
خمیرمایه از مالس: طرح تولید                                                                     امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرح

 "الســـه از مــرمایــخمی"

 

  :مــه و تنظیـتهی

 شرکت شهرکهاي صنعتی استان خوزستان

 

88ار ــبه



خمیرمایه از مالس: طرح تولید                                                                     امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

 فهــــرست مطالـــب
 1  خالصه گزارش

 2  معرفی محصول -1

 6 نام و کد آیسیک محصول -1-1

 6 شماره تعرفه گمرکی -2-1

 6 شرایط واردات -3-1

 7 )ملی یا بین المللی(بررسی و ارائه استاندارد  -4-1

 7 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -5-1

 7 توضیح موارد مصرف و کاربرد -6-1

 9 بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -7-1

 11 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -8-1

 12 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -9-1

 15 شرایط صادرات -10-1

 15 وضعیـت عرضـه و تقاضـا-2

بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولیدات از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحدها و  -1-2

ژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم بهره برداري   تعداد آنها و سطح تکنولو

 ولکامل از ظرفیت ها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آالت مورد استفاده در تولید محص

15 

از نظر تعداد ، ظرفیت، ( بررسی وضعیت طرح هاي جدید و طرح هاي توسعه در دست اجرا  -2-2

ژي آنها و سرمایه گذاري هاي انجام شده اعم از  محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولو

  )ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز
18 

 21  )چقدر از کجا(  87سوم تا پایان سال بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه  -3-2

 24 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه  -4-2

 25 و امکان توسعه آن  87بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال  -5-2

 27 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم -6-2

تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر بررسی اجمالی -3

 کشورها
27 

 35  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي تکنولوژي هاي مرسوم در فرآیند تولید محصول -4

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیک  -5

و اینترنت و  UNIDOبا استفاده از اطالعات واحدهاي موچود، در دست اجراء، ( ریالی و ارزي 

  ... )بانک هاي اطالعاتی جهانی، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و تجهیزات و 

35 

 36  به سرمایه ثابت طرحاطالعات مربوط  -1-5

 36   هزینه هاي زمین 1-1-5



خمیرمایه از مالس: طرح تولید                                                                     امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

 فهــــرست مطالـــب
 37  هزینه هاي محوطه سازي 2-1-5

 37 هزینه هاي ساختمان 3-1-5

 38 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 4-1-5

 39 هزینه هاي تاسیسات -5-1-5

 39 هزینه هاي وسائط نقلیه -6-1-5

 40 اداري و خدماتیهزینه لوازم  7-1-5

 40 هزینه هاي قبل از بهره برداري -8-1-5

 40 جمع هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري -9-1-5

 41 سرمایه در گردش مورد نیاز طرح  -2-5

 41 کل سرمایه مورد نیاز طرح -3-5

 42  تأمین منابع مالی طرح -4-5

 43 هزینه هاي سالیانه -5-5

 43 هزینه مواد اولیه -1-5-5

 44 هزینه نیروي انسانی -2-5-5

 45 هزینه هاي سوخت و انرژي مصرفی -3-5-5

 45 تعمیـــر و نگهـــداري  -4-5-5

 46 استهالك  -5-5-5

 46 هزینه هاي سالیانه تولید -6-5-5

 47 شاخص هاي اقتصادي -6-5

داخل کشور قیمت  میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا -6

ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و 

  آینده

50 

 51  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -7

 52  وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال -8

راه  -راه(بررسی و تعیین میزان تامین آب ، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی  -9

  و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح...) بندر  -فرودگاه –آهن 
53 

 55  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی  -10

 56  نهایی در مورد احداث واحدهاي جدیدتجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد  -11



خمیرمایه از مالس: طرح تولید                                                                     امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

١

 

 ه طرحــخالص

 از مالس خمیرمایه  نام محصول

پزي،  قنادي و شیرینی، در تهیه انواع نان  موارد کاربرد

 ...و مصارف خانگی، تولید کیک و کلوچه

 تن 540  :ظرفیت پیشنهادي

 ...و نشاسته، اورهمالس،   :عمده مواد اولیه

 میلیون ریال 43782.35  :سرمایه گذاري ثابت

 میلیون ریال 3174.5  :سرمایه در گردش

 متر مربع 5000  :زمین مورد نیاز

  :زیر بنا

 متر مربع 1500  :تولیدي

 متر مربع230  :انبار

 متر مربع350  :و غیره خدماتی و اداري

مصرف سالیانه آب،برق و 

  سوخت

 مترمکعب 6480  :آب

 کیلووات 94500  :برق

 لیتر 1687.5  :گازوئیل

تهران، آذربایجان غربی، مرکزي، خوزستان،   :محل هاي پیشنهادي جهت اجراي طرح

 قزوین
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 معرفی محصول -1

!

!(Baker’s Yeast )خمیر مایه

!

!

!

!

ــرویزیه    ــس س ــام ساکارومیس ــر بن ــوعی مخم ــه از ن ــر مای  Saccharomyces)خمی

Cervisiae) هـا   مخمر یک موجود زنده تک سلولی از خانواده قـارچ . تشکیل شده است

آوردن مـواد غـذایی    بدین لحاظ مخمر در واقع نوعی قارچ است که قادر به فـراهم است،

نیست و ضمن رشد و تولید مثل، از طریق عمل تخمیر به زندگی خود ادامـه براي خود

یـک  شـیمیایی در  اي دانست که در طی آن تغییـرات  توان پروسه تخمیر را می .دهد می

آید  میاز طریق یک کاتالیست بیوشیمیایی موسوم به آنزیم بوجود) اورگانیک(ماده آلی 

  .شود که این آنزیم بوسیله نوع خاصی از موجودات زنده میکروارگانیسم ساخته می
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  :آورد مخمر ضمن رشد و تولید مثل، دو گونه آنزیم به وجود می

 .کند میتبدیل) گلوکز(و قند انگور 

در آمیالز آنزیمی است که قنـد را در مجـاورت اکسـیژن بـه آب و گـاز کربنیـک و      

پس نتیجـه عملکـرد  .کند صورت نبودن اکسیژن، آنرا به الکل و گاز کربنیک تبدیل می

را به قند و قند را به الکل، گازکربنیک

گاز کربنیک تولید شـده  .نامند

طی سـالیان  . شود ، سبک و خوشمزه شدن آن می

گـام طـبخ   نانوایان پی بردند که اگر خمیر را پیش از طبخ مـدتی نگـه بدارنـد، هن   

پیشینیان فکر می کردند که چـون خمیـر مـدتی در    

 .نماینـد  هائی به تدریج از هوا وارد آن شده، شروع به رشد و تکثیر مـی 

افزاینـد تـا    اکنون پس از گذشت هزاران سال، نانوایان به خمیر خود، خمیر مایه مـی 
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٣

مخمر ضمن رشد و تولید مثل، دو گونه آنزیم به وجود می

و قند انگور ) فروکتوز(نشاسته را به قند میوه قند انورتاز که

آمیالز آنزیمی است که قنـد را در مجـاورت اکسـیژن بـه آب و گـاز کربنیـک و      

صورت نبودن اکسیژن، آنرا به الکل و گاز کربنیک تبدیل می

را به قند و قند را به الکل، گازکربنیکي نان  خمیر مایه این دو آنزیم است که نشاسته

نامند سازد و این جریان را عمل تخمیر می و انرژي مبدل می

، سبک و خوشمزه شدن آن می)ورآمدن نان(باعث افزایش حجم نان 

نانوایان پی بردند که اگر خمیر را پیش از طبخ مـدتی نگـه بدارنـد، هن   

پیشینیان فکر می کردند که چـون خمیـر مـدتی در    .آید کرده، به عمل میسبک و پف

هائی به تدریج از هوا وارد آن شده، شروع به رشد و تکثیر مـی  قارچجائی بماند،

اکنون پس از گذشت هزاران سال، نانوایان به خمیر خود، خمیر مایه مـی 
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مخمر ضمن رشد و تولید مثل، دو گونه آنزیم به وجود می

 

 

 

 

انورتاز که -1

آمیالز آنزیمی است که قنـد را در مجـاورت اکسـیژن بـه آب و گـاز کربنیـک و       -2

صورت نبودن اکسیژن، آنرا به الکل و گاز کربنیک تبدیل می

خمیر مایه این دو آنزیم است که نشاسته

و انرژي مبدل می

باعث افزایش حجم نان 

نانوایان پی بردند که اگر خمیر را پیش از طبخ مـدتی نگـه بدارنـد، هن   دراز،

سبک و پف

جائی بماند،

اکنون پس از گذشت هزاران سال، نانوایان به خمیر خود، خمیر مایه مـی اما
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هـاي موجـود در خمیرمایـه     قندي موجود در خمیر نان، خوراك قارچ

از سـوي دیگـر، حـرارت    . حین عمل تخمیر مقداري گاز کربنیک تولید گردد

افزایش حجم گاز کربنیک شده، بیشتر باعـث پـف کـردن نـان و ور     

یر، در نتیجه نانی خشـک  مقدار بیشتري گاز کربنیک ازخم

جمعیت جهـان سـوم   این روش هنوز هم در بسیاري از مناطق روستائی و کم

آبجوسـازي و مخلـوط   بعدها استفاده از باقیمانده مـواد تخمیـري ماننـد   

مشـروبات الکلـی و آبجـو در    تولید انواع

علـت واقعـی فراینـد    گردید ولی هـیچکس 
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۴

قندي موجود در خمیر نان، خوراك قارچ اي و نشاسته

حین عمل تخمیر مقداري گاز کربنیک تولید گرددشود و در

افزایش حجم گاز کربنیک شده، بیشتر باعـث پـف کـردن نـان و ور     تنور نیز خود باعث

مقدار بیشتري گاز کربنیک ازخمشود و با خروج آمدن آن می

 .گردد تهیه می، سبک و برآمده با بوئی مطبوع

 تاریخچه تولید خمیر مایه

پخت نان و تهیه خمیرترش از خمیر نانوائی 

سال قبل مرسوم بـوده و حتـی در   

آن اشـاره شـده     کتاب مقدس تورات نیز بـه 

سالیان متمـادي خمیـر مایـه از    براي

کردن خمیـر ورآمـده و آرد و   طریق مخلوط 

هـواي آزاد و زمـان، صـورت    تخمیر آن با کمک

این روش هنوز هم در بسیاري از مناطق روستائی و کم. 

