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  خالصه طرح
  

  برنجالکل   نام محصول
   لیتر30.000  ظرفیت پیشنهادی طرح

  27640  )میلون ریال (مواد اولیه
   نفر19  اشتغال زایی

  مترمربع5000  زمین مورد نیاز
  100  اداری

  1000  سالن تولید

  500  واد اولیهانبار م
  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 

  9454000  )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  )متر مکعب( گاز
  9000  )لیتر(بنزین

  استان های : خیز ایران شامل برنج مناطق   محل پیشنهادی برای احداث طرح
 فارس ، اصفهان ، خوزستان و  مازندران،گیالن ،

  گلستان
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 معرفی محصول -1

 تاریخچه الکل در جهان •

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

داد که گلوکز قند اصلی و آغازگر تخمیر اتانول  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 صـنعتی خـود    لوئی پاستور خاصیت بی هوازی مخمر

گیرد و لذا در حال حاضر بعلت کاهش قیمت تمـام شـده    دی صورت میمواد قن تولید الکل از.گردید

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

  .گردد تولید شکر، مالس حاصل می

  مشخصات کلی

ح الخمر ، الکل شراب ، اتانول الکل اتیلیک ، رو الکل معمولی ،، اتیلن الکل امروزه این ماده ، به نام 

ویژه  رنگ ، با بوی ای است فرار ، بی گونه الکل ، آب. مشهور است...) ، نتیل کربینول ، ئیدروکسیل و

 ، در 0.8 تا 0.795آن  حجمی جرم وزن ویژه یا. ستسبکتر ا آب و مزه سوزان ، رطوبت گیر و از

درجه 114گراد و نقطه انجماد آن ،  سانتی  درجه78.5 تا 78.53فشار متعارفی ، نقطه جوش آن 

  .استگراد  سانتی

الکل جامد . کنند رود، استفاده می در دماسنجهایی که برای سنجش سرما بکار می رو ، آن را از این

به  قابلیت حل شدن اتیل الکل در آب بسیار زیاد است و. شود گراد گداخته می درجه سانتی130 در

الکل یکی از  ،شود از آمیختن آب و الکل ، کمی گرما هم تولید می. شود هر نسبت با آب مخلوط می

  .کند را در خود ناپدید می... و  عسل ، عطرها ، رکافو ، ید های بسیار خوب است ، حالل
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ها  الکل خاصیت گندزدایی دارد و آلبومین. محلول است های آلی  به غیر از آب ، در اغلب حاللالکل

  . کند را منعقد می

  تهیه الکل از راه تخمیر

 قندی ماده در مجاور یک کند، اگر این قارچ مخمر آبجو ، قارچی است که با جوانه زدن تکثیر می

 قند داشته و موجب دگرگونی آنزیمی کند که خاصیت تخمیر شود، موادی از خود خارج می

تخمیر شده،  است که در انگور وجود دارد، C6H12O6 به فرمول گلوکز بین قندها ،در . شود می

 .دهد  الکل می

  تهیه الکل از گلوکز

هر گاه . شود نامیده می الکالز یا زیماز ن انجام می گیرد،آنزیمی که عمل تخمیر گلوکز بوسیله آ

 .آید بدست می گاز کربونیک یا کربن اکسید دی کنیم، الکل و مخمر آبجو را به گلوکز اضافه

 گلوکز -------> الکل + گاز کربونیک

  .گیرد می این واکنش در حضور زیماز یا الکاز صورت

C6H12O6 → 2C2H5OH + CO2 

 

 : تهیه الکل از مواد نشاسته دار

،  مالتاز ی ، آنزیمی به نامبرنج ، گندم ، ذرت ، سیب زمین برای تهیه الکل از مواد نشاسته دار مانند

به گلوکز تبدیل می  )آبکافت(هیدرولیز سپس مالتوز بوسیله. کند تبدیل می مالتوز مالت را به

برای تبدیل مالت به مالتوز ، (دهد  و الکل می کربونیک گاز کند، لوکز هم تخمیر حاصل میگردد و گ

  )باشد باید اسیدیمحیط 

 نشاسته + آب ------> گلوکز
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  .گیرد صورت می %2این واکنش در حضور اسیدسولفوریک 

آسانی و  ها در محیط عمل باشد تا تخمیر الکلی به در تخمیر الکلی الزم است که یکی از از فسفات

