش امتیاز 

 (10)سرمایه

امتیاز بهره 

 (3)وری

 جمع کل

(100) 

 58.2 2 3 3 11 5 31.5 2.7 کرازی

 9.5 0 0 1.5 0.5 4 0 3.5 کساپا

 33 0 7 0.5 0 1.5 22.5 1.5 کقزوی

 45.1 2 5 0.5 0.5 3.5 30.1 3.5 کگاز

 33.2 0.5 10 1 0 4.5 14.7 2.5 کمینا

 38.8 1 5 2.5 3 5 21.1 1.2 کهمدا
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