بعدها استفاده از باقیمانده مـواد تخمیـري ماننـد   . شود اعمال می

تولید انواععالوه بر آنها   .کردن آن با خمیر مرسوم گردید

گردید ولی هـیچکس  سراسر جهان با استفاده از مخمرها انجام می

امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

نشاستهمواد

شود و در

تنور نیز خود باعث

آمدن آن می

، سبک و برآمده با بوئی مطبوع

تاریخچه تولید خمیر مایه

پخت نان و تهیه خمیرترش از خمیر نانوائی 

از هزاران

کتاب مقدس تورات نیز بـه 

براي. است

طریق مخلوط 

تخمیر آن با کمک

. گرفت می

اعمال می

کردن آن با خمیر مرسوم گردید

سراسر جهان با استفاده از مخمرها انجام می
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تولید ایـن نـوع   دانست و به نوعی شد، نمی تخمیر را که سبب تولید محصوالت فوق می

 کـامالً کردند اسرار خود را شد و صاحبان آن سعی می محصوالت نوعی هنر محسوب می

دانشمند مشـهور فرانسـوي لـوئی    1857ـ1863هاي  مخفی نگه بدارند تا اینکه در سال

به این کشف بزرگ  پاستور تحقیقات وسیعی را در مورد این فرایندها بعمل آورد و نهایتاً

ایـن  .گیـرد  بینـی صـورت مـی    نائل شد که فرایند تخمیر بوسـیله موجـودات زنـده ذره   

هـا و غـالت    هـا و سـبزي   بیعـی موجـود در سـطح میـوه    هاي ط موجودات از نوع آلودگی

پـس از آن اولـین   . نامیـد  !لـوئی پاسـتور آنهـا را ساکارومیسـس سـرویزیه     باشد کـه  می

در هلند سـاخته شـد، لکـن توسـعه و گسـترش ایـن        1781سال خمیرمایه فشرده در

در  (Moutner)تولیدي بـود کـه توسـط مـوتنر    صنعت به مقیاس وسیع مدیون روش

روش اسـتفاده از باقیمانـده مـواد    ایـن روش تکمیـل شـده،   . ابـداع گردیـد   1846سال 

نمـود و بـازاء هـر یکصـد      استفاده مـی تخمیري بود که از ذرت و مالت بعنوان مواد اولیه

 .آمـد  لیتـر الکـل بدسـت مـی    28کیلوگرم خمیرمایـه و   12کیلوگرم مواد اولیه خشک، 

و بخصـوص   !صـورت پـذیرفت  شیوه تولیدهاي زیادي بتدریج در این  تغییرات و نوآوري

ابـداع   (Marquaret)توسـط مارکـارت   1879روش تزریق هوا در خمیر که در سـال  

قابل تـوجهی بـاال بـرد،    گردید، بازده تولید مخمر نسبت به مواد اولیه مصرفی را بمقدار

 60تـا   50بـه حـدود   هاي هـوادهی، بـازده   اصالح روش !اي که از طریق افزایش و بگونه

آلمان اولین در Hayduckدر دانمارك وSa١۴درصد افزایش یافت و در ادامه توسط

تصـفیه خمیـر    .شددر تولید خمیر مایه استفاده (Fed Batch)بار روش نیمه پیوسته
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باعث گردید کـه بـازده   مایه اولیه و استفاده از آب ولرم و سایر ابداعات در سیستم تولید

هـاي   بـیش از حـد دانـه   گرانـی  .ماده اولیه افزایش دهد درصد کل 100خمیرمایه را تا 

بـه اسـتفاده از   غالت در زمان جنگ جهانی اول باعث گرایش تولید کنندگان خمیرمایه

بـرداري   بهـره مالس گردید و از آن پس بعنوان ماده اصلی اولیه تولید خمیر مایـه مـورد  

بعهـده  اد جـایگزین را هاي سولفوره نقـش مـو   زمینی و محلول قرار گرفت و غالت، سیب

 .گرفتند گرفتند که در مواقع خاص و ضروري مورد استفاده قرار می

 

  نام و کد آیسیک محصول - 1- 1

همان تقسیم بندي متداول ترین طبقه بندي و دسته بندي در فعالیت هاي اقتصادي 

طبقه بندي و دسته بندي استاندارد بین : آیسیک است و طبق تعریف عبارت است از 

 :مطابق ذیل می باشدخمیرمایه از مالس کد آیسیک . المللی فعالیت هاي اقتصادي

 نام کاال کد آیسیک ردیف

 از مالس خمیرمایه 15492461 1

 

  شماره تعرفه گمرکی - 1- 2

 SUQ حقوق ورودي نوع کاال گمرکیشماره تعرفه  ردیف

kg 15 خمیرمایه٢٢٠٢١٠٠٠ 1
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  شرایط واردات - 1- 3

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و  16ورود این محصول موکول به رعایت ماده 

 .می باشد 1346بهداشتی مصوب سال 

 

  )ملی یا بین المللی(بررسی و ارائه استاندارد  - 1- 4

 ردیف
شماره 

 استاندارد
 مرجع عنوان استاندارد

ASTM هاي آزمون روشها و ویژگی2577 1

  

  بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول - 1- 5

به فروش می  دالر آمریکایی و فرانسوي 5/1دالر چینی و همچنین  2خمیرمایه در جهان 

 .همچنین قیمت فروش این محصول در داخل کشور  رسد

 

  توضیح موارد مصرف و کاربرد - 1- 6

تولیـد و عرضـه   باشند که براي مصارف مختلف ها داراي انواع بسیار متعدد می خمیرمایه

:ذیالً به موارد اصلی آنها اشاره شده است. شوند می

 فشردهخمیرمایه•

خمیرمایه خرد شده•



خمیرمایه از مالس: طرح تولید                                                                     امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

٨

 خمیر مایه منجمد•

 شدهخمیرمایه خشک ضعیف•

)خمیرمایه دوغی شکل(خمیرمایه مایع •

خمیرمایه فوري•

فعالخمیرمایه خشک•

 مخمرهاي وحشی و آغازگرها•

کـاالي  اصوالً مصرف این کاال بعنوان یـک کـاالي نهـائی مطـرح نبـوده و بعنـوان یـک       

تولیـد  اي در تولید بسیاري از محصوالت که از آرد بعنـوان مـاده اولیـه اصـلی در     واسطه

سـنتی و  (عمده مصرف خمیرمایه در تهیه انواع نـان .کاربرد داردکنند،  خود استفاده می

پزي، مصارف خانگی، تولید کیـک و کلوچـه، مـی    و سپس در قنادي و شیرینی )حجیم

باشد و به نوعی می توان گفت که در هر کجا آرد مصرف شود خمیرمایه قابلیت کاربرد

شـیمیایی ماننـد تولیـد   مصرف خمیرمایه بعنوان یک مخمر در برخی فرایندهاي . دارد

اصـوالً وظیفـه و نقـش خمیرمایـه     ها و غیره نیز وجـود دارد  الکل، آبجو، برخی هورمون

  :شود دربهبود ساختار نان در چهار مرحله خالصه می

 .آزاد شدن گاز دي اکسید کربن در طی فرایند تخمیرافزایش حجم نان به وسیله. الف
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له اثر کشسانی که ناشی از انبساط خمیـردر  به وسیبهبود ساختمان و ترکیب خمیر. ب

 .اثرتولید گاز است

 .یابد نان توسط مخمر بهبود میطعم و مزه. ج

 .شود میمواد مغذي توسط مخمرتولید شده و به خمیر افزوده. د

  بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول - 1- 7

ضمن افزایش حجم نان موجـب  باشد که وائی میترین مخمر نان، خمیر ترش نان معمول

مشـکل و کنـد بـودن فراینـد     لیکن به دالیلی ماننـد . گردد بهبود بو، طعم و مزه نان می

بهداشـتی بـودن   تهیه آن، عدم امکان تولید صنعتی در سطح وسـیع، و همچنـین غیـر   

امکـان تولیـد   که ترین عامل تخمیر نان فرایند تولید آن، به مرور خمیرمایه بعنوان اصلی

تـرین افزودنـی    رایـج نخسـتین و  .انبوه و صنعتی آن ایجـاد گردیـد، جـایگزین آن شـد    

آغـاز بعنـوان   باشد که در شیمیایی غیر مجاز نان جوش شیرین یا بی کربنات سدیم می

. اسـت شـده  دارویی ابتدایی جهت التیـام در دسـتگاه گوارشـی در عطاریهـا عرضـه مـی      

پوك کردن خمیر شیرینی مصرف داشـته و بعـدها بعنـوان   احتماالً این ماده نخست در 

الزم به ذکـر اسـت کـه بـراي اولـین بـار      . پوك کننده نان مورد مصرف واقع شده است

زمـان  انگلیسیها استفاده جوش شیرین را به نانوایان ایرانی پیشنهاد نمودنـد کـه در آن  

هـا  از شـیرینی  نیـزدر بعضـی  ) جوهر لیمو(از اسید سیتریک ) سال قبل 70ـ80حدود (

در حال حاضر در حـالی  . رفت شده است ولی در نان مواد شیمیایی بکار نمی استفاده می
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شود از ایـن مـاده در    از جوش شیرین در صنعت نانوایی کشور انگلستان استفاده نمیکه

ها از قبیل کیک سنتی یزدي اسـتفاده   بصورت گسترده در نانها و بعضی از شیرینیایران

بعنوان اولین تولیـد   1347پس از آن با آغاز تولید شرکت ایران مایه در سال و گردد می

خمیرمایه در کشور، این محصول به جامعه ایران معرفی گردیـد، لـیکن بـا رشـد     کننده

شهرنشین و روند فزاینده مصرف نان در کشـور، در کنـار دالیلـی ماننـد     سریع جمعیت

بنـدي   ي جوش شـیرین، نیـاز بـه طبقـه    و سرعت عمل بسیار باالسهولت مصرف، ارزانی

تنوع آرد خبازي، نیاز به دستورالعمل خاصی در مصرف انواع انواع خمیر مایه با توجه به

نانوایان کشور به ویژگی و مزایاي استفاده از خمیرمایـه و  خمیرمایه، عدم آشنائی صنف

 بهداشتی، موجب گردیـد مصـرف وسـیع جـوش شـیرین در     همچنین کمبود خمیرمایه

که نسبت نانوایان و دیگر مصـرف کننـدگان آرد   توان گفت کشور رواج یابد و امروزه می

بـاالتر از نسـبت اسـتفاده از خمیرمایـه     در اسـتفاده از جـوش شـیرین بسـیار بیشـتر و     