ونی بدست گوناگ بر حسب موادی که در محیط عمل وجود داشته باشند، مواد. بسادگی انجام گیرد

 سولفیت سدیم بی مثال در مجاورت. است گلسیرین به گلوکز آید که سودمندترین آنها تبدیل می

  :گلوکز چنین است معادله واکنش تخمیر NaHSO3 به فرمول سولفیت هیدروژن سدیم یا

  گلوکز -------> کربن دی اکسید + استالدئید + گلیسیرین

C6H12O6 → CH3CHO + C3H5(OH)3 +CO2 

 

گیرد، ولی چون در این قندها ماده اولیه  انجام می) دار قند شش کربن( هگزوزها رویعمل تخمیر بر 

به عنوان ماده ... و  سلولز ، نشاسته مانند )پلی ساکاریدها( چند قندیها لب ازاغ گرانبها است،

هم به عنوان ماده اولیه ... قند و های از دی ساکاریدها مانند مالس کارخانه. گیرند اولیه بهره می

   ).بهره گرفت اتیل الکل توان برای تهیه می

 

  تهیه الکل از ساکاروز یا قند معمولی

) آبکافت(هیدرولیز  (invertine) انورتین یا (invertase) انورتاز را آنزیمی به نام ساکارز

  .نماید تبدیل می لولز و گلوکز کند و به می

 ساکاروز + آب ------> گلوکز + لولز

C6H12O6 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 

 

  .حضور انورتاز انجام میگیرد این دو واکنش در

C6H12O6 → 2C2H5OH + CO2 
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   .ز انجام میگیردحضور انورتا این واکنش در

 

 

  تهیه الکل از راه سنتز

  هیه الکل از اتیلنت

 شیمیدان فرانسوی ، الکل را از اثر (Berthelot) برتلو نخستین بار

  .بدست آورد سولفوریک اسید آب بر اتیلن به کمک

 اتیلن + اسید سولفوریک ------> سولفات هیدروژن اتیل

C2H4 → C2H5HSO4 

 اتیل سولفات هیدروژن + آب -----> ولفوریکاسیدس + الکل

C2H5HSO4 + H2 → H2SO4 + C2H5OH 

 

  تهیه الکل از استیلن

برای تهیه . آورند استالدئید بدست می) هیدروژن افزایی کردن احیا (الکل را بیشتر در صنعت از اثر

  :گیرند بهره می استالدئید از استیلن

 استیلن + آب -----> استالدئید

  استفاده شده است) II (جیوه یون در این واکنش از

C2H2 + H2O → CH3CHO 

 

 استالدئید + هیدروژن ------> الکل اتیلیک

  .احیا شده استفاده شده است کلنی در این واکنش از

 

  الکل صنعتی
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 تاریخچه الکل در ایران •

ایرانی بنام ابوبکر محمدبن زکریـای رازی در   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

   .معروف در جهان ثبت گردیده است کشف الکل بنام این دانشمند

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

در سال بوده و نوع تولید آن الکـل اتیلیـک بـا      لیتر2.000.000ظرفیت آن . تهران تأسیس گردید

در حـال  .نـه مـالس چغنـدر اسـت    اولیه مصرفی این کارخا 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 اسـتان کـشور پراکنـده    گی جغرافیایی می پراکنده از نظر. است

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

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

  .دارد توان گفت که بازار الکل در کشورمان کامالً در حالت اشباع قرار می
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 : کلیات گیاه شناسی برنج 

برنج گیـاهی اسـت یکـساله اسـت و در منـاطق گـرم و       . است تک لپه گیاهان برنج یکی از

بلک هـر سـن  . ساقه آن راست و برگهای آن بزرگ و نوک تیز است .روید مرطوب و پرآب می

متشکل از سـنبلکها در   ای میوه آن به شکل خوشه. دارد گل یک برنج دارای دنباله کوتاه و

هـم  بـرنج از غـالت م  . نامند می شلتوک انتهای ساقه قرار دارد و یک دانه برنج در آن است

باشد و منـشا بـرنج از آسـیا اسـت و در      غذای اصلی نصف مردم کره زمین می است و تقریبا

در قـرن هفـتم   . شـده اسـت   قبل از میالد در هند و چـین زراعـت مـی     سال3000حدود 

