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 شناسنامه طرح 

 گلیسیرین خوراکی و دارویی احداث واحد تولید   عنوان طرح

 اراضی روستای بیات  شرقی، شهرستان هشترود،استان آذربایجان  محل اجرا
 شرکت  مجری طرح

 طرح   ظرفیت
 تن گلیسیرین دارویی  6,000

 تن گلیسیرین خوراکی  14,000

 ، کرود پساب صابون سازی ، چربی و پیه مواد اولیه مصرفی عمده 
 نفر مستقیم  119 زایی اشتغال 

 مترمربع  15.000 زمین 

 میلیون ریال  4,757,726 گذاری کل طرحسرمایه 

 میلیون ریال  3,404,741 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  51,640 مخارج پیش از تولید 
 میلیون ریال  869,287 سرمایه در گردش طرح 

 میلیون ریال   2,168,936 آورده متقاضی 
 میزان تسهیالت بابت سرمایه ثابت

 ماه تنفس(  12ساله با   5)
 ( آالت خط تولیدخرید ماشین میلیون ریال ) 2.000.000سال اول 

 میلیون ریال  390,058 بهره پرداختی تسهیالت بانکی
 میلیون ریال  0 میزان تسهیالت بابت سرمایه در گردش 

 %18 نرخ بهره بانکی 
 درصد   71/99 %18نرخ تنزیل   (IRRنرخ بازده داخلی طرح )

نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه  

(IRRE)  20نرخ تنزیل % 
 درصد  02/176

( با نرخ  NPVخالص ارزش فعلی کل سرمایه )

 % 18تنزیل 
 میلیون ریال  17,607,909

خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان  

 %20( با نرخ تنزیل NPVسهام)
 میلیون ریال  16,023,163

 ماه  12 برداری تجاریزمان ساخت تا بهره 

 سال  23/2 دوره بازگشت سرمایه عادی 
 %   27 نقطه سر به سری )سال مبنا( 
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 مقدمه

نتایج حاصل از آن به    و   از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گرفته  ، طرح در مطالعات امكان سنجی

گزارش حاضر   .جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد  ر ایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاعنوان مبن

  گذاری   رویه سرمایه   سازی   جهت استاندارد که    باشدمی   گلیسیرین دارویی و خوراکیطرح توجیهی احداث واحد تولید  مطالعات  

   است. تدوین شده 

  بررسی قرار گرفته، مورد    تولیدی طرح )انواع گلیسرین دارویی و خوراکی(  تمحصوال  فنی  مشخصات  ابتدا  گزارشدر این  

تولید    فرآیند در خصوص    طرح  در ادامه مطالعات فنی  ،سپس وضعیت بازار و عرضه و تقاضا محصوالت برآورد شده است.

ی نقاط ضعف، قوت،  ، تحلیل ریسک های سرمایه گذاری، شناساینرم افزاری مورد نیاز  و  امكانات سخت افزاریمحصوالت،  

در   و فرصت ها و تهدید های صنعت و ظرفیت تولیدی طرح به همراه پیش بینی فروش و درآمد طی سال های بهره برداری 

ثابت و در گردش  سرمایه گذاری    برآورد شده است. در بخش چهارم گزارش نیز برآورد میزان   های اقتصادی هایت ظرفیت ن

گذار    سرمایه نتایج تحلیلی  تا با استفاده از آن    پیش بینی شده   3.3افزار کامفار  اده از نرم با استف  مورد نیاز برای اجرای طرح 

 .  جهت انجام سرمایه گذاری با دیدگاه باز اقدام نمایند درو  محترم بتواند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب 

اخلی بخش های مختلف صنعت از جمله صنایع  عالوه بر تامین نیاز د  ی واحد تولیدبا راه اندازی این  نماید  خاطر نشان می 

به کشورهای عراق، افغانستان،    دارویی، آرایشی، صنایع غذایی و دفاعی به انواع گلیسیرین با کیفیت، قابلیت صادرات محصوالت

 ترکیه، روسیه و ... را دارد می باشد.  

و در مقیاس کالن از ویژگی های    لورگی آلمان تكنولوژی شرکت    تحت ارائه انواع گلیسیرین مطابق با استانداردهای جهانی  

 بارز این طرح می باشد.  
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 مشخصات ثبتی شرکت -1-1

 تو نام و نوع شرکت: 

 شماره ثبت:  

 شناسه ملی:  

 تاریخ ثبت:  

 ها و موسسات غیر تجاری تبریز اداره ثبت شرکتمحل ثبت: 

 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

 شهرستان تبر ، یقمرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان شر

 

 فعالیت شرکت:  موضوع 

تهیه تولید توزیع و واردات و صادرات مكمل های غذایی مواد اولیه صنعت شیرینی و شكالت ، پودر کاکائو ،کره کاکائو ،انواع  

روغن های خوراکی روغن جانشین کره کاکائو.روغن های آرایشی و بهداشتی و تشخیصی ، انواع روغن های گیاهی خاص از  

شورترینگ روغن های خاص قنادی ، انواع روغن زیتون )بكر ، ممتاز ، تصفیه شده و معمولی(    و مارگارین ها و  CBSجمله

روغن آفتابگردان ، کلزا ، سویا، مخلوط، روغن سرخ کردنی )ویژه ، معمولی ، شفاف بدون پالم( روغن مصرف خانوار )معمولی  