همچنین ارزانی آن نسـبت بـه   جوش شیرین بدلیل سرعت عمل در ورآمدن و. باشد می

استفاده کنندگان از آرد برخوردار نانوایان و دیگر خمیرمایه، از مقبولیت بیشتري در نزد

بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی     الزم به ذکر است که مطابق مقررات وزارت. است

عملکـرد جـوش شـیرین در     :توضـیح  .مصرف جوش شیرین در تولید نان ممنوع اسـت 

تنور باعث  پخت نان درباشد بلکه این ماده تنها در هنگام خمیر، در واقع تخمیر آن نمی

کاالهـاي جـایگزین   یکـی دیگـر از  . شـود و خاصـیت دیگـري نـدارد     پف کردن آن مـی 
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بیسـکویت  است این ماده اکثراً در تهیه (Baking Powder)خمیرمایه، بکینگ پودر

  .گیرد و دیگر محصوالت آردي مورد استفاده قرار می

گوناگون براي مصـرف   بروز عوارضاستفاده از جوش شیرین در تولید انواع نان ، موجب

در مقابـل  ) از تجزیـه جـوش شـیرین   باقی مانـده (سود شود کنندگان این گونه نانها می

از طرفی بـه  . کند نامطلوب میحرارت با ثبات است و در محصول باقی و نان را قلیایی و

کنـد اسـتفاده از    کـدر مـی  گـذارد و آن را  کار بردن جوش شیرین روي رنگ نان اثر می

روش طبیعـی  شود و به دلیل آن که بـه  موجب بیات شدن سریع نان می جوش شیرین

هـم   .خمیر نان تخمیر نشده است براي انسان مضر و داراي ارزش غذایی پـایینی اسـت  

چنین باعث هضم نشدن غذا و ایجاد اختالل در دستگاه گوارشی و جذب نشدن بعضـی  

کند و بـا   زا فراهم می سرطانشود و زمینه را براي جذب فلزات سنگین و  مفید میفلزات

متأسفانه در حـال حاضـر    .زایی را فراهم می سازد آلکالوز متابولیک زمینه سرطانایجاد

المللـی نـان محسـوب     کـه طبـق تعریـف بـین    . (نان مصرفی کشور نان لواش است%42

کشد و  ثانیه طول می 30نانی که پخت آن فقط ) تخمیر کافی نشده استشود زیرا نمی

هایی را دربردارد و انـدازه   براي دستگاه گوارشی چه دشواريت که هضم آنمشخص اس

اي از مـواد آن از بـدن    در نهایت در بدن جذب و بخش عمـده ناچیزي از مواد مغذّي آن

 .شود میدفع

 

  اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز - 1- 8
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کاالي بعنوان یکاین کاال در زمینه هاي مختلف داراي کاربرد است  خمیرمایه

تولید اي در تولید بسیاري از محصوالت که از آرد بعنوان ماده اولیه اصلی در واسطه

غذاي اصلی مردم در جهان می و از آنجا که نان  کنند، کاربرد دارد خود استفاده می

و سپس در قنادي  )سنتی و حجیم(عمده مصرف خمیرمایه در تهیه انواع نان باشد لذا

باشد و به نوعی می توان ي، مصارف خانگی، تولید کیک و کلوچه، میپز و شیرینی

هر کجا آرد  گفت که در 

خمیرمایه  مصرف شود 

مصرف . دارد قابلیت کاربرد

بعنوان یک  خمیرمایه 

برخی  مخمر در 

شیمیایی  فرایندهاي 

الکل، آبجو،  مانند تولید

شده از آنجا که  با عنایت به مطالب ذکر ها و غیره نیز وجود دارد برخی هورمون

جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است لذا تقاضا براي غذا افزایش یافته و 

 . متقابال نیاز به این محصول نیز افزایش می یابد 
 

  کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول - 1- 9

  

 

 1387ماهه  10الی  1380از سال  خمیرمایهکشورهاي تولید کننده 

 

 )دالر(ارزش صادرات به ایران نام کشور ردیف

 105386 بلژیک 1
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 1387ماهه  10الی  1380تولید شده در ایران از سال  خمیرمایهکشورهاي عمده مصرف کننده 

 95265 ترکیه 2

 391529 فرانسه 3

 242518 امارات متحده 4

 8804 عراق 5

 32384 انگلستان 6

 5502 آلمان 7

 29195 هند 8

 166885 برزیل 9

  )دالر(ارزش صادرات از ایران  نام کشور  ردیف

  82902  آذربایجان  1

  4131202  ترکمنستان  2
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  188600  ساحل عاج  3

  304563  عربستان  4

  1721784  قرقیزستان  5

  27720  قطر  6

  1611460  لبنان  7

  79300  موزامبیک  8

  1060337  اتیوپی  9

  7677126  افغانستان  10

  792200  جمهوري متحده  11

  2917048  عراق  12

  107127  گرجستان  13

  625548  الجزایر  14

  31040  پاکستان  15

  9000  عمان  16

  34000  فدراسیون روسیه  17

  148400  امارات  18

  5634930  تاجیکستان  19

  3908262  قزاقستان  20

  64345  ترکیه  21

  2530354  ارمنستان  22

  25200  سري النکا  ۲۳

  25200  سودان  24

  396997  ازبکستان  25

  105128  کنگو  26

  27000  آرژانتین  27

  25200  آنگوئیال  28

  1700  ایاالت متحده  29

  128700  کامرون  30

  77400  سنگال  31
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شرکت هاي داخلی تولید کننده و مصرف کننده محصول-

   خمیرمایهواحدهاي تولید کننده 

  )نفر(اشتغال   سال أخذ مجوز  )تن(ظرفیت   نام واحد  استان

 80 85 3800 ایران مایه آذربایجان شرقی

 تهران

 72 48 3000 ایران مایه 

 40 85 370 فرآیند فرآوري زیستی

 25 87 1560 فرآورده هاي آردي و غذایی بهفام و گندم نوین

 29 77 700 شرکت غذایی ثمین نان سحر

 70 76 2500 خمیرمایه پردیس

 10 78 345 دهنده نان افزا صنایع بهبود

 20 78 2800 گلنان

 50 78 2000 نازنین شاملو و مریم اناري

 150 80 2500 مواد غذایی خمیرمایه چهارمحال چهارمحال بختیاري

 خراسان رضوي

 215 73 3500 ایران مالس

 118 79 5000 خمیرمایه رضوي

 8 86 100 خرمیمحمد 

 خوزستان

 150 80 2700 خمیرمایه خوزستان

تعاونی صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزي و 

 غذایی نگین دز
20 87 30 

 220 85 10000 خمیرمایه و الکل توسعه نیشکر

 15 87 30 پیمان فرد جنوب

 1 80 2558 مایه خمیر تازه و خشک آروین طالي زنجان سمنان

 57 80 4700 لرستانخمیرمایه  لرستان

 57 86 250 بسته بندي محصوالت غذایی جمع قائمشهر مازندران

در ایران خمیرمایهبرخی مصرف کنندگان عمده -

 .می باشندو صنایع غذایی نانوائیها، قنادیها 
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  شرایط صادرات - 1- 10

ه استاندارد و ربراي صادرات این محصول شرایط خاصی وجود ندارد منوط براینکه مجوز از ادا

در سال هاي اخیر  خمیرمایهصادرات . بهداشت بدلیل مصارف بهداشتی و خوراکی آن اخذ گردد

عواملی مانند بهبود کیفیت محصول و نیز بسته بندي آن می تواند زمینه رشد . رشد داشته است 

 خمیرمایهدر سال هاي آتی با تکمیل واحدهاي نیمه تمام تولید . را فراهم سازد  خمیرمایهمیزان 

 .و افزایش توان تولیدي کشور در این زمینه، می توان صادرات این محصول را افزایش داد

 

 اـه و تقاضـت عرضـوضعی-2

بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولیدات از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل  - 2- 1

ژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت   سطح تکنولوواحدها و تعداد آنها و 

عملی، علل عدم بهره برداري کامل از ظرفیت ها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده 

  ماشین آالت مورد استفاده در تولید محصول

میزان بر اساس آخرین اطالعات منتشره از سازمان صنایع و معادن واحدهاي فعال و 

 : مطابق ذیل می باشند تولیدات آنها

با توجه به عواملی نظیر راندمان ماشین آالت و کسب مهارت تدریجی پرسنل و 

ظرفیت عملی  و نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه، همچنین تسط کامل بر فرآیند تولید

 .می باشددرصد 80ظرفیت عملی 
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با توجه به آمار صادرات و واردات این محصول در سال هاي اخیر و مقایسه آنها با یکدیگر شاهد 

خواهیم بود  خمیرمایهحجم پایین واردات در مقایسه با حجم باالي صادرات این محصول یعنی 

 .که این امر نشان دهنده وضعیت نسبتا مطلوب در تولید این محصول در کشور می باشد 

  از مالس  خمیرمایهدر زمینه تولید  الفعواحدهاي 

  )نفر(اشتغال   سال أخذ مجوز  )تن(ظرفیت   نام واحد  استان

 80 85 3800 ایران مایه آذربایجان شرقی

 تهران

 72 48 3000 ایران مایه 

 40 85 370 فرآیند فرآوري زیستی

 25 87 1560 فرآورده هاي آردي و غذایی بهفام و گندم نوین

 29 77 700 ثمین نان سحر شرکت غذایی

 70 76 2500 خمیرمایه پردیس

 10 78 345 دهنده نان افزا صنایع بهبود

 20 78 2800 گلنان

 50 78 2000 نازنین شاملو و مریم اناري

 150 80 2500 مواد غذایی خمیرمایه چهارمحال چهارمحال بختیاري

 خراسان رضوي

 215 73 3500 ایران مالس

 118 79 5000 رضويخمیرمایه 

 8 86 100 محمد خرمی

 خوزستان

 150 80 2700 خمیرمایه خوزستان

تعاونی صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزي و 

 غذایی نگین دز
20 87 30 

 220 85 10000 خمیرمایه و الکل توسعه نیشکر

 15 87 30 پیمان فرد جنوب

 1 80 2558 مایه خمیر تازه و خشک آروین طالي زنجان سمنان

 57 80 4700 خمیرمایه لرستان لرستان

 57 86 250 بسته بندي محصوالت غذایی جمع قائمشهر مازندران

به شرح ذیل می  تولید خمیرمایهبرخی از سازندگان و وارد کنندگان ماشین آالت 

 :باشند
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021-22439437تلفن : شرکت راست ماشین بین الملل 

 021-88836840تلفن : شرکت تکفا

مطرح ترین شرکت تولیدکننده ماشین آالت شرکت اتریشی فوگل بوش می باشد.