برنج انـواع مختلـف دارد و ایـن انـواع را تـا      . به کشت آن کردند میالدی مصریان نیز شروع

های مرغوب آن در شمال و جنـوب ایـران و    نمونه. زنند میتخمین   نوع مختلف150حدود 

  شود اصفهان کاشته می نواحی گرمسیر فارس و

  انواع برنج

 برنج صدری است که به نام نوعی که دانه آن دراز و کشیده و باریک. دو نوع برنج وجود دارد

آن . ژاپنی شهرت داردباشد و به نام برنج چینی یا  دیگری که دانه آن ریز و گرد می معروف است و

 کنند برنجی است که شلتوک و پوسته برنجی که ایرانیان و مردم بیشتر کشورها مصرف می نوع

برنج  ای است و به نام رنگ اصلی برنج وقتی که در پوسته است قهوه. خارجی آن گرفته شده است

ی برنج را در ها برای بدست آوردن برنج سفید ، دانه .شود نامیده می Brown Rice ای قهوه

دستگاهها پوسته خارجی برنج را از آن جدا کرده و سپس با  ریزند و این دستگاههای مخصوصی می

رود و برنج به رنگ  با یکدیگر غشای خارجی آن نیز از بین می اصطکاک دادن برنج بدون پوسته

  .است B1 که عاری از ویتامین آید سفید و شفاف بدست می
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 بیماری بری بری کنند به کنند و غذای دیگری مصرف نمی می رنج تغذیهاشخاصی که منحصرا از ب

استفاده از تمام ویتامینها و مواد معدنی برنج بهتر است که از برنج  بنابراین برای. شوند دچار می

خارجی آن گرفته نشده است استفاده کرد ولی البته باید توجه داشت که هضم  ای که غشاء قهوه

یکی دیگر از انواع برنج نوع وحشی از آن . باشد تر از هضم برنج سفید می مشکلکمی  ای برنج قهوه

معدنی و  این نوع برنج هم دارای مواد. تر و درازتر از برنج صدری است که سیاه رنگ و باریک است

با برنج  شمار است ولی البته هضم آن کمی مشکل است و بهتر است که مخلوط ویتامینهای بی

   . شودسفید بکار برده

 

 

 

  ترکیبات شیمیایی

وجود دارد  Oridine اوریدین ای به نام در برنج ماده
برنج از لحاظ . عصبی را داراست که خاصیت ضد التهاب
 میلی 1500 پتاسیم(شامل . استمواد غذایی بسیار غنی

 میلی 2/25 ب ویتامین, میلی گرم 1/25ب ویتامین  گرم
  .میباشد ) میلی گرم 30 / 3ویتامین ب گرم 

گیرند مقداری از  آنرا می ای هنگامی که پوسته قهوه
 B1 مقدار ویتامنی. دهد ویتامینهای خود را از دست می

و نصف  B2 در برنج سفید شده یک ششم و ویتامین
باشد و  ای می به مقدار یک سوم برنج قهوهB3 ویتامین

  یابد زیادی کاهش می مواد معدنی آن به مقدار بسیار
 Rice Bran شود سبوس برنج می پوست و یا شلتوک برنج که در مراحل کوبیدن از آن جدا

 که در اثر ای رنگ برنج نیز غشای قهوه. است شود که آنهم منبع ویتامینها و مواد معدنی نامیده می
شود سرشار از  موقع شستن زیاد از برنج جدا می بهم سائیدن در دستگاههای مخصوص و یا در

   . استویتامینها و مواد معدنی و پروتئین
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  خواص دارویی

آنرا چگونه درست کنید برنج آبکش  برنج از نظر طب ایرانی ، معتدل و خشک است البه بستگی دارد
 ای به نام برنج دارای ماده. گرم است  در حالی که برنج کته شدهشده سرد است و آب آن گرم

Amidon چسبد نان  است یعنی کامال بهم نمی باشد ولی از نظر اینکه ماده گلوتن آن کم می
کنند که به نام  برنج نوعی الکل درست می در خاور دور از. درست کردن از آن کمی مشکل است
برنج غیر . رسد کمتر است و به مصرف دارویی می ل معمولیساکه معروف است که سمیت آن از الک

مقوی است و ضمنا خواص درمانی بسیاری را داراست که  الهضم است بسیار از اینکه یک غذای سهل
  .شود می به تعدای از آن اشاره

