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  خالصه طرح
  

  الکل خرما  نام محصول
   لیتر30,000  ظرفیت پیشنهادی طرح

   ریال21,640,000  )میلون ریال (مواد اولیه
   نفر19  اشتغال زایی

  مترمربع5000  زمین مورد نیاز
  100  اداری

  1000  سالن تولید
  500  انبار مواد اولیه
  500  انبار محصول

  25  آشپزخانه 
  50  رخت کن و نماز خانه

  100  سرویس ها 

  زیر بنا

  100  ساختمان نگهبانی
  9,999,500  )هزار ریال(سرمایه ثابت 

  7,577,618  )هزارریال(سرمایه در گردش
  210,000  )متر مکعب( مصرف ساالنه آب 
  600,000  )کیلو وات بر ساعت( مصرف ساالنه برق

  مصرف ساالنه سوخت  750,000  )عبمتر مک( گاز
  9000  )لیتر(بنزین

  استان های : مناطق خرما خیز ایران شامل   محل پیشنهادی برای احداث طرح
هرمزگان ، سیستان و بلوچستان ، خوزستان و 

  بوشهر
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 معرفی محصول - 1

 تاریخچه الکل در جهان •

دان  گردید تا اینکه شـیمی  علمی محسوب می در قدیم تولید الکل به عنوان یک هنر و مهارت خاص

و آغازگر تخمیر اتانول داد که گلوکز قند اصلی  نشان Gay-Lussac و دانشمند معروف فرانسوی

 مـیالدی اثبـات گردیـد و پـس از آن     1837تخمیر در سـال   باشد و نهایتاً نقش مخمر در فرایند می

را کشف نموده و فرایند تولید الکل وارد مرحله صنعتی خـود   لوئی پاستور خاصیت بی هوازی مخمر

لت کاهش قیمت تمـام شـده   گیرد و لذا در حال حاضر بع مواد قندی صورت می تولید الکل از.گردید

 در فرایند. گردد تولید آن بعنوان یکی از محصوالت جانبی صنایع تولید شکر محسوب می آن، عموماً

ــی    ــل مـــــــــ ــالس حاصـــــــــ ــکر، مـــــــــ ــد شـــــــــ ــردد تولیـــــــــ  .گـــــــــ

نشده، جامدات غیر قنـدی باقیمانـده از    مالس شربتی است که حاوی مخلوطی از قندهای کریستال

 .فراینـــد تولیـــد و مقـــداری آب اســـت یمانـــده ازنیـــشکر یـــا چغنـــدر، مـــواد شـــیمیایی باق

بـا  (دهد و یا به عبارتی بطور متوسـط   تشکیل می مالس معموالً چهار درصد وزن چغندر یا نیشکر را

ــشکری    ــدری و نی ــکر چغن ــرفتن ش ــر گ ــل) در نظ ــی   چه ــدی م ــکر تولی ــد ش ــد درص   .باش

هانی شکر معـادل  کل تولید ج  2002ـ2003 در سال F.O.Lichts ی مطابق آمار موجود نشریه

 میلیـون تـن   59540مـالس حاصـله حـدود      میلیون تن بوده است که بدین ترتیـب کـل  148845

 . استلیتر الکل قابل تولید  میلیارد8335شود که از مقدار فوق  تخیمن زده می

 تاریخچه الکل در ایران •

بن زکریـای رازی در  ایرانی بنام ابوبکر محمد کشف الکل اولین بار در ایران و توسط دانشمند معروف

دانشمند از تقطیر شراب، الکل بدست آورد و لـذا امـروزه    این. قرن دهم میالدی صورت گرفته است
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  .معـروف در جهـان ثبـت گردیـده اسـت      کـشف الکـل بنـام ایـن دانـشمند     

 در اسـتان  1354ایـن کارخانـه در سـال    . اسـت  سازی در کشور کارخانـه آرارات  اولین کارخانه الکل

در سال بوده و نوع تولیـد آن الکـل اتیلیـک بـا       لیتر2,000,000ظرفیت آن . س گردیدتهران تأسی

در حـال  .اولیه مصرفی این کارخانـه مـالس چغنـدر اسـت     مواد. باشد  درصد می96درجه خلوصیت 

تولید الکل در کشور وجود دارد که چهار واحد از آنهـا تعطیـل شـده     حاضر تعداد سی و دو کارخانه

 توان گفت که این واحدها در سیزده استان کـشور پراکنـده   گی جغرافیایی می اکندهپر از نظر. است

فعـال   بیـست و هـشت واحـد   (مجموع ظرفیت اسمی واحدهای فعال تولید الکل در کشور .باشند می

بـوده و بنـوعی    لیکن میزان تقاضـا کمتـر از ایـن مقـدار    . باشد  هزار لیتر در سال می62500) کشور

  .دارد زار الکل در کشورمان کامالً در حالت اشباع قرارتوان گفت که با می

 :معرفی الکل خرما  •

 درصـد وزن خـشک آنـرا قنـد          60رما از محصوالت عمده کشارزی ایـران اسـت و حـدود             خ

، هرمزگـان،   خوزسـتان مناطق عمده کشت خرما در ایـران اسـتانهای        .  می دهد        تشکیل

 درصد  30بدلیل نامرغوب بودن حدود     .. اشدبوشهر، سیستان بلوچستان، فارس، کرمان می ب      

 جـذب بـازار مـصرف نمـی شـود و مـی بایـست در             خرمای تولید شده در کـشور مـستقیماً       

این فرآورده ها بـه     . واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری تبدیل به فرآورده های با ارزش شود           

درصـد  از آنجاکـه خرمـا حـاوی        . دو بخش تخمیری و غیر تخمیری تقسیم بندی می شـود          

یکـی از   .زیادی قند است لذا به عنوان منبع کربنی در فرایندهای تخمیری استفاده می شود             

  :  از است فرآورده های تخمیری خرما عبارت

وشیمیایی است که توسط مخمر ساکاروسیس سـروزیه    یتخمیر الکلی مواد قندی یک فرایند ب      : اتانول

تا قنـد   د،   الزم است که عصاره گیری از آن صورت گیر         برای تولید اتانول از خرما ابتدا     . گیرد  انجام می 
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  بـه  میزان قند استحصال شده در فرایند عصاره گیـری        . از خرما استخراج گردد   

 دمـا و    ، بودن، زمـان    ای   سیستم، یک یا دو مرحله     وسته یا مداوم بودن   یپارامترهای متعددی مانند پ   

  .غیره بستگی دارد

               

 بـا  و میـرود  شـمار  بـه  مقوی غذایی ماده عنوان به یکی که دارد فیمختل مصرف خرما موارد •

 اینکه یا و داشته غذایی مصرفآن  مرغوب نوع واقع در متفاوت های کیفیت با خرما انواع به توجه

 اسـتفاده  مورد تر پایین کیفیت با های غذایی خرما مواد تولید صنایع سایر و کیک و نان تهیه در

 و الکل سرکه تهیه قبیل از طبی و دارویی مصارف برای ازخرما استفاده واردم دیگر از میگیرد قرار

 صـاحبنظران  عقیـده  بـه  و کننـد  مـی  استفاده دام خوراک عنوان به تفاله آن از همچنین و اسید

 نـشده  شـناخته  و بررسـی  هنـوز  که دارد وجود خرما مصارف دیگر برای و متنوعی بالقوه امکانات