سال گذشته در ایران شروع به فعالیت کرده اند  10سطح تکنولوژي واحدهایی که در 

به لحاظ اینکه از ماشین آالت روز دنیا جهت تولید این محصول استفاده می کنند 

فعالیت خود را آغاز کرده بودند باالتر و به نسبت به واحدهایی که از سالیان پیشتر 

 .سطح جهانی نزدیکتر می باشد 
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از نظر ( بررسی وضعیت طرح هاي جدید و طرح هاي توسعه در دست اجرا  - 2- 2

ژي آنها و سرمایه  تعداد ، ظرفیت، محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولو

  )و ریالی و مابقی مورد نیازگذاري هاي انجام شده اعم از ارزي 

و  در دست اجرابر اساس آخرین اطالعات منتشره از سازمان صنایع و معادن واحدهاي 

 : میزان تولیدات آنها مطابق ذیل می باشند

 1387تا سال  از مالس خمیرمایهتولید درصد در زمینه  20 بیش ازتعداد و ظرفیت طرحهاي با پیشرفت 

  درصد پیشرفت  سال أخذ مجوز  )تن(ظرفیت   نام واحد  استان

 100 85 3800 ایران مایه آذربایجان شرقی

 77 85 250 فن آوري زیست رازي اردبیل

 تهران

 100 48 3000 ایران مایه 

 100 85 370 فرآیند فرآوري زیستی

 100 87 1560 فرآورده هاي آردي و غذایی بهفام و گندم نوین

 100 77 700 شرکت غذایی ثمین نان سحر

 100 78 345 دهنده نان افزا صنایع بهبود

 100 78 2800 گلنان

 100 80 2500 مواد غذایی خمیرمایه چهارمحال چهارمحال بختیاري

 خراسان رضوي

 100 73 3500 ایران مالس

 100 79 5000 خمیرمایه رضوي

 58 75 750 ایران مالس

 100 86 100 محمد خرمی

 خوزستان

 100 80 2700 خوزستانخمیرمایه 

 100 87 20 تعاونی صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزي و غذایی نگین دز

 100 85 10000 خمیرمایه و الکل توسعه نیشکر

 100 87 30 پیمان فرد جنوب

 100 80 2558 مایه خمیر تازه و خشک آروین طالي زنجان سمنان
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 75 82 4000 پاك مایه کرمانشاه کرمانشاه

 100 80 4700 خمیرمایه لرستان لرستان

 100 86 250 بسته بندي محصوالت غذایی جمع قائمشهر مازندران

الزم به ذکر است که چندین واحد نیز در این زمینه موفق به اخذ جواز تأسیس از سازمان صنایع و 

 :معادن شده اند که در ذیل به آنها اشاره شده است

 خمیرمایه در زمینه تولید  جواز تأسیسداراي ظرفیت طرحهاي تعداد و 

  درصد پیشرفت  )نفر(اشتغال   سال أخذ مجوز  )تن(ظرفیت   نام واحد  استان

 آذربایجان شرقی

 100 80 85 3800 ایران مایه

 50 80 76 2500 تعاونی چند منظوره بسیج

 0 23 79 2500 آسان گوار

 0 23 81 3000 علیرضا یونچی و سعید نعمتی

 0 17 87 1200 مایهایران 

 77 40 85 250 فن آوري ریستی رازي  ارومیه

  اصفهان
 0 45 83 2000 کارشناس نجف آبادي

 0 50 85 1500 علی میرحاج

  تهران

 100 72 48 3000 ایران مایه

 100 40 85 370 فرآیند فرآوري زیستی

فرآورده هاي آردي و غذایی بهنان 

 گندم نوین
1560 87 25 100 

 100 29 77 700 غذایی ثمین نان سحر

 12 70 76 2500 خمیرمایه پردیس

 100 10 78 345 صنایع بهبود دهنده نان افزا

 100 20 78 2800 گلنان

 0 50 78 2000 نازنین شاملو و مریم اناري

 100 150 80 2500 مواد غذایی خمیرمایه چهار محال چهار محال بختیاري

 خراسان رضوي

 100 215 73 3500 مالسایران 

 100 118 79 5000 خمیرمایه رضوي

 58 26 75 750 )موافقت با توسعه(ایرام مالس

 0 30 81 2500 )موافقت با توسعه(خمیرمایه رضوي

 0 130 85 5000 علی اکبر ماهیان
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 100 8 86 100 محمد خرمی

 76 48 84 2500 ایرام مالس

 10 100 85 5000 خمیرمایه ماهان

 0 400 85 6000 غالم عباس مختارنژاد

 0 44 86 3600 محمد علی رجائی

  )ادامه( خمیرمایه در زمینه تولید  داراي جواز تأسیسظرفیت طرحهاي تعداد و 

  درصد پیشرفت  )نفر(اشتغال   سال أخذ مجوز  )تن(ظرفیت   نام واحد  استان

  خوزستان

 100 150 80 2700 خمیرمایه خوزستان

صنایع تبدیلی تعاونی 

محصوالت کشاورزي و غذایی 

 نگین دز

20 87 30 100 

خمیر مایه و الکل توسعه 

 نیشکر

10000 85 220 100 

 0 17 85 900 خمیرمایه خوزستان

 100 15 87 30 پیمان فرد جنوب

  زنجان
مایه خمیر تازه و خشک 

 آروین طالي زنجان

26000 85 180 0 

  سمنان
 100 1 80 2558 خمیرمایه رویان شاهرود

 0 40 86 0.1 نیکان نمک

 17 24 85 15 علیرضا واثق دانشوري  قزوین

 10 48 85 2500 ماندانا خانی کرمان

 75 96 82 4000 پاك مایه کرمانشاه کرمانشاه

 0 22 87 3000 آنزیم سازان نوشین گیالن

 لرستان

 100 57 80 4700 خمیرمایه لرستان

 15 77 71 5000 پروتئین دامی لرستان

 0 250 85 2500 خمیرمایه لرستان

 مازندران
بسته بندي محصوالت غذایی 

 جمع قائمشهر

250 86 57 100 

 1 40 83 400 نگین خوراك هرمز هرمزگان
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 0 7 85 250 عزیزاله یعقوبی همدان

  

  

  )چقدر از کجا(  87سال ده ماهه بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا  - 2- 3

مطابق  خمیرمایهواردات ، میزان تجارتاخذ شده از سازمان توسعه  بر اساس اطالعات

 :جدول ذیل می باشد

 خمیرمایهآمار واردات 

 

 سال
 کل

 )دالر(ارزش )kg(وزن

1379 1255033046

1380 47750 129964 

1381 66618 71380 

1382 15752 23798 

1383 20440 40349 

1384 76708 216598 

1385 17730 174173 

1386 72250 102204 

 319004 39622 1387ده ماهه 

 

واردات خمیرمایه به ایران از کشورهاي اتریش، فرانسه، بلژیک، ترکیه، امارات، عراق، انگلستان، 

 .آلمان و هند صورت می پذیرد
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 خمیرمایه ایرانمهم ترین کشورهاي تامین کننده 

 نام کشور نام محصول

 1383سال  1382سال  1381سال 1380سال  1379سال 

)دالر(ارزش )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن

--------32376 10000 اتریش 21021000با کد تعرفه  خمیرمایه

 14838 300 - - - - - - 670 2550 فرانسه21021000خمیرمایه با کد تعرفه 

 - - - -36000742201800031166-- بلژیک21021000خمیرمایه با کد تعرفه 

354702995613000145151960020216 9265 6750 - - ترکیه21021000خمیرمایه با کد تعرفه 

--24981454590629 46479 5000 - - امارات21021000خمیرمایه با کد تعرفه 

----107208804 - - - - عراق21021000خمیرمایه با کد تعرفه 

16231525405295-- - - - - انگلستان21021000خمیرمایه با کد تعرفه 

--20005502-- - - - - آلمان21021000خمیرمایه با کد تعرفه 
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 ایران خمیرمایهمهم ترین کشورهاي تامین کننده 

 نام کشور نام محصول

 1387ده ماهه اول سال  1386سال 1385سال 1384سال 

)دالر(ارزش )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن)دالر(ارزش )kg(وزن

------- - اتریش 21021000خمیرمایه با کد تعرفه 

 75739 980 95930 6690 158544 12255 - - فرانسه21021000خمیرمایه با کد تعرفه 

 - ------- بلژیک21021000ایه با کد تعرفه خمیرم

---- 10300 5000 11013 9476 ترکیه21021000ایه با کد تعرفه خمیرم

36142240435-- - - - - امارات21021000ایه با کد تعرفه خمیرم

---- - - - - عراق21021000خمیرمایه با کد تعرفه 

5606273425002830 5330 475 9504 532 انگلستان21021000ایه با کد تعرفه خمیرم

---- - - - - آلمان21021000خمیرمایه با کد تعرفه 

---- - - 29195 15500 هند 21021000ایه با کد تعرفه خمیرم

---- - - 166885 51200 برزیل 21021000ایه با کد تعرفه خمیرم
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  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه  - 2- 4

 

جهت بررسی روند مصرف از شاخص مصرف ظاهري که یک روش برآورد معمول می باشد، استفاده می 

 :گردد

 :که در آن

C :مصرف ظاهري 

Y :تولید داخلی 

M :واردات 

X :صادرات 

K :موجودي کاال 

 .برآورد مصرف داخلی نیاز به اطالعات صادرات این محصول می باشدجهت 

 

  
واحد 

  سنجش

  میزان مصرف

 1386سال  1385سال  1384سال  1383سال  1382سال  1381سال 
 ماهه اول 10

 1387 سال

تولیدات 

 داخلی
7966000896200099580009958000113360001306800016130000 کیلوگرم

 39622 72250 17730 76708 20440 15752 66618کیلوگرمواردات

 11392124 10097708 10179521 2641593---کیلوگرمصادرات

7393115117420930425424777498 9978440 8977752 8032618کیلوگرممیزان مصرف
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  و امکان توسعه آن  87بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال  - 2- 5

مطابق  خمیرمایه صادراتاخذ شده از سازمان توسعه صادرات، میزان  بر اساس اطالعات

 :جدول ذیل می باشد

 