  .ای خاصیت ضد التهاب عصبی را دارد برنج قهوه •

  .کند خوردن برنج تحریکات معده و روده را کم می •

  .رود شود که به عنوان مقوی معده بکار می از جوانه برنج نوعی مالت تهیه می •

توان  می آب برنج را. اگر برنج را در آب بپزید آب درمان کننده اسهال و اسهال خونی است •

  .به اطفال شیرخوار نیز داد

  .برای شست و شوی زخمها از آب برنج استفاده کنید •

  .ای و استفراغهای خونی بکار برد ن ورمهای رودهتوان برای درما آب برنج را می •

  .شود می های زیر زمینی برنج برای زیاد شدن ترشحات ادرار مصرف دم کرده ریشه و ساقه •
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ن و سر را با در برنج کمپرس برای درمان تب ، بد •

  .کنید

  .برنج خواب آور است •

  .کند برنج تشنگی را برطرف می •

  .شود زیاده روی در خوردن برنج موجب ازدیاد وزن می •

  .کند خوردن برنج تولید اسپرم می •

برنج را اگر با شیر و شکر مخلوط کنید و بخورید بسیار  •

  .کند تقویت می مقوی است و نیروی جنسی را

  .رای برطرف کردن دل بهم خوردگی و استفراغ برنج را با دوغ تازه بخوریدب •

  .است اگر برنج سفید را در آب خیس کنید آب آن برای درمان اسهال و قطع قاعدگی مفید •

بشویید که  کنید دور نریزید با این آب جواهرات خود را آب جوشانده برنج را که آبکش می •

  .دهد آنها را جال می

 .پوست بمالید ع التهاب پوست ، برنج را با نشاسته یا پودر تالک مخلوط کرده و بهبرای رف •

  .اند که خوردن برنج برای درمان فشار خون بسیار مفید است دانشمندان ثابت کرده •

  .دارد را در حالت تعادل نگه می قند خون خوردن برنج ، •

بیماران  کند او به یکی از اطباء آمریکایی رژیم برنج را برای درمان فشار خون توصیه می •

دانشمندان  البته هنوز. های مختلف بخورند کند که برنج بدون نمک همراه با میوه تائید می

  .شود می ای وجود دارد که باعث پایین رفتن فشار خون  چه مادهدانند که در برنج نمی

  .مفید است اختالالت کلیوی رژیم برنج برای •

  .نیز بسیار مفید است Psorasis بیماری سورای سیس رژیم برنج برای مبتالیان به •
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 :  برنج  تهیه شده ازمحصوالتمعرفی برخی 

 نک برنج اس -3 سیتریک اسید  - 2 الکل - 1

 نام و کد محصول - 1-1
  برنج الکل : نام محصول 

  )اتانول% 90، الکل صنعتیاتانول% 96الکل طبی(
  .  موجود نمیباشدبرنج  الکل  آیسیک کد محصول

  15511110 :    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      که  در صورتی   

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

  شماره استاندارد  موضوع  ردیف
  613   روش آزمون-الکل اتیلیک  1
  161   ویژگیها-الکل اتیلیک   2
  127  نج ویژگیها و روشهای آزمونبر  3
  3216-1  تعیین مقدار آمیلوز قسمت اول–برنج   4
  3216-2  آزمون های معمولی قسمت دوم-تعیین مقدار آمیلوز–برنج   5
  3357  تعیین مقدار برنج پوست کنده و پرداخت شده  6
  8796  دانه هنگام پخت تعیین زمان ژالتینه شدن–برنج   7
  4051  یها و روشهای آزمونویژگ-برنج خوش تراش  8
  4050  ویژگیها وو روشهای آزمون-برنج آهنگری  9

  2514  ویژگیها و روشهای آزمون سبوس برنج جهت خوراک دام و طیور  10

   بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت-5-1
اتانول مطلق و طبی مشخصات مـورد تائیـد وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی و موسـسه                      

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

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

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

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

  . درصد به قیمت فروش اتانول صنعتی اضافه می گردد3میزان 
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  : قیمت انواع برنج ایران به عنوان مواد اولیه 

  )ریال(قیمت  )کیلو (واحد  برنج
  13000  1  برنج خزر
  12000  1  برنج طارم

  19000  1  اشمیبرنج ه
  20000  1  برنج صدری ممتاز

  14000  1  برنج بینام

  15100  1  برنج باسماتی

  