ع لستین ، پروپیلن ، پروپیلن ، سدیم سیترات ، اسید استئاریک  و امگا( انواع کنجاله ، انواع گلیسیرین ، معطر ، سوربیتول ، انوا 

پیروفسفات سدیم ، سوربات پتاسیم ، شكر و انواع استابالیزر و ناتامایسین و بتا کارتن و انواع نگهدارنده استابالیزر ، انواع  

بیوتیک ، انواع روغن های معطر  افزودنی های خوراکی و غذایی و آنتی اکسیدانهای طبیعی ، فیبرهای گیاهی ، محصوالت پرو

، وانیل ، تمامی اسانسها ، پالم . مشاوره ، طراحی ، ساخت ، راه اندازی ، مشارکت ، پیمانكاری و بهره برداری از پروژه ها و  

مجتمع ها و کارخانه های تولید روغن های گیاهی خاص در داخل وخارج از کشور. واردات و صادرات وخرید و فروش وتهیه  

زیع کلیه کاالهای مجاز. تهیه تولید توزیع و واردات و صادرات محصوالت غذایی و مواد شیمیایی،کلیه مواد اولیه غذایی  و تو

و دارویی.ترخیص کاالهای شرکت از گمرکات ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی در خصوص موضوع فعالیت شرکت،  

ت مالی و اعتباری داخلی وخارجی به نام شرکت ، اعطا نمایندگی و اخذ  اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسا

نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ، واردات و صادرات و خرید سیستمهای نوین تولید کاالهای موضوع فعالیت ، واردات  

های    نفرانسها و نشستو صادرات و تامین کلیه کاالهای موضوع شرکت ، برگزاری و شرکت در همایشها و سمینارها و ک
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علمی مرتبط با موضوع شرکت ، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اعم از دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی، ایجاد شعب  

در نقاط مختلف کشور، برگزاری و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، سرمایه گذاری در پروژه های خارج از کشور ،  

 و داخلی جذب سرمایه گذاری خارجی 

 

 و اعضای هیئت مدیره   سرمایه ثبتی شرکت و سهامداران -1-2

 ریالی  1.000.000سهم با نام  1000ریال منقسم به تعداد   1.000.000.000سرمایه شرکت مبلغ 

 : سهامداران شرکت 1جدول 

 شماره ملی  خانوادگی نام و نام  ردیف 

1   

2   

3   
 

 شرکت  رهیمد ئتی ه یاعضا: 2جدول 

 کد ملی  سمت خانوادگی نام و نام  ردیف 

1    

2    

3    
 

 بازرسان شرکت : 3جدول 

 کد ملی/شناسه ملی  سمت خانوادگی/نام شخصت حقوقی نام و نام  ردیف 

1    

2    

 

 متقاضی  بررسی توانمندی -1-5
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 بررسی اقتصادی طرح بخش دوم: 
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 همقدم -2-1

عرضه و    وضعیت  و   محصوالت تولیدی، استانداردها، کد آیسیک و تعرفه گمرکیمشخصات  در این بخش به مطالعه و بررسی  

 پرداخته شده است.   ت طرح تقاضای محصوال 

 

 ی گلیسیرین ) محصول طرح( معرف -2-2

ترین الكل تری هیدریک دارای    شود ساده  نیز شناخته می   "ـ پروپان تری ال   1و2و 3  "و    "گلیسیرین "گلیسیرین که به نام  

کار    عنوان حالل و یا ماده حد واسط در تولید مواد شیمیایی مختلف به  است که به CH2OH-CHOH-CH2OH فرمول

های تجاری، گلیسیرین گویند    شیمیایی مد نظر باشد و به فرآورده  رود که ماده خالص  رود. نام گلیسرول زمانی به کار می  می

گردد. کیفیت و موارد    گلیسرین به دو شیوه طبیعی و سنتزی تولید می .  شود   طور وسیع در طبیعت یافت می   که این ماده به 

ندارد  با هم  تفاوت چندانی  از دو روش فوق  با درجه خلوص مشابه  تولیدی  گلیسیرین  پساب  گلیسیر  .کاربرد  از  ین طبیعی 

گردد و گلیسیرین سنتزی از اپیكلروهیدرین یا    های گیاهی یا حیوانی تولید می   سازی و یا از تجزیه روغن   واحدهای صابون 

شوند. مصرف عمده گلیسیرین    گردد که این مواد اولیه نیز با استفاده از پروپیلن تولید می  پروپیلن اکسید و یا اکرولئین تولید می 

های الكید است ولی صنایع دیگری نیز    و تولید رزین   ، دخانی و صنایع نظامیتولید محصوالت آرایشی، بهداشتی، داروئیدر  

 شود.  گردد و کمبود آن از طریق واردات تأمین می   مصرف کننده آن هستند. گلیسیرین در داخل کشور تولید می

 

 : گلیسیرین 1شکل 
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 مشخصات شناسایی گلیسیرین خواص و  -2-3

کند و    گلیسیرین مایعی زالل ، بی رنگ ، بدون بو ، شیرین و اندکی گرم است. در معرض هوا به آرامی رطوبت جذب می

  شود و می  تواند حل کند. اما به راحتی با شیره و یا لعاب مخلوط می  گرانروی باالیی دارد. گلیسیرین ، شكر و صمغ را نمی 