 سال
 کل

 )دالر(ارزش )kg(وزن

1379 --

1380 2910 1940 

1381 - - 

1382 - - 

1383 - - 

1384 2641593 1575773 

1385 10179521 5553957 

1386 10097708 6514256 

 6021697 11392124 1387ده ماهه 
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 نام کشور
نام 

 محصول

صادرات در سال 

1384 

صادرات در 

 1385سال
 1386صادرات در سال

ده ماهه صادرات در 

 1387سالاول 

 $ارزش )kg(وزن $ارزش )kg(وزن $ارزش )kg(وزن $ارزش )kg(وزن

 31698 19810 5493 6586 42801 24932 2910 1940خمیرمایه آذربایجان

 1127312 585836 1329427 739326 1243952 787980 430511 254400خمیرمایه ترکمنستان

 32000 16000 104400 58000 52200 29000 - -خمیرمایه ساحل عاج

 32000 16000 - - 171763 109200 100800 56000خمیرمایه عربستان

 444320 222160 623386 337615 491401 273100 162677 90376خمیرمایه قرقیزستان

 37720 13860 - - - - - -خمیرمایه قطر

 504280 252140 543600 295000 563580 313100 150660 83700خمیرمایه لبنان

 28000 14000 - - 51300 28500 - -خمیرمایه موزامبیک

 630400 315200 652080 350000 408257 226800 - -خمیرمایه اتیوپی

 2729142 1584255 2650144 1687477 1875015 1314251 422835 237030خمیرمایه افغانستان

 386200 195000 179200 98000 176400 980000 50400 28000خمیرمایه جمهوري متحده

 794680 406000 492680 272000 1254566 721591 375122 250090خمیرمایه عراق

 42320 21500 - - 64807 36000 - -خمیرمایه گرجستان

 209748 106260 110880 61600 194040 107800 110880 61600خمیرمایه الجزایر

 24240 12200 - - 6800 4000 - -خمیرمایه پاکستان

 9000 5000 - - - - - -خمیرمایه عمان

 34000 17000 - - - - - -خمیرمایه فدراسیون روسیه

 92400 46200 30800 15400 25200 14000 - -خمیرمایه امارات

 2120052 1075876 1953934 1095118 1221958 707019 338986 196259خمیرمایه تاجیکستان

 1319000 659500 1176640 634800 1194412 663562 218210 121228خمیرمایه قزاقستان

 - - - - 33345 40000 31000 40000خمیرمایه ترکیه

 773612 437900 947906 655228 757476 561988 51360 34000خمیرمایه ارمنستان

 - - - - - - 25200 14000خمیرمایه سري النکا

 - - - - - - 25200 14000خمیرمایه سودان

 - - 134514 90106 139921 77734 122562 68090خمیرمایه ازبکستان

 - - 26100 14500 79028 43900 - -خمیرمایه کنگو

 - - - - 27000 22500 - -خمیرمایه آرژانتین

 - - - - 25200 14000 - -خمیرمایه آنگوئیال

 - - - - 1700 1000 - -خمیرمایه ایاالت متحده

 - - 26100 14500 77400 43000 25200 14000خمیرمایه کامرون

 - - 77400 43000 - - - -خمیرمایه سنگال

 - - 92000 46000 - - - - خمیرمایه عربیجمهوري 

دالر به کشور آذربایجان  2910به ارزش خمیرمایه کیلوگرم  1940که  1380الزم بذکر است بجزء سال 

 .موجود نمی باشد 1383، 1382، 1381، 1379صادر گردیده است آماري از صادرات در سالهاي 
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 :خمیرمایه بازار هاي هدف وکشورهاي عمده مصرف کننده 

 کشورهاي حاشیه خلیج فارس، کشورهاي تازه استقالل یافتهGIS شمال آفریقا، عراق و ،

.افغانستان بازارهاي عمده صادراتی خمیرمایه کشور می باشند

  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم - 2- 6

و افزایش روز  صنایع غذایی ، قنادي و نانواییخمیرمایه در با توجه به موارد مصرف و کاربردهاي 

کاربرد این اهمیت افزون جمعیت جهان و به دنبال آن باال رفتن سطح تقاضاي بشر براي غذا و 

تولید این محصول جهت مصرف در داخل کشور و صادرات آن محصول در صنایع ذکر شده نیاز به 

با عنایت به آمار اعالم شده که در صفحات که البته . به دیگر کشورها به وضوح مشاهده می گردد

قبل نیز به آن اشاره گردید تولید این محصول روندي رو به افزایش داشته و در آینده نیز به همین 

 .منوال خواهد بود

 

بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و -3

 مقایسه آن با دیگر کشورها

خمیر مایه محور اصلی فرایند تولیـد  هاي اد شرایط و تکثیر سلولتخمیر مالس بمنظور ایج

نهائی ممکن است بصورت خشـک و  دهد که در نهایت خمیر مایه خمیر مایه را تشکیل می

خمیرمایـه، کشـت یـک رشـته از     اولـین قـدم در جهـت تولیـد     .گردد !یا تر به بازار عرضه

در آزمایشـگاه   (Saccharomyces Cervisiae)هـاي ساکارومایسـس سـرویزیه    ي باکتر

این فعل و انفعال بعنوان اولین . یابندباشد که پس از آن باید به واحد تولید اصلی انتقال می

یابد تا به اندازه کافی رشد باکتري توسعه  میگیرد و ادامه مرحله پیش از تخمیر صورت می
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 20این مرحله، تولیـد انـدك بـوده و حـدود      در. نمودیابد تا بتوان تولید خمیر مایه را آغاز

باید بدقت کنترل شده و بجـز مـالس و نمـک مـواد     درصد ازکل تولید است، درجه حرارت

هـاي مخمـر بوسـیله     دانـه . نیـز اضـافه گـردد   اي جهـت تسـریع در امـر تولیـد     مغذي ویژه

ائی تهیـه  یابد تا این که مخمـر نهـ   ادامه میسانتریفیوژ جدا گردیده و شستشو و جداسازي

ذخیره هدایت گردیده و در درجـه حـرارت   شود و این خمیر جهت مصارف بعدي به مخزن

منظور تولید خمیر مایه به صورت صـنعتی  به .شود نگهداري می) درجه سانتیگراد4(مالیم 

 :متداول استمراحل زیر در خط تولید !و در حد وسیع تجاري،
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اولیهنگهداري مالس و مواد.١

دهـد کـه مـالس در     قند تشکیل مـی مواد اولیه اصلی خط تولید را مالس نیشکر یا چغندر

مواد شیمیایی در بشکه، کیسـه و  سایر .شود متر نگهداري می 14مخازن ورق سیاه با قطر 

 .شود خط تولید نگهداري میهاي مخصوص در انبار مواد اولیه نزدیک به بندي یا بسته

مالسو پاستوریزه کردنسازي  سازي، رقیق آماده.٢

شده و پس از پاستوریزه کردن آن در در این بخش از فرایند تولید خمیر مایه، مالس رقیق

آمـاده ارسـال بـه بخـش تخمیـر      درجه سانتیگراد و سپس سرد کـردن،  110دماي حدود 

تـا لجـن و سـایر ذرات    سازي روي محصول صورت گرفته گردد و همزمان عملیات زالل می

 .از مالس جدا شودحل نشدنی 

شیمیاییسازي مواد آماده.٣

شـود و جهـت    معدنی تهیه مـی در این بخش یک سري مواد شیمیایی و امولسیفایر و مواد

 .گردد آماده میارسال به مخازن بخش تخمیر و شستشو و ضد عفونی خط تولید

تخمیر آزمایشگاهی.۴

. گـردد  شده و اصـالح نسـل مـی   محرك اولیه در آزمایشگاه میکروبیولوژیکی کشت و تکثیر

گیرد و محموله آمـاده   میکشت مخمر خالص در محیط کامالً استریل آزمایشگاهی صورت

 .شود شده به خط تولید منتقل می
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تولیدبخش تخمیر مالس در خط.۵

گیـرد و در ایـن مخـازن     صورت میتخمیر اولیه و ثانویه در مخازن بزرگ از فوالد ضد زنگ

بعد از مرحله . باشد استریل میو حرارت الزامی بوده و شرایط کشت pHکنترل دقیق هوا، 

در  .گـردد  فرمانتورها تزریق مـی کشت خمیر مایه خالص، محصول بصورت سیستماتیک به

هـا آمـاده بـوده کـه در شـرایط       محـرك بستر کشـت و رشـد  ) تخمیرسازها(این فرمانتورها 

تجهیزات جلـوگیري از هرگونـه    .یردگ میپیچیده کنترل شده عملیات فرمانتاسیون صورت

نمایند، سایر مواد شیمیایی کمکـی و مغـذي    میآلودگی نقش مهمی را در این مراحل ایفا

ترکیبـات آمونیـوم قسـمت اصـلی مـواد      . شـوند  مـی نیز بصورت محلول به فرمانتورهـا وارد 

ریـق  در این مرحله حرارت ایجاد شده از ط .دهد شیمیایی کمکی این قسمت را تشکیل می

بسـتر   .یابـد  هاي خنک کننده انتقال می برجهاي حرارتی با کمک آب به خارج خط و مبدل

هاي  اکسیژن مورد نیاز از طریق سیستم. باشد میدرجه سانتیگراد 34الی  30مناسب رشد 

) کربنات سدیم و اسـید سـولفوریک  (ها  افزودنیمحلول با کمک pHهوادهی تأمین شده و

در یک فرمانتور مـواد بـه سـایر فرمانتورهـا انتقـال      از عملیات تخمیربعد  .گردد کنترل می

تعداد فرمانتورها بسـتگی بـه    .ظرفیت مورد نظر برسدیابد تا بدین ترتیب خط تولید به می

 .ظرفیت تولید دارد

جدایشگرها.۶

از محیط کشت جدا شـده و طـی چنـد    با استفاده از سپراتورهاي گریز از مرکز ،خمیر مایه

  .گردد به قسمت شیر خمیرمایه منتقل می مرحله
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مایهنگهداري شیر خمیر.٧

در مخازن نگهدارنـده  محلول خمیر مایه با استفاده از آب سرد رقیق شده و با حرارت پائین