  آفتابسایت : منبع خبر 

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

   ریال8500  فله تحویل درب کارخانه تولید کننده% 96اتانول طبی 
  ریال6250   تحویل درب کارخانه تولید کنندهفله% 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   سی سی تحویل درب دارو خانه120در بطری شیشه ای % 70اتانول 

  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                             

 17

  ای تخمینی تولید اتانول از مواد اولیه مختلفمقایسه هزینه ه
    )بر حسب دالر(ارقام هزینه 

  کل  فرایندی  اولیه
  *  *  برنج
  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
در خارج از کشور تولید نمیشود و فقط به عنوان این محصول به عنوان الکل صنعتی در ایران و * 

  .مشروبات الکلی در خارج از کشور تولید میگردد لذا قیمتی برای این محصول موجود نمیباشد
   موارد مصرف و کاربرد-6-1

  : اتیلیک معرفی کاربردهای الکل

هم آن اشاره شـده  به موارد م باشد که در اینجا الکل دارای کاربردهای متنوع در صنعت و پزشکی می

 :است

  الکل طبی  -1

 70 یا 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.  تولید می گرددای است که از تخمیر اسیدی الکل سرکه ماده

   .غذایی و مصارف خانگی است

  



                                                                                             

 18

  

گیـرد    نیز صـورت مـی  الت قیم از ماین است که تولید سرکه بعضاً بطور مست نکته قابل ذکر در اینجا

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

 : و سرکه بصورت متوالی مد نظر بگیریم ر صورتی که فرایند تولید الکلد بنابراین

 

                                                                                                  

آن الکـل  گرد و پس از  تبدیل می ابتدا به وسیله فرایند تخمیر الکلی به الکلمالت قابل ذکر است که 

   .نماید می مجدداً مورد تخمیر اسیدی قرار گرفته و تولید سرکه

هـای نگهـداری    آن به تانـک  ابتدا تبدیل به الکل گردید و پس ازمالت در کارخانجات تولیدی عموماً 

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

کند و در نهایت با اضافه کردن مخمر  را پیدا می آب رقیق و قابلیت انجام تخمیر اسیدیاضافه کردن 

  .شود تولید می فرآیند تخمیر اسیدی شکل گرفته و سرکه

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     همان طوری کهتکنولوژیکی به همدیگر ندارند و حتی 

الزم به ذکر است که از هر یک لیتـر  . وجود نداردمالت  سرکه تولیدی، امکان تولید مستقیم سرکه از

  .گردد می الکل، حدود ده لیتر سرکه حاصل

  

 

 مالت 
 لکلیتخمیر ا

 مخمر

 الکل

 تخمیر اسیدی

 مخمر

 سرکه
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 طبی مصارف •

خاصیت تجهیـزات و ابـزارآالت    بنابراین با استفاده از این. 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  وجود در گیاهـان و برخـی مـواد شـیمیایی    الکل حالل اکثر مواد داروئی م

 .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

 الکل مصارف آشامیدنی     •

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

 مصارف الکل صنعتی -2

 .باشد موارد مصرف الکل صنعتی بسیار متنوع می

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

 .برد اسـت آرایـشی دارای کـار   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

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

 .گردد پایین، تبخیر گردیده و از محیط خارج می قابلیت تبخیر در دمای
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 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 ه شیشهتوان ب این محصوالت می

 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 سـطوح بـه منظـور     علت استفاده دیگر الکل در این محصوالت، ایجاد. اربرد داردک

   .باشد افزایش چسبندگی رنگ یا الک روی آن می

 تولید مشتقات الکل) د

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

 .گیرد می ورد استفاده قرارتولید این محصوالت م

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

  استن ،ها پلی استر

   الکل سوختی)ه 

جـایگزینی  (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 دنیبرای ماده افزو

  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
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  سی کاالهای جایگزینر بر-7-1
  س چغندرتولید الکل از مال 

   تولید الکل از نیشکر

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

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

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

به ویژه بـا ظرفیـت هـای صـنعتی ایجـاد شـده در صـنایع تولیـد الکـل                     .و حتی خوراک دام میباشد    

وخمیرمایه طی سالهای اخیر کل مالس تولیدی کشور مورد مصرف و نیاز این صنایع بـوده وکـاهش                  