انواع بخارات روغنی را جذب کند. منبع طبیعی گلیسیرین منبع اصلی گلیسیرین بافت چربی جانوران و گیاهان  تواند بوی  

)روغن زیتون( است. منبع عمده تهیه گلیسیرین ، تولید آن از واکنش صابونی شدن است. در فرآیند صابونی شدن ، چربی با  

آید. گلیسیرین    کند و بعد از جداسازی و تقطیر ، گلیسیرین بدست می  قلیا وارد واکنش شده و صابون و گلیسیرین را تولید می 

استئاریک ، اسید اولئیک است. گلیسیرین همچنین    ها به صورت ترکیب با اسید پالمتیک )اسید موجود در خرما( ، اسید  در چربی

استخراج گلیسیرین از   .وجود دارددر زرده تخم مرغ هم وجود دارد. در مغز انسان ، گلیسیرین به صورت اسید منو گلیسیریک 

 : گیرد  اش در آب با سه روش انجام می ها به اجزا سازنده  منابع آن شكافتن چربی

ترین شیوه تولید صابون است. بعد از واکنش صابونی شدن ، گلیسیرین    ترین و قدیمی   افزودن باز )قلیا( این روش ساده  •

 گیرد.   ی به صورت محلول با آب در الیه زیرین صابون قرار م

گیرد و    گراد انجام می   درجه سانتی   127و در دمای   atm10 افزودن آب آهک واکنش آب آهک با چربی ، در فشار •

شود. صابونی شدن آبدار )استفاده   آید که بعدا جداسازی می گلیسیرین به صورت مخلوطی از اسیدهای چرب بدست می

  درجه سانتی  300دهند. دمای بخار داغ نباید بیش از    خار داغ قرار میها را تحت اثر ب  از بخار داغ( در این فرآیند ، چربی

 گراد باشد.  

کنند تا گلیسیرین خالص بدست آید. این روش در    بعد از جداسازی صابون و گلیسیرین ، گلیسیرین خام را چند بار تقطیر می 

از گلیسیرین در صنایع مختلف استفاده   1885سال   سازی، برای تولید    شود. در صابون   نی می های فراوا  ابداع شد. کاربرد 

شود. در    استفاده می  و تولید دخانیات  های شفاف در صنایع بهداشتی و آرایشی و از گلیسیرین خالص در داروسازی  صابون

کاری ابزارها و تاسیسات فلزی و نیز برای جلوگیری    ساخت مواد منفجره مثل نیترو گلیسیرین ، برای روغن صنایع نظامی مثل  

 . شود  های هیدرولیكی از گلیسیرین استفاده می  ز یخ بستن جکا

شود.    های آلی مانند کلروفرم ، اتر ، بنزن و... حل نمی  شود. اما در حالل  گلیسیرین به هر نسبتی در آب و اتانول حل می 

 . شوند، در گلیسیرین محلول هستند بیشتر ترکیباتی که در آب یا الكل حل نمی 
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با فرمول گلیسیرین یک   درجه  290باشد، در دمای    می  09/92است. وزن مولكولی آن     C3H5(OH)3  الكل سه عاملی 

  09/92و وزن مولكوی    62/1  شود و دارای سنگینی ویژه   ذوب می  17/ 9جوشد و در دمای    اتمسفر می   1سانتیگراد و در فشار  

هایی مثل سولفات    ن انواع اسیدهای میوه ، نمکدرجه سانتیگراد پایدار است. گلیسیری   100در شرایط جوی زیر  می باشد.  

تواند حل کند. اما به راحتی    کند. گلیسیرین ، شكر و صمغ را نمی   پتاسیم ، نیترات پتاسیم ، سولفات نقره و... را در خود حل می

 . تواند بوی انواع بخارات روغنی را جذب کند شود و می  با شیره و یا لعاب مخلوط می 

 ین انواع گلیسیر -2-4

 گلیسیرین سنگین ـ دینامیت ـ گلیسیرین تقطیری زرد ـ  : بر اساس درجات گلیسیرین که در تجارت عرضه میشود عبارتند از

USP   گلیسیرین آمریكایی )مورد مصرف در دارو( ـ خالص شیمیایی ـ گلیسیرین USP   ًدر غذا ـ دارو و لوازم آرایشی و کال

 ی رود. انسان است بهكار م در آن دسته از موادی که مورد استفاده 

 

 موارد مصرف و کاربرد -5-2

های شفاف در صنایع    سازی ، برای تولید صابون   شود. در صابون   از گلیسیرین در صنایع مختلف استفادههای فراوانی می

گلیسیرین ، برای  شود. در ساخت مواد منفجره مثل نیترو    بهداشتی و آرایشی و از گلیسیرین خالص در داروسازی استفاده می

شود.    هیدرولیكی از گلیسیرین استفاده می   های  کاری ابزارها و تاسیسات فلزی و نیز برای جلوگیری از یخ بستن جک   روغن 

گیری دارد و در قید محصوالتی چون    گلیسیرین در صنایع غذایی، داروئی، بهداشتی و زیبایی کاربرد دارد. چون خاصیت نم

نادی، کرم پوست و خمیر دندان کاربرد دارد. در پزشكی به عنوان ملین و به علت نرم کنندگی در  تنباکو، پوشش شیرینی در ق