 .گردد آوري می شیر خمیر مایه جمع

سازي رشتهواحد آبگیري و.٨

فیلترهاي افقی رد شده و میـزان  محلول خمیرمایه از) جرم خشک(بمنظور افزایش غلظت 

محصـول بدسـت آمـده از ایـن      .کنـد  میدرصد افزایش پیدا 32الی  28جرم خشک آن به 

آب جـدا    .گـردد  سازي هدایت می رشتهنامند که به دستگاه قسمت را کیک خمیر مایه می

سـاز محصـول بـا     در دستگاه رشته. گردد میشده در این قسمت به سیستم فاضالب هدایت

 .گردد خشک کن هدایت میخاص بصورت رشته درآمده و به داخل دستگاه قطر

واحد خشک کن.٩

. شـود  اسـتفاده مـی  هـاي خشـک کـن پیوسـته     در مرحله اول خط خشک کـن از دسـتگاه  

خشک شده و ها توسط هواي خشک و بدون رطوبت هاي خمیر مایه در این دستگاه گرانول

ایستگاه دوم کند و بصورت پیوسته به داخل افزایش پیدا می% 91میزان جرم خشک تا حد 

% 5از خشک کن رانده شده و در آنجا از طریق هواي خشک میـزان رطوبـت آن بـه کمتـر    

مهمتـرین  و فعـال بـودن خمیرمایـه از   % 95میزان جرم خشک بـاالي   .کند تقلیل پیدا می

 .باشد هاي سیستم خشک کن بکار گرفته شده می ویژگی
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بندي بسته.١٠

قسمت خشک کن به بونکرهـاي  فعال از (Instant dry yeast)مایه فوري خشکخمیر 

انـواع   .گردد بندي می بستهقسمت بسته بندي هدایت شده و در دو خط جهت ارائه به بازار

بنـدي کیلـوئی بصـورت     بسـته بندي، در خأل جهت بازارهاي خاص داخلی و صادرات و بسته

 .شـود  نان در نظر گرفته مـی ها و کارخانجات نانوائیجهت مصارف  P.P)هاي در کیسه(فله 

مراکـز مصـرف نگهـداري    بندي شده در سردخانه مخصوص جهت ارسال بـه  محصول بسته

بصورت گام به گام، انواع در شکل زیر ضمن خالصه کردن روش تولید خمیرمایه .گردد می

.استهاي قابل استحصال در مراحل مختلف نشان داده شده خمیر مایه
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نسبت به  در دنیا تولید خمیرمایهتکنولوژي کشورهاي فرانسه ،ترکیه و هلند در حال حاضر از نظر 

تولید می نمایند،که این امر نیز و خمیرمایه درجه یک را سایر کشورها در سطح باالتري قرار دارند 

به لحاظ استفاده از پیشرفته ترین ماشین آالت روز دنیا همچنین بکار بردن بهترین نوع مخمرها با 

باالترین ماندگاري در تولید این محصول می باشد در حالیکه تولید خمیرمایه در ایران از نظر 

رد و علت آن به روز نکردن ماشین آالت و تکنولوژي تولید، فاصله نسبتا زیادي با آن کشورها دا

همچنین نوع مخمرهاي مورد استفاده و فرموالسیونی که براي تولید این محصول بکار می برند می 

 .باشد

 

  تکنولوژي هاي مرسوم در فرآیند تولید محصولاط قوت و ضعف قتعیین ن - 4

ست که قابل رقابت با ی نوین کارخانه ها و تولید محصولی ا ژنقطه قوت این صنعت تکنولو

بهترین تولیدکنندگان خارجی بوده و البته از نقاط ضعف این تکنولوژي روش تصفیه پساب 

 . .و نرسیدن به استانداردهاي مورد نظر می باشد

  

به بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت  - 5

ود، در دست اجراء، جاطالعات واحدهاي موبا استفاده از ( تفکیک ریالی و ارزي 

UNIDO  و اینترنت و بانک هاي اطالعاتی جهانی، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و

 ... )تجهیزات و 

در تعیین ظرفیت ساالنه این طرح وجود مواد اولیه،سرمایه و بازار فروش تعیین کننده 

ظرفیت اسمی  یه وجود دارد،با توجه به مالحظاتی که در رابطه با محدودیت سرما .هستند

این طرح در سال اول بهره برداري . تن در سال پیش بینی شده است 540طرح اجراي 

 .ظرفیت خواهد رسید% 100بهره برداري به  چهارمو در سال % 70
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  اطالعات مربوط به سرمایه ثابت طرح - 5- 1

سرمایه ثابت به آن دسته از دارائی ها اطالق می شود که طبیعتی ماندار داشته و در جریان 

این دارائی ها شامل زمین، ساختمان، . عملیات واحد تولیدي از آنها استفاده می شود

می باشد که در ادامه هر یک از آنها ... وسایل نقلیه، ماشین آالت تولید، تأسیسات جانبی و 

 .محاسبه می شود خمیرمایهولیدي براي واحد ت

 

  هزینه هاي زمین  5- 1- 1

اندازه براي محاسبه هزینه هاي تهیه زمین و ساختمانهاي مورد نیاز این واحد، الزم است 

بناهاي مورد نیاز از قبیل، سالن تولید، انبارها، ساختمانهاي اداري، تأسیسات، محوطه، 

 . مورد نیاز براي احداث بناها محاسبه گردد سپس مقدار زمین. برآورد شود... پارکینگ  و 

 

 )متر مربع(ژ  مترا شرح
بهاي هر متر مربع 

 )ریال(

 جمع

 )میلیون ریال(

 1000 200000 5000 زمین 
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  محوطه سازيهزینه هاي  5- 1- 2

  

 )ریال( واحدبهاي  )متر مربع(ژ  مترا شرح
 جمع

 )میلیون ریال(

 150 30000مترمکعب 5000 تسطیح و خاکبرداري و خاکریزي

 90 300000 متر مکعب 300 متر 2دیوارکشی به ارتفاع 

 100 100000 مترمربع1000 خیابان کشی و پیاده رو سازي

 30 50000 مترمربع 600 فضاي سبز و روشنایی

 370   جمع کل

  ساختمانهزینه هاي  5- 1- 3

 شرح
 متراژ

 )متر مربع(

بهاي هر متر 

 مربع

 )ریالهزار (

 جمع

 )میلیون ریال(

150021003150تولیدسالن 

2302000460انبار

آزمایشگاه میکروبی و 

شیمیایی
802300184

و  ساختمان اداري و مالی

رفاهی،  خدماتی
3502100735

تعمیر گاه و انبار قطعات و 

مواد شیمیایی و دیگ بخار
1001900190 

پست برق و اتاق برق 

اضطراري 
201900380 

 5099  2280 جمع کل
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  هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 5- 1- 4

 تعداد شرح ردیف

 عدد5 مخازن ذخیره سازي مالس بصورت زمینی از جنس آهن با روکش پلی اتیلن  1

 عدد5 تانک هاي کشت اولیه از جنس آهن با روکش پلی اتیلن 2

 عدد5 تانک هاي کشت ثانویه  3

 عدد5 از جنس استیلتانک هاي تخمیر  4

 عدد2 تنی 5دیگ بخار  5

 عدد1 برج تقطیر آب تمام استیل 6

 عدد1 براج تقطیر مالس اولیه تمام استیل 7

 عدد1 برج تقطیر روغن الکل تمام استیل 8

 عدد1برج پاالیش الکل تمام استیل 9

 عدد11 استیلکندانسور جهت خالص سازي بصورت چند مرحله به ابعاد مختلف و تمام  10

 عدد10 مبدل حرارتی تمام استیل 11

 عدد1 ریبویلر جهت خالص سازي الکل تمام استیل 12

 عدد1 دکانتور جهت خالص سازي تمام استیل 13

 عدد1 فیلتر عمودي 14

  شاسی سازي جهت کل ماشین آالت از جنس آهن 15

 سري1 لوله کشی استیل و آهن همراه با اتصالت ، پمپ هاي ضد جرقه و معمولی  16

 جمع کل به میلیون ریال

32375 
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  هزینه هاي تاسیسات - 5- 1- 5

 )میلیون ریال(ع جم شرح ردیف

1 
350.0 کیلو وات ساعت 350انشعاب برق 

2 
کلیه عملیات خطوط تجهیزات برق و روشنایی و تابلو مادر با تجهیزات و اجراي 

 برق
280.0

3 
85.0دیزل ژنراتور جهت برق اضطراري 

85.0 اینچ از شبکه 2هزینه انشعاب آب  4

5 
لیتري  3000متر مکعبی و مخزن کوئل دار  20سیستم آب رسانی با مخزن آب 

 جهت تهیه آب گرم مصرفی ، پمپ آب گرم و سرد 
300

26.0 تجهیزات هواي فشرده با لوازم مربوطه و کمپرسور  6

150 عدد کولر دو تیکه 15شامل و گرمایش وسائل سرمایش  8

60 سیستم اطفاء حریق هشدار دهنده و کپسولهاي سیار 9

300 متر مکعب در شبانه روز30تجهیزات تصفیه فاضالب  10

27 پمپ آب و شیلنگ و شیرهاي مخصوص 11

20 لیتري 5000سوخت منبع  12

58 دستگاههاي جانبی نظیر سختیگیر آب 13

 1683  جمع

 

  وسائط نقلیههزینه هاي  - 5- 1- 6

 )میلیون ریال(ع جم تعداد شرح ردیف

1600.0 کامیون  1

2270 وانت نیسان  2

1120.0 لیفتراك 3

 990   جمع
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  هزینه لوازم اداري و خدماتی 5- 1- 7

میلیون 50هزینه خرید تجهیزات اداري نظیر کامپیوتر، فکس، پرینتر، میز و صندلی و تجهیزات خدماتی 

 .ریال برآورد می گردد

  هزینه هاي قبل از بهره برداري - 5- 1- 8

 )میلیون ریال(ع جم شرح ردیف

 17 و اخذ مجوزات الزمهزینه ثبت شرکت  1

 48 بیمه و قبوضهزینه انجام مطالعات و  2

 52 ، دستمزد در دوران قبل از بهره برداريهزینه انجام مسافرت 3

 10 هزینه آموزش پرسنل 4

 10 تولید آزمایشی 5

 137  جمع

 

  ثابت سرمایه گذاريهزینه هاي جمع  - 5- 1- 9

  )میلیون ریال(هزینه   شرح  ردیف

 1000 زمین 1

 370 محوطه سازي 2

 5099 ساختمان 3

 32375 ماشین آالت و تجهیزات 4

 1683 تأسیسات 5

 990 وسائط نقلیه 6

 50 اثاثه اداري 7

 2028.35 هزینه پیش بینی نشده 8

 137 هزینه قبل از بهره برداري 9

 43732.4 جمع هزینه هاي ثابت
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  طرح  گردش مورد نیازسرمایه در  - 5- 2