  صدور آن طی سالهای آتی مورد انتظار می باشد

   هندوانهتولید الکل از

  تولید الکل از انگور

  تولید الکل از سایر محصوالت گیاهی

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

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

ها به منظور نگهدارى قطعات بـدن انـسان یـا حیـوان              تبدیلى، آرایشى و امور پزشکى و در آزمایشگاه       

  .گیرد مورد استفاده قرار مى

    کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده-9-1
هنـد ، کانـادا ،      : تنـد از    طبی در سالهای اخیـر عبار      الکل    و صادر کنندگان   بزرگترین تولید کنندگان  

  چین ، برزیل ، تایلند ، استرالیا ، کلمبیا
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  : صادرات برنج در دنیا قیمت 
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   شرایط صادرات-10-1

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

  رعایت شود

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

نداریم آماری نمی توان در     برنج  با توجه به اینکه در کل کشور واحد فعالی تحت عنوان تولید الکل از               

  .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
سیستان   6

  وبلوچستان
5  349  8600100  

  615900  217  4  فارس  7
  35000  13  1  قم  8
  250000  28  1  شاهکرمان  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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  ومس بررسی روند مصرف ار آغاز برنامه -4-2

  در این خصوص هیچ گونه آمار دقیقی وجود ندارد
  
  م بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سو-5-2

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

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

 اتیلیک های تولید الکل روش

تولید سنتزی این ماده از  در روش. شود و تخمیر تولید می) سنتزی(اتانول به دو طریق مصنوعی 

شود  گیاهان حاوی قند استفاده می گردد و در روش تخمیر از مواد غذایی و مواد نفتی استحصال می

 درصد از روش 7روش تخمیر و فقط حدود  از)  درصد93حدود (بیشترین اتانول تولیدی در جهان 

  .گردد مصنوعی تولید می

 درصد از طریق تخمیر از 65از کل تولید الکل جهان به روش تخمیر، حدود  الزم به ذکر است که

 درصد دیگر از تخمیر سایر مواد قنددار مانند ذرت، گندم، خرما 35صنایع شکر و  محصوالت جانبی

  .رددگ حاصل می و غیره
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  Fermentation :تولید الکل اتیلیک به روش تخمیر یا فرمانتاسیون

  

  Fermentation :تولیـــد الکـــل اتیلیـــک بـــه روش تخمیـــر یـــا فرمانتاســـیون  •

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

 .ارائه شده است ندی و در جدول زیرب 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

 ضایعات کشاورزی زمینی سیب مالس چغندر قند

 ها ضایعات جنگل برنج ها میوه و سر درختی

 های جامد شهری زباله ای شهدیگر محصوالت ری خرما

 کاغذ بازیافتی  هندوانه

  

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

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

  .شوند تخمیر تبدیل به اتانول
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  :دار تولید الکل از ترکیبات نشاسته

همزمان و (زمینی و گندم معموالً در دو مرحله  سیب دار نظیر ذرت، تولید الکل از ترکیبات نشاسته

  .گیرد می صورت) یا متوالی

پلیمر به  اکنش مرحله اول که شکستن این.و. نشاسته یک پلیمر از منومرهای گلوکز است

اول عموماً اسید  در روش. روش اسیدی و آنزیمی قابل انجام استمنومرهای اولیه آن است، به دو 

 .رود می سولفوریک و روش دوم آنزیم آلفا ـ آمیالژ برای هیدرولیز نشاسته بکار

اسیدی تقریباً در دنیا  با توجه به قیمت مناسب آلفا ـ آمیالژ و راندمان باالی روش آنزیمی، روش

  .منسوخ شده است

تولید الکل از ترکیبات قندی دارد،گلوکز حاصله در  ت بسیاری به فرآینددر مرحله دوم که شباه

 .شود تبدیل می مرحله اول توسط مخمرها به الکل

   تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی مرسوم-4
در ایران وجود ندارد اما با توجه به  وجه اشتراک تولید            برنج  تکنولوژی تولید الکل طبی و یا سنتی از         

طبیعی تکنولوژی موجـود در کـشور کـامال         نشاسته ای   با روش های تولید از سایر مواد         برنجالکل از   