 . است

 :  تهیه شده از خرما تمحصوالمعرفی برخی 

 خرما تفاله  -4 خرما شیره -3 سیتریک اسید  - 2 الکل - 1

   :کلیات گیاه شناسی •

ایـن میـوه    .  بـار تکـرار شـده اسـت          42خرما میوه ای بسیار قدیمی است و نام آن در کتاب مقدس             

کیـک و   پرخاصیت برای مردم شکورهای راوپایی و آمریکایی تا حدی ناآشـنا اسـت و آنـرا فقـط در                    

شیرینی مصرف می کنند ولی در خاورمیانه و مخصوصا در کشورهای عربی بعنوان یک غذای اصـلی                 

  .بکار می رود 

یهودیان معتقدند درخت خرما در فلسطین و یا اسرائیل امروزی بفراوانی وجود داشته است بطوریکه               

مـسلمانان  .ه اسـت    در ناحیه بین دریای گالیله و دریای مـدره جنگـل بزرگـی از درخـت خرمـا بـود                   
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در دیانـت   . ایـن درخـت را خلـق کـرده انـد            ) ص(معتقدند که حضرت محمد     

مسیح ، برگ درخت خرما سنبل و نشانه شهادت و روح شـهدائی اسـت کـه در راه دیانـت حـضرت                       

  مسیح جان باخته اند 

  

  : ترکیبات شیمیایی •

. ی ، پکتـین و آب مـی باشـد           درصد گلوکز ، و مواد آلبومینوئید     50 درصد ساکاروز ،     25خرما دارای   

  . و مقدری امالح معدنی می باشد A,B,C,Eبعالوه دارای ویتامینهای مختلف منجمله ویتامین 

   :خواص داروئی •

درخت خرما خواص بیشماری درد و می توان گفت کـه از تمـام قـسمتهای ایـن درخـت مـی تـوان                       

  . باندازه روزهای سال استاستفاده کرد و یک ضرب المثل عربی می گوید که خواص درخت خرما

از هسته آن نان و از میوه خرما شراب و       .  و فرش تهیه می کنند         درخت خرما سبد    از برگ و شاخه   

 خرما تنها میوه ایست که در صحرا وجود دارد و طبیعت ایـن درخـت                 همانطور که می دانیم   . عسل  

  .  می کنند را به مردم صحرا داده است که تمام احتیاجات خود را از آنر فع

مردم صحرا هسته درخت خرما را در کرده و از آن نان می پزند یا در ایـن هـسته را بـو داده و از آن                 

بعنوان قهوه استفاده می کنند زیرا دم کرده آن بسیار مطبوع است و یا حتی این در را در آب بـرای                      

دنـد کـه ایـن غـذا از         چند روز خیس کرده و بعنوان غذای مقوی به شترهای خود می دهنـد و معتق               

  . گندم و جو مقوی تر است 

 گرفته و در خود ذخیره مـی کننـد و ایـن              اعراب از قدیم اعتقاد داشتند که خرما انرژی خورشید را         

  . انرژی با خوردن خرما به بدن آنها منتقل می شود 
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اعراب از خرمای کال نیز اسـتفاده مـی کننـد و معتقدنـد کـه اثـرات درمـانی                    

حتـی هـسته    . ن جمله خرمای سبز تقویت کننده اعمال جنسی و انرژی زا یم باشـد               بسیاری درد م  

خرمای سبز را نیز در کرده و پمادی از آن تهیه می کنند که برای زخمهای آالت تناسـلی بکـار یـم                       

  .رود 

اثر دیگر معجزه آسای هسته خرما از بین بردن تورم پلک های چشم است برای این منظور پمادی از             

ه خرما درست کرده و آنرا روی چشم می گذارند این پماد برای رشد مـژه هـای چـشم نیـز                      در هست 

  .بهترین دارو است 

زندگی پرمشغله و ناراحتی های روانی که میل جنسی را در بعضی از اشخاص از بین می برد بهترین                   

انهای قدیم در زم. عالجش خوردن مداو م خرما است که میل جنسی را باین اشخاص باز می گرداند              

همواره خرما را برای قدرت و انرژی بکار می برده اند و هنوز بهتـرین میـوه بـرای بازیـافتن انـرژی و         

  .قدرت جوانی است 

طعم گلهای درخت خرما تلخ است و اثر مسهلی درد          . گلهای درخت خرما نیز خاصیت دارویی دارند        

.  

کنـد و نیـروی عمـومی بـدن را            ت مـی  خرما به علت داشتن منیزیم، انرژی عضالنی بدن را تقوی          •

ای  خرمـا میـوه  . شـود  دهد و به علت داشتن فسفر و منیزیم موجـب تقویـت حافظـه مـی                افزایش می 

آیـد کـه جـزو تیـره نخـل هاسـت و در منـاطق نیمـه                    قدیمی است، میوای که از درختی عمل مـی        

ننـد و باسـتان     دا  ای خاسـتگاه آن را هندوسـتان مـی          عـده . یابـد   گرمسیری و گرمسیری پرورش مـی     

ــردد     ــی گـ ــیش برمـ ــال پـ ــزار سـ ــنج هـ ــه پـ ــن درخـــت بـ ــت ایـ ــد کاشـ ــان معتقدنـ   . شناسـ

شود که نخل خرما از ایران به چین برده شده و در کشورهای اروپایی مانند اسـپانیا کـشت                     گفته می 

 . شد
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های متعددی دارد که مصارف هر کدام از آنهـا متفـاوت            خرمای ایرانی گونه      

هـا شـاید      کـه در میـان ایـن گونـه        ... د مهتـری، سـالنی، شـهمران، کلوتـه و           هـایی ماننـ     است، گونه 

ای از خرما که به شکل رطب در بازارهای داخلـی و       برای ما از همه آشناتر باشد ، گونه        "مضافتی"نام

خرما از ارزش غـذایی خـوبی برخـوردار اسـت و            . رسد  خارجی با طعمی بسیار دلچسب به فروش می       

با توجه به کوچکی هر عدد خرما، هـر واحـد آن            . اد غذایی میوه به حساب آورد     باید آن را در هرم مو     

خوریـد،    شامل دو تا سه عدد خرما است که چنانچه بر اساس نیاز روزانه دو تا سـه واحـد میـوه مـی                      

بـه یـاد داشـته باشـید کـه          . توانید این تعداد را به جای یکی از این واحدهای میوه استفاده کنید              می

 داشتن قند زیاد که بخش بیشتر آن قنـد سـاده اسـت، در صـورت مـصرف زیـاد و بـا                        خرما به علت  

افراد دیابتی و یا کسانی که سـابقه دیابـت          . افزایش انرژی مصرفی ممکن است باعث چاقی شما شود        

درصـد   25  خرمـا شـامل     . در خانواده آنان وجود دارد باید تعـادل را در مـصرف خرمـا حفـظ کننـد                 

 , C  هایی ماننـد   خرما ویتامین.  گلوکز و مواد آلبومینوئیدی آب و پکتین استدرصد 50  ساکاروز، 

B , A  و  E یـی از   ترکیب خرمای تازه در صد گرم که خانم کاوه. و حاوی مقادیری امالح مدنی است

گـرم   38  گرم چربی،  0/3  گرم پروتئین  0/9  کالری انرژی،  163  برد، شامل  به عنوان میوه تازه نام می   