از پروژه بشرح ) ظرفیت اسمی% 60(سرمایه در گردش مورد نیاز براي پایان اولین سال بهره برداري 

 :زیر برآورد می گردد

)مبالغ به میلیون ریال(                                                                                       

  کمبود/مازاد  مورد نیاز  موجود  ماه/مدت  شرح

Î مواد اولیه و کمکی !Ò٠
۴۴١.٩۴۴١.٩

ساخته شده موجودي کاالي 

 و در جریان ساخت
Î٠

١٠١۴.١١٠١۴.١
Î٠ مطالبات

١٢٩٩.۴١٢٩٩.۴
١٠ تنخواه گردان

۴١٧.٧۴١٧.٧

Íعــجم !ÍÐÎ ÔÐ!ÎÐÎ ÔÐ!Î

  مورد نیاز طرح یهکل سرما - 5- 3

 

 درصد جمع شرح

  جمع هزینه ها ي ثابت
۴٣۵٩۵.۴٩٢.٩

  قبل از بهره برداري
١٣٧.٠٠.٣

  سرمایه در گردش
٣١٧٣.١۶.٨

46905.4١٠٠ جمع کل
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  تأمین منابع مالی طرح - 5- 4

 

 درصد جمع شرح

١۶٩٠۵.۴٣۶.٠آورده متقاضی/سرمایه

٣٠٠٠٠.٠۶۴.٠مدت بلندتسهیالت 

46905.4١٠٠  جمع کل

 

میلیون ریـــال 43732.4بشرح فوق کلیه هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت پروژه حـدود

در صد ازاین  69درصورت تصویب اعتبار پـیـشنهادي حــدود خواهد خواهد بـــود که 

.گردیداقالم از محل تسهیـــالت پیشنهادي تــــامین خواهد
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 هزینه هاي سالیانه -5-5

 .هزینه هاي سالیانه مطابق موارد ذیل می باشند

  هزینه مواد اولیه - 5- 5- 1

 .مین مواد اولیه آورده شده است أهزینه هاي مواد اولیه در بخش تآنالیز 

 )میلیون ریال(قیمت کل  محل تامین شرح ردیف

 داخلیمالس 1
٣٦٠٠

٢٧٢.٥داخلیاوره 2

٢١.٧داخلینشاسته 3

٠.٠٤داخلیضد کف 4

٠.١داخلیفرمالئید 5

١٢٠داخلیامولسیفایر 6

٠.٢١داخلیاسید نیتریک 7

٣٣٠داخلیکلرید سدیم 8

٢.٣داخلیسود کاستیک 9

٢٨داخلیکربنات سدیم 10

١.٦٢داخلیمنزیم سولفات 11

١٣.٨داخلیکارتن 12

٢٩.١داخلیآمونیوم سولفات 13

 4419.37 لــع کــجم

 

 .درصد هزینه هاي تولید به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده در نظر گرفته میشود 2* 
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  هزینه نیروي انسانی - 5- 5- 2

 :کارکنان تولیدي

 تعداد عنوان
 حقوق ماهیانه

 )هزار ریال( 

 جمع حقوق سالیانه

 )میلیون  ریال (

۶٠٠٠٧٢.٠ 1 مدیر تولید

٣٥٠٠۴٢.٠ 1 مسئول فنی و کنترل کیفی

٣٠٠٠٧٢.٠ 2 تکنسین آزمایشگاه

٣٠٠٠٣۶.٠ 1 سیونالسرکارگر و مسئول فرمو

٣٠٠٠٣۶.٠ 1 حفاظت ایمنی کاربهداشت و 

٣۵٠٠۴٢.٠ 1 مهندس تاسیسات وبرق

٢٨٠٠۵٧١.٢ 17 کارگر ماهر و نیمه ماهر

٣٠٠٠٣۶.٠ 1 انباردار 

907.2 جمع کل حقوق سالیانه کارکنان تولیدي 

816.5 بابت مزایا%  90اضافه میشود 

1724 )ریال میلیون ( جمع کل حقوق و مزایاي سالیانه کارکنان تولیدي 

 :کارکنان غیر تولیدي 

 تعداد عنوان
 حقوق ماهیانه

 )هزار ریال( 

 جمع حقوق سالیانه

 )میلیون  ریال (

۶٠٠٠٧٢.٠ 1 مدیر عامل

و  کارمند امور مالی و اداري

 مسئول خرید
2 ٣٠٠٠

٧٢.٠

٣۵٠٠۴٢.٠ 1 راننده

٣٠٠٠٣۶.٠ 1 پرسنل حراست و خدماتی

222 جمع کل حقوق سالیانه کارکنان تولیدي 

155.4 بابت مزایا%  70اضافه میشود 

377 )میلیون ریال ( جمع کل حقوق و مزایاي سالیانه کارکنان تولیدي 
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  هزینه هاي سوخت و انرژي مصرفی - 5- 5- 3

واحدشرح هزینهردیف
مصرف 

روزانه

مصرف 

ساالنه

هزینه واحد

)ریال(

جمع

)ریالمیلیون (

246480190012.3مترمکعبآب مصرفی1

3509450070066.15کیلوواتبرق مصرفی2

3
هزینه 

دیماند
000100کیلووات

0000مترمکعبگاز طبیعی4

6.251687.52500.421مترمکعبگازوئیل5

0000لیتربنزین6

178.871جمع

 

 تعمیـــر و نگهـــداري  - 5- 5- 4

 شرح سرمایه گذاري ردیف
مبلغ سرمایه 

 گذاري 

درصد هزینه 

 تعمیر و نگهداري

 جمع هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

۵٧۴٢.۵٣١٧٢.٣ ساختمان و محوطه سازي 1

٣٣٩٩٣.٨٧٢٣٧٩.۶ ماشین آالت و تجهیزات تولید 2

١٧۶٧.٢١٠١٧۶.٧ تأسیسات 3

٠.٠١٠٠.٠ قطعات یدکی 4

١٠٣٩.۵٢٠٢٠٧.٩ وسائط نقلیه5

۵٢.۵١٠۵.٣ اثاثه اداري6

42595.4Ïجمع هزینه تعمیرات و نگهداري سالیانه ÖÑÏ
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  استهالك - 5- 5- 5

 شرح سرمایه گذاري ردیف
مبلغ سرمایه 

 گذاري 

درصد هزینه 

 تعمیر و نگهداري

 جمع هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

۵٧۴٢.۵٧۴٠٢.٠ ساختمان و محوطه سازي 1

٣٣٩٩٣.٨١٠٣٣٩٩.۴ ماشین آالت و تجهیزات تولید 2

١٧۶٧.٢٢٠٣۵٣.۴ تأسیسات 3

٠.٠٢٠٠.٠ قطعات یدکی 4

١٠٣٩.۵٢۵٢۵٩.٩ وسائط نقلیه5

۵٢.۵٢٠١٠.۵ اثاثه اداري6

42595.4ÑÑÏجمع هزینه تعمیرات و نگهداري سالیانه Ò

 

 

  تولید هزینه هاي سالیانه - 5- 5- 6

 

 سرمایه گذاريشرح  ردیف
 جمع هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

۴۴١٩.۴ مواداولیه کمکی و بسته بندي 1

١٧٢٣.٧ حقوق و دستمزد 2

١٠٧٠.٧ سوخت و روشنائی 3

٢٩۴١.٧ تعمیرات و نگهداري4

٠.٠ متفرقه و پیش بینی نشده5

۴۴٢۵.٢ استهالك 6

٣٧٧.۴ هزینه هاي اداري 7

٢۴١.٠ % )1( توزیع و فروش  8

15199.1جمع 
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  شاخص هاي اقتصادي - 5- 6

 

)کیلوگرم/ریال(قیمت  نام محصول
 تولید سالیانه

 )تن(

 درآمد

 )میلیون ریال(

 24300 540 45000 خمیرمایه

 24300.0 در آمد سالیانه

 

 :سود و زیان ویژه -

 سود و زیان ویژه=فروش کل-جمع هزینه هاي تولید

 )میلیون ریال(سود و زیان ویژه  =24300- 15199.1 =9100.9

 

 :سرمایه ثابت سرانه -

 

سرمایه ثابت

تعداد کارکنان
 سرمایه ثابت سرانه=  

 

=1457.7میلیون ریال 
.

 سرمایه ثابت سرانه= 
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تفکیک هزینه هاي ثابت و متغیر -

بـاالترین ظـرفیت  کل هزینه هاي تولید وتفکیک آنها به هزینه هاي ثـابت و مـتغیر در 

 .مـورد استفاده در طــرح بـشرح زیر خالصه شده است 

)مبالغ به میلیون ریال(                                                                                      

هزینه هاي تولیدردیف
هزینه هاي متغیرهزینه هاي ثابت

جمع هزینه ها
درصدمبلغدرصدمبلغ

٠.٠٠۴۴١٩.۴١٠٠۴۴١٩.۴ مواد اولیه ، کمکی و بسته بندي1

١٢٠۶.۶٧٠۵١٧.١٣٠١٧٢٣.٧ حقوق و دستمزد تولیدي2

٣٢١.٢٣٠٧۴٩.۵٧٠١٠٧٠.٧ سوخت و روشنایی3

۵٨٨.٣٢٠٢٣۵٣.۴٨٠٢٩۴١.٧ تعمیرات و نگهداري4

٠.٠-٠.٠-٠.٠ متفرقه و پیش بینی نشده 5

۴۴٢۵.٢١٠٠٠.٠٠۴۴٢۵.٢ استهالك6

ÓÎ-٠.٠ اداري و فروش7 Õ!Ñ100ëæí !é

6541.38657.815199.1جمع کل هزینه هاي ثابت و متغیر

 ه سر به سر طرح ــرآورد نقطــب -

 :میلیون ریال برآورد می گردد10162درصد و به مبلغ 41.8نقطه سربسر در طرح 

 بسر سرفروش در نقطه  =                                           ==      =                   10162میلیون ریال 

 

 

رصد از فروش کلد=                       *100=41.8                                            

 

6541.3

0.6437

هاي ثابت هزینه

1-هزینه هاي متغیر/فروش کل

10162

24300
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 :ارزش افزوده ناخالص -