باشد. گلیسیرین در حالت   رود. یكی از مصارف عمده آن در تولید نیتروگلیسیرین و دینامیت می   محصوالت زیبایی به کار می

ی مثل پرمنگنات پتاسیم یا کلرات پتاسیم برخورد کند  عادی خاصیت سمی ندارد. گلیسیرین هر گاه با مواد اکسیدکننده قو

ها در اثر ریخته شدن آن چرب نگردند.   شود. در هنگام کار بار گلیسیرین باید مراقب بود تا سطح زمین و پله  قابل انفجار می

  ورم پوست می های پوستی باعث قرمزی و ت  ترکیبات این ماده نظیر گلیسیرین دی استات یا اسید گلیسروفسفریک در تماس

 . کندای ایجاد نمی   تری استات خطرات عمده شوند. مواجهه با ترکیباتی چون گلیسیرین مونو استئارات یا گلیسیرین 
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 : گلیسیرین دارویی 2شکل 

 

ایجاد بوی خوشایند و  گردد و باعث    ویژه صابون گلیسیرینه، گلیسیرین به میزان کم مصرف می  در تولید صابون آرایشی به

شود. در فرمول   شویه نیز مصرف می شود. گلیسیرین در تولید خمیر دندان دهان کنندگی پوست می  افزایش خواص مرطوب

 . شود  خمیر دندان، گلیسیرین می تواند جایگزین سوربیتول شود و این امر به علت مزه بهتر و قدرت حاللیت بیشتر آن می

گردد. در این نوع مصارف، گلیسیرین    های خوراکی مصزف می  فرمول برخی از رنگها و اسانس   عنوان حالل در  گلیسیرین به

 . با سوربیتول و پروپیلن گلیكول قابل جایگزینی است

شود. همچنین در تولید غذای حیوانات    عنوان نرمكننده و مرطوب کننده مصرف می   همچنین گلیسیرین در تولید کاغذ به 

 . شود  ار نخ در صنایع نساجی مصرف میاهلی و در فرمول ساخت آه

 

 کاالهای قابل جایگزین -6-2

کننده کاربر دارد و با    در زمینه تولید دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی گلیسیرین به عنوان یک ماده نگهدارنده رطوبت و نرم

 . استسوربیتول قابل مقایسه است. مزیت آن نسبت به سوربیتول مزه بهتر و حاللیت باالتر آن 

در تولید پاک   . شوند  عنوان دو رقیب برای گلیسیرین محسوب می  در صنعت سیگارسازی پروپیلن گلیكول و سوربیتول به

 . اتیلن گلیكول قابل مقایسه است ها گلیسیرین با پلی کننده
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پایین بودن قیمت گلیسیرین  کنند. ولی به علت    های آلكیدی نیز گلیسیرین با پنتا اریتریتول رقابت می  در زمینه تولید رزین

 . شود  مصرف این ماده ترجیح داه می

 

 گلیسیرین دارویی  : 3شکل 

 

 تفاوت گلیسیرین و پارافین  -2-7

گلیسیرین و پارافین دارای کاربردهای مشابهی هستند با این تفاوت که کاربرد های پارافین بیشتر در حوزه صنعت می باشد،  

های   سیستم  برای  کننده  خنک  مایع  آالت،  ماشین  در  کننده  روان  حرارتی،  های  روغن  عنوان  تحت  هایی  استفاده 

چسب و مایغ ضد آب تنها بخشی از کاربردهای آن می باشد،این ماده  الكترونیكی،استفاده در تولید گریس ها، حشره کش ها،  

تولید   برای  نیز  آن  از  استفاده  و  بوده  کاربرد کمتر  این  تفاوت که گستردگی  این  با  داشته  دارویی  استفاده  گلیسیرین  مانند 
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پوست و آسیب به آن  محصوالت آرایشی رواج کمتری دارد. دلیل این موضوع بسته شدن منافذ پوست و ماندن چربی روی  

 .ذکر شده است

 

 اهمیت استراتژیکی کاال  -2-8

همانطور که گفته شد یكی از مصارف عمده گلیسیرین در تولید محصوالت بهداشتی و آرایشی مانند لوسی ونها و کرمهای   

حفاظت و زیبایی پوست )ویژه بزرگساالن و کودکان(، مواد حفاظت کننده و تقویت کننده مو و صابونهای آرایش از گلیسیرین  

بزرگترین مصرفك این صنایع  شود.  می  آرایشی  استفاده  صنایع  در  گلیسیرین  میباشند. مصرف  جهان  در  گلیسیرین  نندگان 

 بهداشتی به علت افزایش مصرف جهانی رشد صعودی دارد 

 

 آیسیک  کد -9-2

ISIC   های اقتصادی تولیدی است. هدف اصلی  نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتISIC   ای از  فراهم کردن مجموعه

دهند طبقه بندی  های اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام می ه در آن بتوان موجودیتهای فعالیتی است بطوریكرده 

 . نمایدهای صنعتی استفاده می بندی فعالیتبندی برای دستهاز این طبقه  معدن و تجارت کرد. وزارت صنایع و 

یاب( و مطابق پروانه بهره  ت )بهینو کشاورزی سازمان صمبر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی 

 باشد.  می  زیرکد آیسیک محصوالت طرح مطابق جدول  صنعت، معدن و تجارت ،  وزارتبرداری صادر شده از سوی 