 میلی گرم ویتامین     10 میلی گرم کلسیم و      51  میلی گرم آهن ،      1/3  میلی گرم فسفر ،      30  گلوسید،  

  C گـرم   0/6  کـالری انـرژی، دو گـرم پـروتئین،           300  ،  )خرمای خـشک  (به عالوه میوه خشک     . است

  میلی گـرم منیـزیم،       65  میلی گرم پتاسیم،     650  میلی گرم فسفر،     50  میلی گرم گوگرد     60  چربی،  

تـاثیر  . میلی گرم نیاسـین و مقـدار کمـی سـدیم دارد     2/2  میلیگرم کلسیم دو میلی گرم آهن و  70

هـا طبقـه      از آنجا که خرما در گـروه میـوه        .خرما بر سالمتی در تحقیقات متعددی بررسی شده است        

 علـت چربـی کمـی کـه         به عالوه خرما به   . شوداز فواید مصرف میوه و سبزی برخورداراست        بندی می 

به خاطر مقادیر ناچیز سـدیم ، بیمـاران         . شود  دارد به عنوان ماده غذایی کم چربی در نظر گرفته می          

مبتال به فشار خون باال با مصرف آن مشکلی نخواهند داشت ، مگر اینکه با مـصرف نامتعـادل باعـث             
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اهی بیشترین اهمیت خرما به علـت تـامین فیبـر گیـ           . اضافه وزن در آنها شود    

درصد نیاز روزانـه بـدن بـه نیاسـین را      10  گرم خرما،  80  به گفته دانشمندان مصری ، خوردن     .است

این مقـدار خرمـا     . کننده مشکالت گوارشی، روانی و پوستی است         برطرف "نیاسین". جبران می کند  

سـتگاه   را کـه در سـالمت اعـصاب و د           B2 و   B1  هـای     همچنین پنج درصد نیاز روزانه بـه ویتـامین        

براساس شواهد، در مناطقی که مصرف خرما درآنها زیاد اسـت ،            . کند  گوارش نقش دارند ، تامین می     

 . تواند در پیشگیری از سرطان موثر باشد این میوه می
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  :خرما جانبی و تبدیلی صنایع تولیدی فرآورده انوع •
 

  نام طرح  ردیف  نام طرح ردیف  نام طرح ردیف
  رولت خرما  35  سس خرما  18 خرمای بسته بندی شده  1
  آرد هسته خرما  36  کمپوت خرما  19  قند مایع خرما  2
  آرد تفاله فیبری  37  ویفر خرما  20  عسل خرما  3
  خوراک دام و طیور  38  خامه خرما  21  خمیر خرما  4
  الکل خرما  39  سوسیس خرما  22  شهد خرما  5
   دارویی خرماشربت  40  کالباس خرما  23  کشمش خرما  6
  انواع اسید های خرما  41  نوشابه گازدار  24  کلوچه خرما  7
  مخمر نانوایی از خرما  42  پودر خرما  25  سرکه خرما  8
  تهیه کود زراعی از ضایعات خرما  43  کیک خرما  26  ترشیجات خرما  9
  تولید مواد تخمیری از خرما  44  بستنی خرما  27  لواشک خرما  10
  روغن هسته خرما  45  شیرینی جات خرما  28  نان قندی خرما  11
  تولید کاغذ از چوب خرما  46  مربا خرما  29  شربت خرما  12
  تولید مقوا از چوب خرما  47  کره خرما  30  عرقیات خرما  13
  تولیدی از ضایعات خرماMDF  48  اسانس آب معدنی خرما  31  بیسکویت خرما  14
  ان از چوب خرماتولید نئوپ  49  نشاسته خرما  32  مارماالد خرما  15
  حلوای خرما  33  آبنبات خرما  16
  شیره خرما  34  رب خرما  17
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 نام و کد محصول -1- 1
  الکل خرما: نام محصول 

  )اتانول% 90، الکل صنعتیاتانول% 96الکل طبی(
  1551-1114 الکل خرما به شماره  : کد محصول

  1551-1110                    الکل از مواد قابل تخمیر به شماره
  
  
   شماره تعرفه گمرکی-2-1
  220710:الکل اتیلیک  

  
   شرایط واردات -3-1

حجمی باشد با موافقت وزارت بازرگانی پس از کـسب          % 80درصد خلوص آن بیش از      در صورتی که    

  .نظر وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مجاز می باشد 
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   بررسی و ارائه استاندارد ملی-4-1
  

  شماره استاندارد  موضوع  یفرد
  613   روش آزمون-الکل اتیلیک  1
  161   ویژگیها- الکل اتیلیک   2
  2510   ویژگی ها و روش های آزمون- خرمای شاهانی  3
  2710   ویژگی ها و روش های آزمون-خرمای خاصه  4
  2944   ویژگی ها و روش های آزمون-خرمای قصب  5
  2945  ون ویژگی ها و روش های آزم-خرمای خشک  6
  3876   ویژگی ها و روش های آزمون- خرمای مضافتی   7
  5075   ویژگی ها و روش های آزمون- شیره خرما   8
  5311   ویژگی ها و روش های آزمون-خرمای پیارم   9
  2381   آیین کار برداشت ، فرآوری و بسته بندی–خرما   10
  5259  آیین کار روش و شرایط بهداشتی تولید شیره خرما   11
  5998   ویژگی ها-بسته بندی خرما  12
  803   ویژگی ها و روش های آزمون-خرمای کبکاب  13
  395   ویژگی ها و روش های آزمون- خرمای مضافتی  14
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   بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت-1- 5

 موسـسه   اتانول مطلق و طبی مشخصات مـورد تائیـد وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی و                   

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تولید و طبق ضوابط وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی                   

درصد اتـانول طبـی     95اتانول سوختی صنعتی    (قیمت های فروش سایر انواع اتانول       . توزیع می گردد  

یمـت  و اتانول های مجاز عرضه شده در بسته بنـدی هـای متفـاوت متناسـب بـا ق                  ....) دوبار تقطیر و  

مالیـات وعـوارض تجمیـع بـه     .مصوب فوق توسط تولید کنندگان تعیین وراسا اعالم خواهـد گردیـد         

  . درصد به قیمت فروش اتانول صنعتی اضافه می گردد3میزان 

  
  

  قیمت  نوع اتانول
   ریال9000   سی سی درب کارخانه600بطری % 90اتانول صنعتی 

   ریال8500   کنندهفله تحویل درب کارخانه تولید% 96اتانول طبی 
  ریال6250  فله تحویل درب کارخانه تولید کننده% 90اتانول صنعتی 

   ریال22500  در بطری شیشه ای % 99. 5 سی سی اتانول طبی 600

   ریال13200   سی سی تحویل درب کارخانه 600در بطری شیشه ای % 70اتانول 

   ریال5400  خانه سی سی تحویل درب دارو 120در بطری شیشه ای % 70اتانول 
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  مقایسه هزینه های تخمینی تولید اتانول از مواد اولیه مختلف 
    )بر حسب دالر(ارقام هزینه 

  کل  فرایندی  اولیه
  03/1 -  05/1  %52- %63  ذرت
  40/2  %92  نیشکر

  35/2  %77  چغندر قند
  27/1  %36  مالس

  48/3  %36  شکر زرد

  97/3  %36  شکر سفید
  :و نوع طبی و صنعتی تولید می گردد الکل خرما در د

  
  )لیتر به ریال(قیمت داخلی الکل  قیمت خارجی الکل  نوع الکل
  17000  ٢$  الکل طبی
  10000  ١٫٥$  الکل صنعتی
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   موارد مصرف و کاربرد- 6-1
  : اتیلیک معرفی کاربردهای الکل