مشابه با تکنولوژی روز دنیا بوده و تنها در موارد تحقیقاتی و آزمایشگاهی نیاز بـه بـازنگری جـدی و                     

  .کسب اطالعات روز دنیا احساس می شود 
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  :بخش مالی طرح 

  محصول تولیدی

 ردیف م محصولنا ظرفیت تولید واحد

 1 برنج الکل  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 2- 1 1,762,500

 ساختمان سازی 3- 1 4,487,500

 و وسائل آزمایشگاهیماشین آالت و تجهیزات  4- 1 210,000

 تاسیسات 5- 1 1,258,000

 وسائل حمل و نقل 6- 1 120,000

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

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

 جمع  9,801,550

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

 کلجمع  9,999,550
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 بررسی فنی      

 زمین               1-1        

 . در نظر گرفته شده استگیالن زمین مورد نظر برای طرح شهرک صنعتی

 توضیحات
  قیمت کل

 )هزار ریال(
قیمت واحد  )متر مربع(مساحت 

  700,000 140,000 5,000 

  700,000 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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  سازیساختمان3-1
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

 )مواد اولیه(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 برنجمخلوط کن  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 غلیظ تحت خالءدیگ ت 2 داخلی 0 0

 8 مخزن ذخیره شیره غلیظ 1 داخلی 0 0

 9  کیلو گرمی1پرکن 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 لیداخ 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 )هزارريال(قيمت 

 تاسیسات و گرمایش سالنهای  20,000

 وطه اینچ و لوله کشه های مرب1کنتور آب  100,000

 سیستم گرمایش و سرمایش 100,000

 KW 400هزینه انشعاب برق و لوازم اندازه گیری تابلو  100,000

 سیستم حفاظتی ؛ایمنی 100,000

 سيستم اطفاء حريق 110,000

 هزينه ترانس ولوازم جانبی 103,000

 لوله کشی گاز  400,000

 بار6کمپرسور  40,000

 هاي بخارديگ بخار و لوله آشي  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

 نت نیسانوا 1   120,000,000 120,000

 جمع کل 120,000

  ملزومات اداری7-1

 هزارریال ارزش اثاثیه و لوازم اداری شامل میز و صندلی و تاسیسات مخابراتی وکامپیوتر 62500 مبلغ 

 وسایر ملزومات اداری می باشد

 

  هزینه های قبل از بهره برداری8-1

مبلغ 
 شرح   )هزارریال(

 هزینه های تاسیس و اخد مجوزهای مربوطه ---------------------- 1000

 هزینه های خدمات مشاوره ای ---------------------- 10000

 هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان طرح ---------------------- 100000

 هزینه سفر و ماموریت و ایاب وذهاب ---------------------- 10000

 زینه پست تلگراف و تلفنه ---------------------- 2000

 هزینه ملزومات اداری و چاپ و تکثیر ---------------------- 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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  سرمایه در گردش طرح و سرمایه کل و نحوه تامین منابع مالی -2
با توجه به اهمبت فعالیت تو لیدی طرح 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    
  بهره برداری مشخص می سازدطرح را در سال اول

  

)هزارریال(مبلغ   جزء سرمایه در گردش میزان و شرح هزینه

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

 )فروش نسیه(حسابهای دریافتی  روز هزینه های تولید30 3227936

 کاالهای ساخته شده روز هزینه های تولید30 3227936

 کاالهای در جریان ساخت  روز هزینه های تولید5 537989

 مواد اولیه داخلی روز قیمت مواد اولیه15 1382000

 پیش پرداختها روز قیمت کل مواد اولیه10 921333

 جمع کل 9,453,890

 

  

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

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

 
)هزارریال(مبلغ   شرح

 جزء سرمایه در گردش 9453890

 سرمایه ثابت طرح 9658550

 جمع کل 19112440
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 هزینه های تولید سالیانه-3

 شرح یادداشت )هزارریال(مبلغ 

 مواد اولیه 1- 3 27,640,000

 ینه حقوق و دستمزدهز 2- 3 902,460

 هزینه انرژی مصرفی 3- 3 664,500

 هزینه تعمیر و نگهداری 4- 3 457,810

  در اقالم باال5هزینه پیش بینی نشده    1,483,239

 هزینه اداری و فروش   311,480

 هزینه تسهیالت مالی 5- 3 0

  هزارم سرمایه کل2هزینه بیمه کارخانه    18,921

 ستهالکهزینه ا 6- 3 761,346

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

    