 واحد تولیدی   اصلی  محصوالت آیسیک: کد 4جدول 

 

 واحد ( ISICکد آیسیک ) نام فارسی  ردیف 

 تن 2411515298 گلیسیرین تصفیه شده  1

 تن 2411515887 گلیسیرین منو استئارات  2

 تن 2411421964 گلیسیرین کوکوات  3

 تن 2423515203 گلیسیرین )شیاف(  4

 تن 2423514561 گلیسیرین فنیكه )قطره(  5

 تن 2424412500 گلیسیرین خام  6
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 گمرکی تعرفهو  شماره -10-2

استعالم   اساس  شده  بر  کشاورزی  اخذ  و  معدنی  صنعتی،  محصوالت  اطالعات  سامانه  تجارت، از  و  معدن    وزارت صنعت، 

 باشد.  می   زیرمحصوالت طرح مطابق جدول یاب(، کد تعرفه کمرگی )بهین

 کد تعرفه گمرکی محصوالت طرح: 5جدول 

 واحد کد تعرفه  نام فارسی  ردیف 

 تن 29054500 گلیسیرین تصفیه شده  1

 تن 15200000 گلیسیرین خام  2

 

 محصول  استانداردهای -2-11

 در محصوالت نهایی که به دست مصرف کنندگان می رسد، کیفیت هر محصول بستگی به عوامل زیر دارد 

 کیفیت مواد اولیه - 1

 کیفیت خط تولید - 2

 تجربه پرسنل تولیدی - 3

عامل اول یعنی کیفیت مواد اولیه بیشترین تاثیر را روی کیفیت محصول نهایی خواهد داشت. بنابراین قبل از استفاده از مواد  

دارا بودن استانداردهای مجاز از   ای در مورد این مواد انجام پذیرد و در صورتهای اولیه می بایست تستاولیه در خط تولید،  

 استفاده شود. آنها در خط تولید 

( برای  8استانداردهای زیر )جدول  نعتی ایران  صشده موسسه استاندارد تحقیقات    نبا مراجعه به فهرست استانداردهای تدوی

 .باشدرعایت استاندارد فوق برای کلیه تولیدکنندگان الزامی می محصوالت این طرح تدوین شده است. 

   روغن گلیسیرینمرتبط با تولید  استانداردهای : 6جدول 

شماره   عنوان  ردیف 
 استاندارد 

سال  
 تصویب 

 1391 1775 ویژگیها و روشهای نمونه برداری -گلیسیرین  1

 1392 18016 اندازه گیری متانول باقی مانده در گلیسیرین با استفاده از کروماتوگرافی گازی  2

 1393 21011 برداری روشهای نمونه -گلیسیرین برای مصارف صنعتی   3

 1392 2977 اندازه گیری مقدار گلیسیرین به روش تیتر سنجی -صابون ها  -مواد فعال در سطح   4

 1375 4028 ویژگیها و روشهای آزمون گلیسیرین خوراکی  5
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شماره   عنوان  ردیف 
 استاندارد 

سال  
 تصویب 

منواستئارات  6 بهداشتی -گلیسیرین  آرایشی  صنایع  در  مصرف  و  -مورد  ویژگیها 
 روشهای آزمون 

6128 1380 

مقادیر جزئی گلیسیرین آزاد به وسیله اسپكترومتری  - صابون ها  -مواد فعال در سطح  7
 روش آزمون -جذب مولكولی  

6233 1392 

 

 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی  -2-12

 .است شده پرداخته آنها شرح به ادامه در  که هستند مؤثر محصول فروش قیمت بر مختلفی پارامترهای

 تمام قیمت تعیین را در ای عمده نقش و باشد می تولید  متغیر  های  هزینه مهمترین از یكی که مصرفی اولیه مواد قیمت •

 .دارد محصول شده

 محصول، کانون های مصرف و اولیه مواد تامین منابع به  دسترسی لحاظ  از خصوص به واحد احداث جغرافیایی منطقه •

 .داد خواهد قرار تاثیر تحت را ها هزینه

 فروش قیمت بر میزان ضایعات و تولیدی محصول کیفیت ، گذاری سرمایه بر تاثیر طریق از استفاده مورد تكنولوژی نوع •

 .بود خواهد مؤثر محصول

 .محصول دارد شده تمام قیمت و تولید متغیر های هزینه در مستقیم تاثیر نیاز مورد انسانی نیروی هزینه •

 سرشكن طریق  تولید از  ظرفیت  افزایش که ترتیب این به است، مؤثر محصول  فروش قیمت روی بر واحد تولید ظرفیت •

 .میگردد محصول شده تمام قیمت کاهش باعث سربار های هزینه نمودن

 محصوالت طرح مطابق جدول ذیل می باشد.  ت فروش بر اساس موارد فوق متوسط قیم 

 حداقل و حداکثر قیمت محصوالت طرح : 7جدول 

 

 )میلیون ریال(  حداکثر قیمت  )میلیون ریال(   حداقل قیمت واحد نام محصول  ردیف 

 1,300,000,000 1,100,000,000 تن انواع گلیسیرین دارویی  1

 1,200,000,000 1,000,000,000 تن انواع گلیسیرین خوراکی  2
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 های اقتصادی و بازرگانی  حمایتوضعیت -2-13

از آنجا که واحدهای   .هر واحد تولید چنانچه مورد برخی حمایتهای دولت قرار نگیرد، دچار مشكالتی در فرآیند تولید خواهد شد