به موارد مهم آن اشاره شـده   ر اینجاباشد که د الکل دارای کاربردهای متنوع در صنعت و پزشکی می

 :است

  الکل طبی  -1

 70 یـا  96الکل با خلوصیت  این. باشد در حال حاضر الکل طبی دارای بیشترین مصرف در کشور می

  .گیرد درجه تولید شده و در اختیار بازار قرار می

 .موارد مصرف عمده آن آورده شده است ذیالً

 سرکه تولید •

دارای مصارف خوبی در صـنایع   سرکه. ز تخمیر اسیدی الکل تولید می گرددای است که ا سرکه ماده

   .غذایی و مصارف خانگی است

گیـرد   این است که تولید سرکه بعضاً بطور مستقیم از مالس نیز صورت مـی  نکته قابل ذکر در اینجا

  .اشدب سرکه تولیدی دارای مزه گس بوده و از مرغوبیت کافی برخوردار نمی ولی در اینحالت

 : و سرکه بصورت متوالی مد نظر بگیریم در صورتی که فرایند تولید الکل بنابراین

 

                                                                                                  

گـرد و پـس از آن    مـی تبـدیل   قابل ذکر است که مالس ابتدا به وسیله فرایند تخمیر الکلی به الکـل 

ــرکه     ــد سـ ــه و تولیـ ــرار گرفتـ ــیدی قـ ــر اسـ ــورد تخمیـ ــدداً مـ ــل مجـ ــی الکـ ــد مـ   .نمایـ

هـای نگهـداری    آن به تانک در کارخانجات تولیدی عموماً مالس ابتدا تبدیل به الکل گردید و پس از

 بـا  تانکهای رقیق سازی منتقل شده و پس از این مرحله الکل از تانکهای نگهداری به. گردد پمپ می

 خرما مالس
 تخمیر الکلی

 مخمر

 الکل

 تخمیر اسیدی

 مخمر

 سرکه



                                                                                             

 ١٨

کنـد و در   را پیـدا مـی   اضافه کردن آب رقیق و قابلیت انجـام تخمیـر اسـیدی   

 .شـود  تولیـد مـی   نهایـت بـا اضـافه کـردن مخمـر فرآینـد تخمیـر اسـیدی شـکل گرفتـه و سـرکه           

مجـزا بـوده و ارتبـاط     فرآینـد کـامالً    بنابراین باید در اینجا عنوان نمود که تولیـد الکـل و سـرکه دو   

پیشتر اشاره گردید از نظـر حفـظ مرغوبیـت     ر ندارند و حتی همان طوری کهتکنولوژیکی به همدیگ

الزم به ذکر اسـت کـه از هـر یـک     . مالس وجود ندارد سرکه تولیدی، امکان تولید مستقیم سرکه از

 .گردد می لیتر الکل، حدود ده لیتر سرکه حاصل

 طبی مصارف •

خاصیت تجهیزات و ابـزارآالت   تفاده از اینبنابراین با اس. الکل دارای خاصیت باالی ضد عفونی است

الکل در طب، اسـتفاده در تزریقـات و    گیرنداز مصارف دیگر پزشکی با الکل مورد ضد عفونی قرار می

 .باشد پانسمان می

 الکل مصارف داروئی •

 :باشد الکل دارای دو نوع کاربرد در صنعت داروسازی می

 حالل الف ـ استفاده بعنوان

از اینـرو بـرای   . باشـد  مـی  مواد داروئی موجود در گیاهـان و برخـی مـواد شـیمیایی    الکل حالل اکثر 

 .شود الکل استفاده می استخراج این مواد از بدنه گیاه و یا ترکیب ماده شیمیایی از

 دارو ب ـ استفاده بعنوان

  .دارد الکل بصورت مستقیم در فرموالسیون ساخت برخی داروها کاربرد
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 الکل نیمصارف آشامید     •

 .شود می در کشور های دیگر از الکل برای تهیه مشروبات الکلی استفاده

 مصارف الکل صنعتی -2

 .باشد موارد مصرف الکل صنعتی بسیار متنوع می

 محصوالت آرایشی مصرف الکل بعنوان ماده اولیه در تولید .) الف

 .آرایـشی دارای کـاربرد اسـت    هـا و دیگـر محـصوالت    ها، عطرهـا، اسـانس   الکل در تولید انواع ادکلن

. باشـد  گردد، خاصیت حاللیـت آن مـی   می ها ترین خاصیتی که سبب کاربرد الکل در این حوزه اصلی

در ساخت انواع رژ لب، رژ گونه، (ها  ها و موم روغن و) در ساخت ادکلن و عطرها(ها  الکل انواع اسانس

 مصرف کننـده بـه واسـطه دارا بـودن     نماید و پس از مصرف توسط می را در خود حل) ریمل و غیره

 .گردد پایین، تبخیر گردیده و از محیط خارج می قابلیت تبخیر در دمای

 برخی محصوالت بهداشتی مصرف الکل بعنوان ماده اولیه در تولید .) ب

   از موارد نمونه. باشند می  بهداشتی یکی دیگر از موارد مصرف الکل ترکیب الکل در برخی محصوالت

 .ها اشاره کرد جال دهنده شورها، براق کننده ظروف و توان به شیشه صوالت میاین مح

 رنگها مصرف بعنوان ماده اولیه تولید )ج

الکـل در ایـن   . کـاربرد دارد  هـا  هـا و جـال دهنـده    هـا، الک  الکل در فرموالسیون ساخت برخی رنـگ 

 (Pigments) هـا  ده رنـگ  های مصرفی و همچنـین محمـل و حـالل    محصوالت بعنوان حالل رزین

قابلیت پاک کردن سطوح بـه منظـور    علت استفاده دیگر الکل در این محصوالت، ایجاد. کاربرد دارد

   .باشد افزایش چسبندگی رنگ یا الک روی آن می
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 تولید مشتقات الکل) د

الکـل بعنـوان مـاده اولیـه در      .الکل در تولید برخی محصوالت صنعتی مشتق شده از آن کاربرد دارد

 .گیرد می تولید این محصوالت مورد استفاده قرار

 ،  دی اتیل اتر   ،   ها  بوتادین ، اتیلن کلراید  ،  استالدئیدها   کلرو فرم ،   )ضد یخ خودروها  (اتیلن گلیکول    

  استن ،ها پلی استر

   الکل سوختی)ه 

زینی جـایگ (اکتـان بنـزین    الکل سوختی در واقع همان الکل مطلق است که به منظور افزایش درجه

برای بخـشی از بنـزین مـصرفی      و یا به منظور جایگزینی )برای بنزین MTBE برای ماده افزودنی

  ETBEطور غیر مستقیم و بصورت ماده اولیه تواند به الکل می.گیرد ودروها، مورد استفاده قرار می

  .بکار رود های بنزین بعنوان یکی از افزودنی MTBE  یا

  

  نسی کاالهای جایگزیر بر-7-1
  تولید الکل از مالس چغندر 

   تولید الکل از نیشکر

مالس جغندر قند و نیشکر از جمله محصوالت جانبی در کارنجات تولید قند و شکر مـی باشـد کـه                     