 ارزش افزوده ناخالص= فروش کل  –) مواد اولیه و بسته بندي+انرژي+تعمیرات و نگهداري(

=24300 -)4419.4+1070.7+2941.7=(15868.2میلیون ریال 

 : ارزش افزوده خالص -

 خالصارزش افزوده = ارزش افزوده ناخالص -استهالك

11443میلیون ریال =  4425.2 -  15868.2

 :نرخ بازدهی سرمایه -

 میلیون ریال 1500): درصد مقدار وام 5( هزینه تسهیالت مالی معادل

 

 نرخ بازدهی سرمایه=                                                 ×100                     

 

 

 نرخ بازدهی سرمایه=                                  ×100  =% 20/16                     

 

 

 :دوره برگشت سرمایه -

 

 دوره برگشت سرمایه=                                                                               

 

 

 دوره برگشت سرمایه=                                        =  3سال                      

سود و زیان ویژه-هزینه تسهیالت مالی

کل سرمایه گذاري

1500 –9100.9

46905.4

کل سرمایه گذاري

سود+هزینه تسهیالت مالی+ استهالك

46905.4

9100.9+1500+4425.2
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ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور  میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز - 6

قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در 

  گذشته و آینده

 واحد نوع مواد مصرفی ردیف
قیمت 

 )ریال(واحد

 قیمت میزان مصرف سال

 واحد مقدار )میلیون ریال(کل 

١٥٠٠٢۴٠٠یلوگرمکمالس 1
تن

٣٦٠٠

۵٠٠۵۴۵کیلوگرماوره 2
٢٧٢.٥تن

٣١٠٠٧کیلوگرمنشاسته 3
٢١.٧تن

٢٠٢کیلوگرمضد کف 4
٠.٠٤تن

١٠٠٠٠.١کیلوگرمفرمالئید 5
٠.١تن

٢۴٠٠٠۵کیلوگرمامولسیفایر 6
١٢٠تن

٢١٠٠٠.١کیلوگرماسید نیتریک 7
٠.٢١تن

۶٠٠٠۵۵کیلوگرمکلرید سدیم 8
٣٣٠تن

٢٣٠٠١کیلوگرمسود کاستیک 9
٢.٣تن

۴٠٠٠٧کیلوگرمکربنات سدیم 10
٢٨تن

٣٠٠۵.۴کیلوگرممنزیم سولفات 11
١.٦٢تن

٣٠٠۴۶کیلوگرمکارتن 12
١٣.٨تن

١۶٠٠١٨.٢کیلوگرمآمونیوم سولفات 13
٢٩.١تن

 4419.37 جمــع کــل

 

 .استفاده در این محصول از داخل کشور قابل تهیه می باشد کلیه مواد اولیه قابل 
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  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح - 7

از مالس بکار می رود و این ماده را می توان  خمیرمایهاز آنجا که مالس بعنوان ماده اولیه در تولید 

نیشکر به نسبت  نیز تهیه نمود و از آنجا که در استان خوزستان سطح کشتو چغندر از نیشکر 

فراوان می باشد لذا مالس تهیه شده از آن به سهولت در دسترس تولیدکنندگان بعنوان ماده اولیه 

قرار می گیرد همچنین نزدیکی به بنادر نیز جهت صادرات این محصول یکی  خمیرمایهجهت تولید 

به نسبت سایر استانها  دیگر از مزیتهاي این استان می باشد و لذا با عنایت به این موضوع خوزستان

 .از مالس نیشکر برخوردار می باشد خمیرمایهاز موقعیت و شرایط مطلوب تري جهت تولید 

و همچنین از آنجا که چغندر قند در استانهاي آذربایجان غربی، تهران، مرکزي و قزوین 

از مالس چغندرقند می  این محصولقابل کشت می باشد لذا مناطق مناسبی جهت تولید 

 .شندبا
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  وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال - 8

بر اساس بخشهاي در نظر گرفته شده در این طرح، تعداد کارکنانی که در این کارخانه 

نفر در  5نفر در بخش تولید و  25نفر می باشند که  30مشغول به فعالیت خواهند شد 

  .به کار خواهند شد بخش اداري مشغول

 تولید کارکنان بخش

 تعداد تخصص و تحصیالت عنوان ردیف

 1 صنایع غذاییمهندس  مدیر تولید 1

 1 مهندس کشاورزي مسئول فنی و کنترل کیفی 2

 2 فوق دیپلم آزمایشگاه تکنسین آزمایشگاه 3

 1 فوق دیپلم سیونالسرکارگر و مسئول فرمو 4

 1 لیسانس بهداشت حرفه اي بهداشت و حفاظت ایمنی کار 5

 1 مهندس در رشته مربوطه مهندس تاسیسات وبرق 6

 17 دیپلم کارگر ماهر و نیمه ماهر 7

 1 فوق دیپلم انباردار  8
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 اداري و خدماتیکارکنان بخش 

 تعداد تخصص و تحصیالت عنوان ردیف

 1لیسانس مدیریت مدیر عامل 1

2 
و  کارمند امور مالی و اداري

 مسئول خرید
 2فوق دیپلم 

 1دیپلم راننده 3

 1با سواد پرسنل حراست و خدماتی 4

  

  

 - راه(بررسی و تعیین میزان تامین آب ، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی  - 9

و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي ...) بندر  - فرودگاه –راه آهن 

  طرح

آب مورد نیاز در این پروژه جهت فرآیند تولید، آشامیدن پرسنل ، نیازهاي بهداشتی و : آب مصرفی

الزم بذکر . مترمکعب در نظر گرفته شده است  24همچنین جهت استفاده براي فضاي سبز، روزانه 

وله است اگر کارخانه مذبور در شهرك صنعتی احداث گردد نیاز آب کارخانه را می توان از طریق ل

کشی آب شهرك تامین نمود در غیر اینصورت بایستی با عنایت به موقعیت و محل اجراي طرح 

 .اقدام به حفر چاه نمود بطوریکه جوابگوي نیاز آب کارخانه باشد

میزان برق مورد نیاز با در نظر گرفتن ماشین آالت مورد استفاده و همچنین روشنایی : برق مصرفی

در روز در نظر  KWh350، سالن تولید و تاسیسات در این طرح  محوطه ، ساختمانهاي اداري

 . گرفته شده است
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و همچنین تاسیسات گرمایشی از سوخت  خمیرمایهجهت انجام فرآیند تولید : سوخت مصرفی

استفاده می گردد که البته در درجه اول اولویت با گاز می باشد و در صورت دسترسی نداشتن به آن 

درصورتیکه شبکه لوله کشی گاز در محل احداث کارخانه موجود باشد . می گردد از گازوئیل استفاده

جهت تامین انرژي مورد نیاز از گاز بعنوان سوخت مصرفی استفاده کرده در صورت عدم دسترسی به 

 .گاز از گازوئیل بعنوان سوخت جهت تامین انرژي کارخانه استفاده می گردد

خط  1خط تلفن ،  2سهولت در انجام امور این طرح استفاده از جهت : امکانات مخابراتی و ارتباطی

 .خط اینترنت مورد نیاز می باشد 1فاکس و همچنین 

بهتر است کارخانه در محلی احداث گردد که دسترسی به مواد اولیه به سهولت امکان پذیر باشد : راه

وسائط نقلیه جهت جا همچنین امکان رفت و آمد . و در کمترین زمان ممکن در محل فراهم گردد

 .به جایی مدیران و پرسنل امکان پذیر باشد

با عنایت به این موضوع که این محصول از محصوالت صادراتی کشور ...: راه آهن، فرودگاه، بندر و 

می باشد و صادرات به نسبت خوبی نیز دارد لذا نزدیکی به بندر می تواند یکی از مزیتهاي ممکن 

فرودگاه و یا راه آهن جهت حمل و نقل مواد اولیه و یا محصول تولیدي  باشد همچنین دسترسی به

 .از محسنات طرح مذکور می باشد
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برآورد هزینه هاي سوخت و انرژي مصرفی

واحدشرح هزینهردیف
مصرف 

روزانه

مصرف 

ساالنه

هزینه واحد

)ریال(

جمع

)میلیون ریال(

246480190012.3مترمکعبآب مصرفی1

3509450070066.15کیلوواتبرق مصرفی2

3
هزینه 

دیماند
000100کیلووات

0000مترمکعبگاز طبیعی4

6.251687.52500.421مترمکعبگازوئیل5

0000لیتربنزین6

178.871جمع

  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی  - 10

جهانی حمایت تعرفه گمرکی و مقایسه با تعرفه- 

. از ماشین آالت از خارج از کشور تأمین می شوددر اغلب  واحدهاي تولیدي بخشی 

تأیید عدم مشکالت فنی از طریق گمرك  این ماشین آالت پس از آزمایش هاي اولیه و

ماشین آالت در نظر  حقوق گمرکی که در حال حاضر براي این. وارد خواهند شد

گمرکی در نظر گرفته شده واردات تعرفه  چنینهم .درصد می باشد 10گرفته شده است 

بخش  سرمایه گذاري جهت تولید این محصول توسط.می باشد درصد 15خمیرمایه جهت 

.خصوصی صورت می گیرد
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شرکتهاي سرمایه گذار –حمایت هاي مالی، بانکها - 

یکی از مهمترین حمایت هاي مالی براي طرح هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت 

براي ساخت و تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد اولیه می باشد که در این راستا حدود 

 .سرمایه در گردش توسط بانکها تأمین می گردددرصد  100درصد سرمایه ثابت و  70

درصد  80تی، چهار سال اول بهره برداري از همچنین با اجراي طرح در شهرك صنع

سال معافیت مالیاتی  10معافیت مالیاتی و در صورت اجراي طرح در مناطق محروم از 

 .برخوردار خواهد بود

 

  تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید - 11

و ناوایی ها به اهمیت  هاصنایع غذایی ، قنادیبا عنایت به مضرات استفاده از جوش شیرین در 

طبق آمار اعالم شده که در  و همچنینبکارگیري از خمیرمایه بجاي آن بیشتر پی می بریم 

با نیز در حال افزایش می باشد لذا صفحات قبل نیز به آن اشاره شد میزان صادرات این محصول 

میزان تولید این بر ده تکمیل خواهند شد عنایت به وجود طرحهاي صنعتی در دست اجرا که در آین

نه تنها زمینه اي را جهت کسب بازار کشورهاي مختلف  امراین که ، شدخواهد  افزودهمحصول 

 .ایجاد می سازد بلکه زمینه اي مناسب براي اشتغال زایی در داخل کشور را نیز فراهم می کند