جدید در سالهای ابتدایی راه اندازی در ظرفیت کامل، تولید ندارند، لذا حاشیه سود آنها پایین خواهد بود و نقدینگی واحد در  

ضعیت مطلوبی قرار ندارد و برای بقا در میدان رقابت نیاز به حمایتهای مالی است. از طرف دیگر برای واحدهایی که دارای  و

قدمت چندین ساله می باشند و در بازارهای جهانی تا حدودی نفوذ پیدا کرده اند، باید دولت از آنها حمایت کرده و برای تسهیل  

وانین ارئه دهد که فضا را برای سایر تولید کنندگان نیز آماده کند تا محصوالت آنها به راحتی  ها و قو آرامش خاطر آنها مشوق 

در بازارهای جهانی به فروش برسد. در ادامه دو نوع حمایت که می تواند دولت در این زمینه انجام دهد مورد بررسی قرار  

 :گرفته است

 

 ت( و مقایسه با تعرفه های جهانی مایت تعرفه گمرکی )محصوالت و ماشین آالح -2-13-1

در اغلب واحدهای تولیدی بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود. این ماشین آالت پس از تستهای اولیه و  

عدم مشكالت فنی از طریق گمرک وارد کشور خواهند شد. حقوق گمرکی که در حال حاضر برای این گونه ماشین آالت  

 .درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد  10وجود دارد حدود 

از طرف دیگر واحدهای تولیدی که محصوالت آنها به خارج از کشور صادر می شود، مستلزم پرداخت حقوق گمرکی می  

هایی برای آنها تصویب شده  های اخیر برای ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات مشوق باشند. خوشبختانه در سال 

 .شده است حجم صادرات افزایش یابداست که باعث 

 

 ها(، بانکها و شرکتهای سرمایه گذار حمایت های مالی )واحدهای موجود و طرح  -2-13-2

های صنعتی اعطای تسهیالت بلند مدت برای ساخت و تسهیالت کوتاه مدت  های مالی برای طرح یكی از مهمترین حمایت 

 .های صنعتی آمده استباشد. در ادامه شرایط این تسهیالت برای طرحی برای خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح م

درصد    70گذاری ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانكی اقالم ذیل با ضریب عنوان شده تا سقف  در بخش سرمایه  (1

 .شودگذاری ثابت در محاسبه لحاظ می   سرمایه



 

 سنجی امکانگزارش 

 گلیسیرین خوراکی و داروییاحداث واحد تولید 

 120/401شماره: 

 10/03/1401تاریخ: 

 

 

   شرکتمجری طرح:  22

 

درصد    60خلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با ضریب  سازی طرح، ماشین آالت و تجهیزات داساختمان و محوطه (2

 گردد محاسبه می 

  75درصد و در غیر این صورت با ضریب    90ماشین آالت خارجی در صورت اجرای طرح در مناطق محروم با ضریب   (3

 گردد درصد محاسبه می 

درصد باشد، اقالم اشاره شده    70گذاری ثابت کمتر از    آالت خارجی در سرمایهگذاری ماشین   در صورتیكه حجم سرمایه  (4

 .گردددرصد محاسبه می   70جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب  1در بند  

درصد    70رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به میزان  برداری می هایی که به مرحله بهره این امكان وجود دارد، طرح  (5

 .  از شبكه بانكی تأمین گردد

ز (6 نقطه نظر  مدت  از  به ماهیت طرح  توجه  با  را  ارزی  ریالی و  بازپرداخت در تسهیالت  و  تنفس  مان دوران مشارکت، 

 . شودسال در نظر گرفته می  8سودآوری و بازگشت سرمایه حداکثر 

  سال در نظر گرفته   10حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزی برای مناطق کم توسعه یافته و محروم   (7

 .شودمی

 

 واردات   شرایط -14-2

از سازمان غذا و دارو الزامی  گلیسیرین  روغن  اخذ مجوز واردات  ،  صمتکتاب مقررات واردات و صادرات وزارت  ر اساس  ب

 باشد.  می

 

 صادارت  شرایط -2-15

، برای صادرات محصوالت تولیدی طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد. لیكن  صمتاز نقطه نظر مقررات وزارت  

گردند، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم  محسوب می   بهداشتی و غذاییاز آنجایی که این محصوالت، یک کاالی  

 .ه استباشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شدبرخورداری تولیدکننده از شرایطی می 
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 شرایط مورد نیاز برای صادرات محصوالت طرح  معرفی: 8جدول 

 شرح شرایط الزم  ردیف 

برخورداری از مزیت   1
 رقابتی به لحاظ قیمت 

، قیمتهای رقابتی جهانی میباشد که این مورد نیز به  یكی از معیارهای مهم در صادرات
از جمله   .مقایسه با کشورهای مقصد صادرات باز می گرددشرایط اقتصاد کالن کشور در  

این شرایط میتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم و موارد مشابه اشاره  
پذیری اقتصادی صادرات  کرد که با توجه به متغیر بودن عوامل فوق، الزم است توجیه 

 .لیل قرار گیرددر زمان واقعی صادرات و کشور های مقصد مورد تح 

2 
برخورداری از مزیت  

رقابتی به لحاظ  
 کیفیت

. از این رو برای ورود  یت بسار باالئی برخوردار می باشدکیفیت در ابعاد مختلف آن از اهم 
ذیال چند نمونه از ابعاد   .به بازار جهانی الزم است از کیفیت رقابتی جهانی برخوردار بود