است و لذا الویت وترجیح کشوردر      .... ماده اولیه مورد نیاز صنایع تولید الکل خمیر مایه خوراک دام و           

 آن به محصوالت با ارزش افزوده باالتر نظیر الکل وخمیرمایـه            مصرف این محصول در داخل و تبدیل      

فیـت هـای صـنعتی ایجـاد شـده در صـنایع تولیـد الکـل                 به ویژه بـا ظر    .و حتی خوراک دام میباشد    
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وخمیرمایه طی سالهای اخیر کل مالس تولیدی کشور مورد مصرف و نیاز ایـن          

  صنایع بوده وکاهش صدور آن طی سالهای آتی مورد انتظار می باشد

  تولید الکل از هندوانه

  تولید الکل از انگور

  تولید الکل از سایر محصوالت گیاهی

  

  

   استراتژیک کاال در دنیای امروز اهمیت-8-1
الکل در زمان ما کاربرد فراوانى در صنایع گوناگون پیدا کرده است؛ فى المثل استفاده از الکل بـراى                    

چنین الکل در صـنایع      هم. اند اى است که برخى آن را کلید داروسازى دانسته         ساخت داروها به اندازه   

ها به منظور نگهدارى قطعات بـدن انـسان یـا حیـوان         هتبدیلى، آرایشى و امور پزشکى و در آزمایشگا       

  .گیرد مورد استفاده قرار مى
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    کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده-9-1
هنـد ، کانـادا ،      : طبی در سالهای اخیـر عبارتنـد از          الکل    و صادر کنندگان   بزرگترین تولید کنندگان  

  اچین ، برزیل ، تایلند ، استرالیا ، کلمبی
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   شرایط صادرات-10-1

در خصوص شرایط منع قانون وجود نداشته تنها می بایست استاندارد هـای مـورد نیـاز بـین امللـی                     

  رعایت شود

   وضعیت عرضه و تقاضا-2
   بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید-2- 1

 خرما نداریم آماری نمـی تـوان        با توجه به اینکه در کل کشور واحد فعالی تحت عنوان تولید الکل از             

  .در این خصوص ارائه داد

  

   وضعیت طرح های جدید-2-2
 )لیتر(ظرفیت تولید  تعداد اشتغال  تعداد واحد  نام استان  ردیف

  2380000  113  2  بوشهر  1
  3750000  35  2  اصفهان  2
  30000000  37  1  تهران  3
  80000  38  1  خراسان جنوبی  4
  6000000  100  1  سمنان  5
یستان س  6

  وبلوچستان
5  349  8600100  

  615900  217  4  فارس  7
  35000  13  1  قم  8
  250000  28  1  کرمانشاه  9
  2000000  30  1  مرکزی  10
  29546080  193  6  هرمزگان  11
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   بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم-3-2
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   بررسی روند مصرف ار آغاز برنامه برنامه سوم-4-2

  صوص هیچ گونه آمار دقیقی وجود ندارددر این خ
  
  
  
  
   بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم-2- 5

با توجه به این مسئله که تولید این محصول خاص در ایران وجـود نـدارد آخـرین آمـاردر رابطـه بـا                        

  :صادرات الکل به شرح زیر می باشد 
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   پایان برنامه چهارم بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا-6-2

  در این خصوص هیچ گونه آمار دقیقی وجود ندارد
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   بررسی اجمالی تکنولوژی-3
  : فرآیند تولید  

 باشـد  خرما مـی  %50 و اب %50 نسبت به ترکیب این گردد می مخلوط اب با خرما ابتدا -1

 و رفتـه  بـاال  قند قدرت حاللیت دما این در که باشد می سانتیگراد درجه 25 نیاز مورد دماب

 . گردد می خرما قند شدن جدا باعث

 شـیره  گرددکـه  می جدا حاصله شیره از خرما هسته و تفاله پرس دستگاه یک از استفاده  با-2

 می بینی پیش ساعت2تا 1 کار این نیاز مورد زمان . باشد می قند %45 حاوی شده خارج رقیق

 . گردد می تفکیک فالهت و شیره مرحله این از پس . گردد

 ایـن  در رقیـق شـده   هـای  شـیره  و باشد می موجود رقیق شیره ذخیره مخزن سه اینجا در -3

 بخـشی  و الکل تولید قسمتی جهت و گردد می تقسیم بخش دو به و شوند می نگهداری مخازن

 . گیرد می استفاده مورد غلیظ شیره تولید برای نیز

 بـدین ترتیـب   و نموده جدا را خرما شیره در ذرات  ،شده تعبیه های فیلتر قسمت این در  -4

 . شود می شفاف حاصله شیره

 میلی 540/2گیرد می قرار خالء تحت پخت دیگهای در آمده بدست شیره قسمت این در  -5

 کـه  باشـد  مـی  سـاعت 80 نیـاز  مورد دمای 560 فشار و درجه  5-75پخت زمان و جیوه متر

 . رساند می %70 به را شیره غلظت

 مـی  ذخیـره  شـده  گذاشته کار قسمت این در که مخازنی در  5مرحله در شده آماده  شیره-6

  . گردد
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 گرفتـه  نظـر  در شیره بندی بسته برای که هایی قوطی مرحله این در  -7

 . گردد می خشک شسته و شده

 شیره بندی بسته  عملیات-8

 مـوادکمکی  سـایر  و نیمآمـو  نیتـرات  و اب با که میباشد بخش این در مخمر رشد مخزن - 9

 . میگردد اضافه دررشد تسریع جهت

مـی گـردد مـدت     تامین مخمر رشد جهت نیاز مورد اکسیژن همزن بوسیله بخش این در -10

 . ساعت می باشد 2,5زمان الزم در این مرحله 

 کـار  قـسمت  ایـن  در کـه  فرمنتورهایی به 3 مرحله در حاصله رقیق شیره مرحله این در -11

 می مخلوط اند شده آماده10 و9 مرحله این در که مخمرهایی با و یابد می انتقال شده گذاشته

 ....) و دمـا  اکـسیژن  قبیل از ( باشند دارامی را تخمیر برای الزم شرایط تمام فرمنتورها . گردند

 %45 نـسبت  بـه  آب و شـیره  ترکیب شود می اضافه آب % 45 فرمنتورها در موجود شیره به

 با و کنند می دیلبت الکل به را شیره در موجود قند مخمرهامرحله  این در تنهای در و میباشد

 این در آمده بدست الکل ندارد وجود همزن است هوازی بی مخمر رشد اینجا در اینکه به توجه

 . میباشد اسید تهیه مرحله با مشترک مرحله این و میباشد غلظت %10 دارای قسمت

 غلظت و میدهند انجام را اب ساختن جدا و تقطیر کار قسمت این در اولیه تقطیر دیگهای - 12

 . میرسد %50 میزان به الکل

 قبل مرحله در  آمده بدست الکل ذخیره مخزن - 13

 کاهش را 12 مرحله الکل در موجود اب قسمت این در ثانویه تقطیر دیگهای -14

 . رسد می % 90 به الکل غلظت و داده
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  14 مرحله در هشد اماده الکل ذخیره محل -15