 جمع کل 32,279,356
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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 برنج ایران 3,000 تن 9,000,000 27,000,000

 2  تایی24کارتن  ایران 50,000 عدد 800 40,000

 ایران 500,000 عدد 1,200 600,000
و .بطری  cc 200  تا 1000

 3 شیشه

 جمع کل مواد اولیه 27,640,000
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 نیروی انسانی مورد نیاز2-3

جمع حقوق حقوق سالیانه حقوق ماهیانه تعداد  مورد نیازنیروی  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 رسنل تعمیراتپ 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 حق بیمـه سـهم      20ی و یکماه پاداش و       ماه حقوق و یکماه مرخص     12( ماهانه محاسبه می گردد    17.8حقوق ساالنه   

 )کارفرما
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 انرژی مصرفی3-3

هزینه واحد هزینه کل 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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                             

 43

 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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 ینه استهالکهز5-3  

)هزارریال(هزینه استهالک سالیانه درصد  شرح )هزارریال(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

 سائل دفتریو 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 27640000 100 0 0 27,640,000

 هزینه حقوق و دستمزد 315861 35 586599 65 902,460

 هزینه انرژی مصرفی 531600 80 132900 20 664,500

 هزینه تعمیر و نگهداری 366248 80 91562 20 457,810

1,483,239 15 222485.8 85 1260752.725  هزینه پیش بینی نشده

 هزینه اداری و فروش 311480.085 100 0 0 311,480

 هزینه تسهیالت مالی 0 0 0 100 0

  بیمه کارخانههزینه 0 0 18921.1 100 18,921

 هزینه استهالک 0 0 761346 100 761,346

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

32,279,356   1853414   30425941.81  جمع هزینه های تولید

 فروش کل معادل 34861704.14
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: در صد نقطه سر به سر / هزینه ثابت (( هزینه(-)کل فروش : ((متغیر  42 

: سود و زیان ویژه - فروش کل : جمع هزینه های تولیدی 2,582,348 

: نرخ بازدهی سرمایه / سود و زیان ویژه+ هزینه تسهیالت مالی : کل سر مایه گذاری 14 

: ارزش افزوده ناخالص - فروش کل : تعمیر و نگهداری+انرژی مصرفی+مواد اولیه 6,099,394 

:   ارزش افزوده خالص - ارزش افزوده ناخالص : استهالک قبل از بهره برداری+استهالک 5,298,448 

به فروش  نسبت ارزش افزوده ناخالص   : / ارزش افزوده ناخالص : فروش کل 17 

:   به فروشنسبت ارزش افزوده خالص  / ارزش افزوده خالص : فروش کل 15 

  

: نسبت ارزش افزوده به سرمایه گذاری کل  : سر مایه گذاری کل / وده ناخالصارزش افز 32 

: سر مایه ثابت سرانه : تعداد پرسنل  / سرمایه ثابت 284,075 

: کل سر مایه سرانه : تعداد پرسنل / کل سر مایه گذاری 562,131 

: نرخ بازدهی سرمایه : کل سر مایه گذاری / سود و زیان ویژه+هزینه تسهیالت مالی 14 

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

: سود+هزینه تسهیالت مالی+استهالک 6 
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   پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح-4
استفاده از الکل کاربرد فراوانی در پزشکی،صنعت و صنایع غذایی و انرژی  دارد از آنجا که کشت و 

                                فارس ، اصفهان ، خوزستان و گلستانر مناطق   تولید برنج عالوه بر استان های شمالی کشور د

  میباشد لذا محل اجرای طرح این استان ها پیشنهاد میشود

   وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی-5
 بوده و با ژی روز دنیا محصولی جدید و مطابق با تکنولوایران تولید الکل از برنج  در با توجه به اینکه 

پیش سیاست های دولت در حمایت از صادرات کاالهای غیر نفتی استوار است لذا توجه به اینکه 

در خصوص تولید از محصوالتی که مواد اولیه آنها از داخل تامین شده و دارای ارزش بینی میشود 

مالیات ، عوارض تسهیالت ، ( افزوده باالیی در زمینه تولید و صادرات می باشد ، حمایت های مالی

  .را شامل گردد ....) معافیت های گمرکی و  ( و بازرگانی....) و

 