 .... ، خدمات پس از فروش وعملكرد، استاندارد، عمرکیفیت  . کیفیت آمده است

3 
برخورداری از توان  
فنی و مهندسی  

 مناسب

، قابلیت تولید با کیفیت مورد انتظار و رعایت کلیه الزامات مورد  توان مهندسی در طراحی
مهندسی  نیاز خریدار و ....... از مواردی است که برخورداری تولید کننده از توان فنی و  

 . الزم اجتناب ناپذیر می سازد

 نشان تجاری معتبر  4
یكی از مباحث مطرح در فروش در سطح جهانی ، برخورداری تولید کننده از نشان و  
تجارب قبلی معتبر است و لذا خریداران کمتر با شرکتی که از این خصوصیات برخوردار  

 . نباشد، اقدام به خرید می نمایند

کامل با امور  آشنایی  5
 تجارت جهانی 

فعالیت در بازار های جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و الزامات تجارت  
 . جهانی می باشد

 

 گلیسیرینبزرگترین کشورهای تولیدکننده  -16-2

دلیل افزایش استفاده در مراقبت  آسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم را در بازار جهانی گلیسیرین به خود اختصاص داده است. و به  

 .های شخصی و دارویی ، بازار را رهبری می کنند

چین یكی از بزرگترین مصرف کنندگان گلیسیرین است. لوازم آرایشی و بهداشتی شخصی یكی از سریعترین بخشهای رشد  

وست ، مراقبت از مو ، بهداشت  در این کشور است. با پوشاندن طیف گسترده ای از صنایع ، از جمله آرایش ، مراقبت از پ

همچنین چین در حال تبدیل   .شخصی ، رایحه و غیره ، بازار لوازم آرایشی و مراقبت شخصی چین رشد مثبتی را تجربه کرد

عالوه بر این ، با افزایش تقاضا برای    .شدن به بزرگترین بازار از نظر محصوالت آرایشی و بهداشتی در سطح جهان است

-COVID شوینده ها و همچنین مواد ضدعفونی کننده در منطقه ، تقاضا برای گلیسیرین در طی بیماری همه گیرصابون ها و  

، تأثیر زیادی در این بازار    COVID-19 در زمینه جنگ تجاری، چین و ایاالت متحده و اپیدمی  .افزایش یافته است   19

ادی داشته و انتظار می رود در سال پیش بینی شده به دلیل  در سالهای اخیر تغییرات زی   "بازار گلیسیرین"خواهد داشت.  
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پیشرفت در منابع تولید ، تغییر در ترجیحات مصرف کننده تغییر در سیاست های تجاری ، به طور قابل توجهی تغییر کند. بازار  

 .گلیسیرین در حال کسب اهمیت مهم در میان تجارت های اخیر در سراسر جهان است

 

 بر اساس مناطق   نیریس ینرخ رشد بازار گل: 4شکل 

 

 بازار جهانی خرید و فروش گلیسیرین -2-17

با    2027تا    2020میلیارد دالر ارزیابی شده و انتظار می رود از سال    2.6معادل    2019اندازه بازار جهانی گلیسیرین در سال  

شود رشد بازار ناشی از افزایش تقاضا از صنایع غذایی ، دارویی و  رشد کند. پیش بینی می   4.0٪ (CAGR) نرخ رشد ساالنه

صنایع غذایی باشد. این محصول به طور گسترده در چندین محصول غذایی از جمله گوشت فرآوری شده ، شیر غلیظ شده و  

  انتظار   و   داشته  اختیار   در   را   بازار  سهم  از   ٪ 21.7میزان    2019محصوالت نانوایی استفاده می شود. آسیا و اقیانوسیه در سال  

 .اشدب  داشته رشد   ترین سریع بینی پیش دوره  در   ٪4.2مبتنی بر درآمد  CAGR با رود می

پیش بینی می شود کشورهایی مانند چین و هند به دلیل افزایش تولید اپی کلرو هیدرین شاهد افزایش مصرف گلیسیرین  

بیش    2019های شخصی، داروها و مواد غذایی و نوشیدنی ها، در سال باشند. اروپا به دلیل تقاضای افزایش یافته از مراقبت  

خود اختصاص داده است. این منطقه یكی از بازارهای عمده محصوالت دارویی و مواد    به  را  اروپا  در  بازار  از  سهم  ٪28.9از  
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در شكل زیر میزان    .مغذی است. از این رو تقاضای قابل توجهی برای محصول از این بخش ها در منطقه مشاهده می شود

  .تقاضا در حوزه های مختلف نشان داده شده است

 

 : میزان تقاضای گلیسیرین در عرصه بین المللی5شکل 

 

 تولید کنندگان و فروشندگان گلیسیرین -2-18

 USP شده است که معادل با استانداردخاصی از این ماده   (grade) گرید  یا  درجه  افزایش  سبب فراوانی شكل خام گلیسیرین 

گواهینامه  به  نیازی  اما  اپیكلوهیدرین USP است،  تولید  مانند  صنعتی  کاربردهای  برای  برش  و  درجه  این   ندارد 