 بصورت سی سی 600 ظرفیت ای شیشه بطری در الکل مرحله این در  -16

  .گردد می بندی بسته اتوماتیک

   :در ذیل فرایند تولید اتانول بررسی شده است

  Fermentation :تولیـــد الکـــل اتیلیـــک بـــه روش تخمیـــر یـــا فرمانتاســـیون •

مـواد در سـه دسـته     ایـن . ولیـد کـرد  توان از مواد اولیه متعددی ت اتانول تخمیری را می

 .ارائه شده است بندی و در جدول زیر دار و ترکیبات سلولزی طبقه قنددار، نشاسته

 ماده اولیه تهیه اتانول به روش تخمیری

 ترکیبات سلولزی دار ترکیبات نشاسته ترکیبات قنددار

 چوب )گندم ـ ذرت(غالت  مالس نیشکر

 ات کشاورزیضایع زمینی سیب مالس چغندر قند

 ها ضایعات جنگل برنج ها میوه و سر درختی

 های جامد شهری زباله ای دیگر محصوالت ریشه خرما

 کاغذ بازیافتی  هندوانه

  

شـوند، در    ها به اتـانول تبـدیل مـی    میکروارگانیسم مواد اولیه قنددار معموالً بطور مستقیم توسط

 شده و به قند تبـدیل گردنـد و سـپس در فرآینـد     هیدرولیز حالی که نشاسته و سلولز ابتدا باید

 .شوند تخمیر تبدیل به اتانول
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 قنددار تولید الکل از ترکیبات •

از بـین ایـن گـروه مـالس     . در ایـران اسـت   هم اکنون این گروه مهمترین ماده اولیه تولید الکل 

خانجـات  مـالس در کار . ارزان قیمـت اسـت   مهمترین منبع هیـدروکربنی ) چغندر قند و نیشکر(

قند قابل تبدیل به الکل % 36که حاوی حدود  آید تولید قندوشکراز چغندرقند و نیشکر بوجود می

در این فرآیند، ابتـدا مـالس بـا آب    ) درصد است 51در مورد مالس چغندر میزان قند . (است

 از فرایند تخمیر و تولید الکـل . گردد تبدیل به الکل می رقیق شده و سپس بوسیله مخمر تخمیر و

 .گیرد می شکر طبق رابطه زیر صورت

  

 
 گرم الکل قابل تولیـد  511موجود در مالس،   هرکیلوگرم شکر از نظر تئوری، طبق رابطه فوق از

هـا و   تولید محصوالت جـانبی نظیـر میکروارگانیـسم    لیکن راندمان فرآیند در عمل بخاطر. است

 گرم الکل از هر کیلوگرم شـکر  460 تا 400بوده و بین  بعضی از محصوالت شیمیایی دیگر کمتر

 کیلوگرم مالس نیشکر حدود یـک  14ـ15توان گفت که هر  می بنابراین بطور تئوری. خواهد بود

 مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی تولید  )مخمر(میکروارگانیسم  .نماید ولید میکیلوگرم الکل ت

 Saccharomyces یـا  Baker’s yeast   گونه مخمر خمیـر مایـه نـانوایی    اتانول از مالس، از

cerevisiae اســت.  
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  :فرآیند تولید اتانول از خرما 
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   تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی مرسوم-4

تکنولوژی تولید الکل طبی و یا سنتی از خرما در ایران وجود ندارد اما با توجـه بـه  وجـه                   

اشتراک تولید الکل از خرما با روش های تولید از سایر مـواد قنـدی طبیعـی تکنولـوژی                   

لوژی روز دنیـا بـوده و تنهـا در مـوارد تحقیقـاتی و               موجود در کشور کامال مشابه با تکنو      

  .آزمایشگاهی نیاز به بازنگری جدی و کسب اطالعات روز دنیا احساس می شود 
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  :بخش مالی طرح 

  محصول تولیدی

 ردیف نام محصول ظرفیت تولید واحد

 1 الکل خرما  300000 لیتر

 جمع کل 300،000

 : برآورد هزینه ثابت-1

 هزینه های سرمایه ای      

 )هزاریال(مبلغ 
شماره 
 یادداشت

 شرح

 زمین 1-1 1،010،000

 محوطه سازی 1-2 1،762،500

 ساختمان سازی 1-3 4،487،500

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی 1-4 210،000

 تاسیسات 1-5 1،258،000

 وسائل حمل و نقل 1-6 120،000

 ) درصد هزینه های ساختمان اداری30 الی 20(وسائل دفتری 1-7 62،500

 ) در صد اقالم باال10(پیش بینی نشده 1-9 891،050

 جمع  9،801،550

 هزینه های قبل از بهره برداری 1-8 198،000

 جمع کل 9،999،550
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 بررسی فنی      

 زمین               1-1        

 .شهرک صنعتی اهواز در نظر گرفته شده استزمین مورد نظر برای طرح 

 توضیحات
  قیمت کل

 )هزار ریال(
قیمت واحد  )متر مربع(مساحت 

  1،010،000 202،000 5،000 

  1،010،000 0 5،000 

  

      

      
 محوطه سازی2-1

 )هزارریال(کل هزینه
قیمت 
 واحد

مقدا ر 
 کار

متر مربع
 شرح کار

 خاکبرداری و تسطیح 5،000 250،000 1،250،000

 حصار کشی 300 250،000 75،000

 آسفالت و پیاده رو سازی 750 250،000 187،500

 ایجاد فضای سبزو روشنائی 1،000 250،000 250،000

 جمع کل 1،762،500
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 ساختمان سازی3-1
ساختمانهای طرح براساس  اصول پیش بینی شده   طراحی گردیـده اسـت سـاختمانهای                 

اصلی از نوع سوله  و سایر ساختمانها نیز با کیفیت مرغوب از نوع اسکلت فلز پیش بینـی                   

 .گردیده است

 کل هزینه
  

 (هزارریال)
قیمت واحد مشخصات

 فنی

مساحت
متر 
 مربع

نوع 
 ساختمان

 شرح

 سالن تولید سوله 1،000   1،800،000 1،800،000

 )اد اولیهمو(انبار  اسکلت فلزی 500   1،800،000 900،000

 )مواد محصول(انبار  سوله 500   1،800،000 900،000

 اداری اسکلت فلزی 100   2،500،000 250،000

 آشپزخانه اسکلت فلزی 25   1،500،000 37،500

 رخت کن و نمازخانه اسکلت فلزی 50   2،000،000 100،000

 سرویسها اسکلت فلزی 100   2،500،000 250،000

 ساختمان نگهبانی اسکلت فلزی 100   2،500،000 250،000

 جمع کل 4،487،500
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 ماشین آالت تولید مورد نیاز در طرح 4-1
 هزارریال از تنوع زیر برخوردار است4440450ماشین آالت وتجهیزات طرح به ارزش 

تعداد محل تامین قیمت واحد  قیمت کل ردیف نام ماشین

 1 مخلوط کن خرما 1 داخلی 0 0
 2 پرس حلرونی 1 داخلی 0 0

 3 خشک کن تفاله و هیتر 1 داخلی 0 0

 4 آسیاب و پرس تفاله 1 داخلی 0 0

 5 مخزن ذخیره شیره رقیق 2 داخلی 0 0

 6 فیلتر مکانیکی 2 داخلی 0 0

 7 دیگ تغلیظ تحت خالء 2 داخلی 0 0

 8 مخزن ذخیره شیره غلیظ 1 داخلی 0 0

 9 کیلو گرمی 1پرکن قوطی  1 داخلی 0 0

 10 مخزن تهیه مخمر 1 داخلی 0 0
 11 مخزن رشد مخمر 2 داخلی 0 0
 12 فنتور الکل 3 داخلی 0 0

 13 فنتور اسید سیتریک 1 داخلی 0 0

 14  %60مخزن ذخیره الکل  1 داخلی 0 0

 15 %95مخزن ذخیره الکل  1 داخلی 0 0

 600cc 16دستگاه بسته بندی شیشه الکل  1 داخلی 0 0

 17 دیگ تقطیر اولیه و ثانویه 4 داخلی 0 0

 18 برج تقطیر اولیه و ثانویه 4 داخلی 0 0

 19 کندانسور اولیه و ثانویه 4 داخلی 0 0

 20 فرمنتور ثانویه اسید سیتریک 1 داخلی 0 0
 21 ابزار آالت کارگاهی 2 داخلی 100،000،000 200،000
 22 هزینه نصب و راه اندازی 1 داخلی   10،000

 جمع کل ماشین آالت و لوازم آزمایشگاهی 210،000
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  تاسیسات طرح 5-1

 شرح مشخصات فني )هزارریال(قيمت 

 تاسیسات و گرمایش سالنهای  20،000

  اینچ و لوله کشه های مربوطه1کنتور آب  100،000

 سیستم گرمایش و سرمایش 100،000

 KW 400یری تابلو هزینه انشعاب برق و لوازم اندازه گ 100،000

 سیستم حفاظتی ؛ایمنی 100،000

 سيستم اطفاء حریق 110،000

 هزینه ترانس ولوازم جانبی 103،000

 لوله کشی گاز  400،000

 بار٦کمپرسور  40،000

 دیگ بخار و لوله آشي هاي بخار 185،000

    

 جمع کل 1،258،000
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 ماشین آالت حمل و نقل6-1

هزارریال وسائل نقلیه و گذاشت و برداشت به شرح زیر است                            120000000مبلغ   

 نام ماشین تعداد مشخصات فنی قیمت واحد قیمت کل

 وانت نیسان 1   120،000،000 120،000

 جمع کل 120،000

  ملزومات اداری7-1

  و لوازم اداری شامل میز و صندلی و تاسیسات مخابراتی وکامپیوتر  هزارریال ارزش اثاثیه62500 مبلغ 

 وسایر ملزومات اداری می باشد

 

  هزینه های قبل از بهره برداری8-1

مبلغ 
 شرح   )هزارریال(

 هزینه های تاسیس و اخد مجوزهای مربوطه ---------------------- 1000
 ای خدمات مشاوره ایهزینه ه ---------------------- 10000
 هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان طرح ---------------------- 100000
 هزینه سفر و ماموریت و ایاب وذهاب ---------------------- 10000
 هزینه پست تلگراف و تلفن ---------------------- 2000
  و تکثیرهزینه ملزومات اداری و چاپ ---------------------- 4000
 هزینه پذیرائی و تشریفات ---------------------- 1000

 هزینه تحقیقات ---------------------- 30000
 هزینه مالی دوران مشارکت   0

 هزینه راه اندازی و تولید آزمایشگاهی   30000
 سایر هزینه ها   10000

198000   
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 امین منابع مالی  سرمایه در گردش طرح و سرمایه کل و نحوه ت-2
با توجه به اهمبت فعالیت تو لیدی طـرح و نیـاز شـرکت بـه                :سرمایه در گردش طرح     1-2

 سایر هزینه های جاری طرح جدول زیـر سـرمایه در گـردش              ذخیره سازی مواد و پوشش    
 طرح را در سال اول بهره برداری مشخص می سازد

  

)هزارریال(مبلغ   دشجزء سرمایه در گر میزان و شرح هزینه

 )تنخواه گردان(وجه نقد   روز هزینه دستمزد و سوخت وانرژی30 156696

 )فروش نسیه(حسابهای دریافتی  روز هزینه های تولید30 2592733

 کاالهای ساخته شده روز هزینه های تولید30 2592733

 کاالهای در جریان ساخت  روز هزینه های تولید5 432122

 مواد اولیه داخلی یهروز قیمت مواد اول15 1082000

 پیش پرداختها روز قیمت کل مواد اولیه10 721333

 جمع کل 7،577،618

 

  

  سرمایه گذاری کل طرح2-2
با احتساب بار مالی سـرمایه گـذاری ثابـت طـرح و سـرمایه در                : سرمایه گذاری کل طرح   

 .گردش آن در سال اول  بهره برداری به شرح جدول زیر می باشد

 
)لهزارریا(مبلغ   شرح

 جزء سرمایه در گردش 7577618

 سرمایه ثابت طرح 9999550

 جمع کل 17577168
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 هزینه های تولید سالیانه-3

 شرح یادداشت )هزارریال(مبلغ 

 مواد اولیه 3-1 21،640،000

 هزینه حقوق و دستمزد 3-2 902،460

 هزینه انرژی مصرفی 3-3 664،500

 گهداریهزینه تعمیر و ن 3-4 464،010

  در اقالم باال5هزینه پیش بینی نشده    1،183،549

 هزینه اداری و فروش   248،545

 هزینه تسهیالت مالی 3-5 0

  هزارم سرمایه کل2هزینه بیمه کارخانه    19،603

 هزینه استهالک 3-6 765،066

 هزینه استهالک قبل از بهره برداری  در صد استهالک ساالنه20 39،600

    

 جمع کل 25،927،333
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 مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز1-3

مصرف   )هزارریال(هزینه کل محل 
هزینه 
 واحد

واحد تامین ساالنه  نام مواد

ردیف
 

 1 3خرمای درجه  ایران 3،000 تن 7،000،000 21،000،000

 2  تایی24کارتن  ایران 50،000 عدد 800 40،000

 ایران 500،000 ددع 1،200 600،000
و .بطری  cc 200  تا 1000

 شیشه
3 

 جمع کل مواد اولیه 21،640،000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                             

 ٤٣

  

  
  
  
  

 نیروی انسانی مورد نیاز2-3

جمع حقوق حقوق سالیانه حقوق ماهیانه تعداد  نیروی مورد نیاز تحصیالت

ردیف
 

 اداری          
 1 حسابدار لیسانس 1 2،500،000 44،500،000 44،500
 2 نگهبان دیپلم 1 2،200،000 39،160،000 39،160

 3 کارمند دفتری فوق دیپلم 1 2،200،000 39،160،000 39،160

 4 پرسنل خدماتی دیپلم 1 2،200،000 39،160،000 39،160

 جمع 4      

 جمع حقوق اداری 122،820

 تولید          
 1 مدیر  لیسانس 1 8،000،000 142،400،000 142،400

 2 )مسئول فنی(مدیر تولید  لیسانس 1 6،000،000 106،800،000 106،800

 3 پرسنل کنترل کیفیت فوق دیپلم 2 2،500،000 44،500،000 89،000

 4 پرسنل تعمیرات فوق دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 5 سرپرست تولید فوق دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 6 کارگر ساده ابتدائی 9 2،200،000 39،160،000 352،440

      15   
 جمع حقوق تولید 779،640
 جمع کل 19     902،460

  

 :تبصره 
درصد حـق بیمـه سـهم       20 ماه حقوق و یکماه مرخصی و یکماه پاداش و           12( ماهانه محاسبه می گردد    17,8حقوق ساالنه   

 )کارفرما
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 انرژی مصرفی3-3

هزینه واحد کلهزینه  مصرف 
 ساالنه

مصرف روزانه  شرح واحد

  آب مصرفی متر مکعب 700 210،000 1،200 252،000

 برق مصرفی کیلو وات بر ساعت 2،000 600،000 500 300،000

 مازوت لیتر 0 0 220 0

 گاز متر مکعب 2،500 750،000 138 103،500

 بنزین لیتر 30 9،000 1،000 9،000

 گازوئیل لیتر 0 0 165 0

سوخت 

 جمع کل 664،500

  

  روز می باشد300روز کاری معادل 
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 برآورد هزینه تعمیر و نگهداری4-3
  

  هزینه تعمیرات سالیانه
 )هزارریال (

درصد  شرح ارزش دارائی 

 محوطه سازی 1،762،500 2 35،250

 ساختمان 4،487،500 2 89،750

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزملیشگاهی 210،000 5 10،500

 تاسیسات 1،258،000 10 125،800

 وسائل حمل و نقل 120،000 10 12،000

 لوازم اداری و پیش بینی نشده 953،550 20 190،710

 جمع کل 464،010
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 هزینه استهالک5-3  

)هزارریال(هزینه استهالک سالیانه درصد  شرح )لهزارریا(ارزش دارائی

 محوطه سازی 1762500 8 141000

 ساختمان سازی 4487500 8 359000

 ماشین آالت و تجهیزات  210000 10 21000

 تاسیسات 1258000 8 100640

 وسائل حمل و نقل 120000 20 24000

 وسائل دفتری 62500 20 12500

 پیش بینی نشده 891050 12 106926

    

 جمع کل 765066
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 سایر محاسبات مالی-4

درصد هزینه کل هزینه متغیر هزینه ثابت درصد مبلغ  مبلغ
 شرح هزینه

 مواد اولیه 21640000 100 0 0 21،640،000

 هزینه حقوق و دستمزد 315861 35 586599 65 902،460

 هزینه انرژی مصرفی 531600 80 132900 20 664،500

 زینه تعمیر و نگهداریه 371208 80 92802 20 464،010

 هزینه پیش بینی نشده 1006016,225 85 177532,3 15 1،183،549

 هزینه اداری و فروش 248545,185 100 0 0 248،545

 هزینه تسهیالت مالی 0 0 0 100 0

 هزینه بیمه کارخانه 0 0 19603,1 100 19،603

 هزینه استهالک 0 0 765066 100 765،066

 هزینه استهالک قبل از بهره برداری 0 0 39600 100 39،600

 جمع هزینه های تولید 24113230,41   1814102   25،927،333

 فروش کل معادل 28001519,41
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: در صد نقطه سر به سر )) / هزینه ثابت هزینه(-)کل فروش : ((متغیر  47 

: سود و زیان ویژه : جمع هزینه های تولیدی - فروش کل 2،074،187 

: نرخ بازدهی سرمایه : کل سر مایه گذاری / سود و زیان ویژه+ هزینه تسهیالت مالی 12 

: ارزش افزوده ناخالص : تعمیر و نگهداری+انرژی مصرفی+مواد اولیه - فروش کل 5،233،009 

:   ارزش افزوده خالص : استهالک قبل از بهره برداری+استهالک - ارزش افزوده ناخالص 4،428،343 

به فروش  نسبت ارزش افزوده ناخالص   : : فروش کل / ارزش افزوده ناخالص 19 

:   به فروشنسبت ارزش افزوده خالص  : فروش کل / ارزش افزوده خالص 16 

  

: نسبت ارزش افزوده به سرمایه گذاری کل  / ارزش افزوده ناخالص : سر مایه گذاری کل 30 

: سر مایه ثابت سرانه : تعداد پرسنل / سرمایه ثابت 294،104 

: کل سر مایه سرانه / کل سر مایه گذاری : تعداد پرسنل 516،976 

: نرخ بازدهی سرمایه / سود و زیان ویژه+هزینه تسهیالت مالی : کل سر مایه گذاری 12 

: دوره برگشت سر مایه / کل سر مایه گذاری
+ استهالک قبل از بهره برداری

: سود+ مالیهزینه تسهیالت+استهالک 6 
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   پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح-5
باتوجه به جدول ذیل استان های خرماخیز کشور بهترین منطقه جهت تولیدمحصوالت جانبی خرما              

   :می باشد و استان خوزستان نیز از بهترین مناطق جهت اجرای پروژه های صنعتی اینچنینی است

  لف کشورسطح زیر کشت خرما در استان های مخت

 )هکتار(سطح کشت باغات

 بارور جمع

غیر 
 نام استان بارور

 اصفهان 135 645 780

 ایالم 97 39 136

 بوشهر 5634 28744 34378

 جیرفت و کهنوج 4968 24398 29366

 خراسان 204 100 304

 خوزستان 9844 25978 35822

 سمنان 57 21 78

 سیستان و بلوچستان 5026 21738 36764

 فارس 1784 26034 27818

 کرمان 5317 18836 24153

 کرمانشاه 433 95 528

 کهکیلیویه و بویر احمد 37 7 44

 لرستان 2 0 2

 هرمزگان 3604 35771 39375

 یزد 863 2573 3436

232984 194979 38005  جمع
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   وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی-5
نیا از لحاظ مساحت زیر کشت خرما می باشـد و سیاسـت             با توجه به اینکه ایران در جایگاه نخست د        

های دولت در حمایت از صادرات کاالهای غیر نفتی استوار است لذا در خصوص تولید از محصوالتی                 
که مواد اولیه آنها از داخل تامین شده و دارای ارزش افزوده باالیی در زمینـه تولیـد و صـادرات مـی       

معافیـت هـای گمرکـی و       ( و بازرگـانی    ....)  مالیات ، عوارض و    تسهیالت ، ( باشد ، حمایت های مالی    
  .شامل صنایع اینچنینی می شود ....)

  2007آمار سطح کشت کشورهای جهان برحسب هکتار در سال 

Country  2007 

Iran, Islamic Republic of 240000 

United Arab Emirates  186000 

Saudi Arabia  151000 

Algeria  140000 

Pakistan  85000 

Tunisia  39830 

Iraq  39000 

Morocco  36000 

Sudan  34000 

Egypt  33500 

Oman  31500 

Libyan Arab Jamahiriya 30000 

Yemen  13800 

China  8500 

Mauritania  8200 

Chad  7700 

Turkey  3900 
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در  تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی  و پیشنهاد نهایی -6
  مورد احداث واحدهای جدید

با توجه به اطالعات ارائه شده و در دسترس بودن مـواد اولیـه بـرای تولیـد ایـن کـاالی صـنعتی در                         

چغنـدر ،  ( مناطق خاصی از کشور ، همچنین وجود منابع آبی کم برای تولید سایر محصوالت قندی             

جـود در کـشور قابـل تولیـد بـوده ،            به نظر می رسد این محصول کامال با تکنولوژی مو         .....) نیشکر و 

ضمنا این محصول به دلیل کاربرد صنعتی ، طبی و عمومی قطعا مشکالت بازار تاثیر زیادی بر رونـد                   

  .قیمت آن نخواهد گذاشت و قابل رقابت با محصوالت تولید شده توسط سایر کشورها می باشد 