(epichlorohydrin)  شود، مصرف می  پروپیلن گلیكول و 

  ساخت   در   کاربرد .  بود   خواهد  کننده گلیسرولمصرف ترین تولیدکننده و  عنوان بزرگ آسیا و بخصوص کشور چین همچنان به 

 .داد خواهند  تشكیل  گلیسرول برای  را  مصرف بازار ترین بزرگ  2022 سال  تا  هاخمیردندان  و  اپیكلوهیدرین

  نقش   آینده  سال  چند   در  است دو کشور مالزی و اندونزی به دلیل وجود درختان نخل بسیار که از منابع تولید گیاهی گلیسرول 

 .کرد خواهند ایفا محصوالت  این  بازار در  را  مهمی

  30ترین بازار نوع خالص این ماده در جهان که رقمی در حدود  بازار محصوالت مراقبت شخصی و مراقبت از دهان بزرگ 

آرایشی و مراقبت از پوست  این تولیدات شامل موارد مراقبت شخصی مانند لوازم.دهددرصد کل مصرف آن است را تشكیل می 

شویه هستند. به دنبال آن مصرف در صنایع غذایی و نوشیدنی، با بیش  و محصوالت مراقبت از دهان مانند خمیردندان و دهان 

https://www.mbkchemical.com/wp-content/uploads/2018/10/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.png
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را در بازار جهانی این محصول تعیین  درصد به ترتیب سهم هرکدام از صنایع    10درصد و صنایع داروسازی با بیش از    13از  

 .کندمی

های آینده افزایش داشت  درصد در سال  5تا    4شود رشد بازار گلیسیرین در حدود  بینی می بر اساس تحقیقات و آنالیزها پیش 

ی  این ترکیب در بشكه های فلزی یا پلیمری و برای ماندگاری و جلوگیری از فساد آن در محل خنک و خشک نگهدار .باشد

 شود 

 : بزرگترین شرکت های تولید کننده گلیسیرین در عرصه بین المللی

• PandG Chemical 

• Cargill 

• Incorporated 

• KLK OLEO 

• Oleon 

• Wilmar Internationl Ltd 

• Vance Group Ltd 

• Godrej Industries (Chemicals) 

• Polysciences 

• Kal Corporation 

• The Dow Chemical Company 

• Dutch Glycerin Refinery 

• SAV LP GmbH 

• Louis Dreyfus Company Agricultural Industries LLC 

• Twin Rivers Technologies 

• J N Chemical  

• VVF LLC 

 

 عرضه و تقاضا وضعیت -19-2

شده  ایجاد صنایع غذایی و تبدیلی در کشورهای درحال توسعه موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصوالت کشاورزی  

است. ارزان بودن مواد خام , ارز بری کم ، نیروی کار ارزان و نیاز به سرمایه کم همگی ازجمله عواملی است که ایجاد صنایع  

 توجیه پذیر می نماید و موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصوالت کشاورزی می شود.  را تبدیلی 
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یع تبدیلی همواره از جایگاه ویژه ای در فرآیند توسعه اقتصاد،  ساختار اقتصادی ایران بگونه ای است که بخش کشاورزی و صنا 

اجتماعی وسیاسی کشور برخودار بوده است . امكانات بلقوه ، وسعت اراضی قابل کشت ، تنوع اقلیم ، سهم قابل توجه جمعیت  

بخش و ارزش سرمایه  و اشتغال درمناطق روستایی ، معیارهای برتری اقتصادی ازجمله برتری بسبی سرمایه گذاری دراین  

راه اندازه صنایع   داری ها و ساختار اقتصادی تولید و محرومیت زدایی استعداد این سرزمین را باری توسعه و رشد کشاورزی  و

 و غذایی توجه می کند.  تبدیلی 

 

 تولید داخلی  -1-19-2

کد آیسیكی است که   مطابق با دها بر در زیر به بررسی میزان تولید واحدهای فعال محصول طرح پرداخته شده است. این واح

در ابتدای طرح برای محصول ذکر گردیده است. مطابق آمارهای وزارت صنعت معدن و تجارت، واحدهای تولید کننده این  

اکثر تولیدکنندگان ذکر شده در جدول  الزم به ذکر می باشد    نوع محصوالت به شرح جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است. 

ننده گلیسیرین صنعتی می باشند و تنها شرکت های دارو سازی اقدام به تولید گلیسیرین با گرید دارویی می کننده  زیر تولیدک

که ظرفیت آن ها نیز جواب گوی نیاز داخلی کشور نمی باشد. لذا ایجاد واحد تولید با تكنولوژی باال و تولید گلیسیرین مطابق  

(، یكی از نیازهای اساسی صنایع غذایی، دارویی و دفاعی در کشور می  USPكا )با استانداردهای جهانی و دارو سازی امری 

 باشد.  

 1400فعال در صنعت در سال  یوضعیت واحدها: 9جدول 

 )تن(  ظرفیت استان  نام واحد تولیدی 

 2,000 منطقه آزاد قشم صنعتی دامونش قشم 
 200 آذربایجان شرقی  علی اصغر تورانی 

 30 تهران  پایار انرژی گستر یكتا 
 10 البرز  پارس ویتامین 
 4,500 قم آلی شیمی قم 

 300 لرستان  تولیدی مه لران 
 360 اصفهان  گلتاش 

 30 خراسان رضوی  داروسازی کیمیاگر توس 
 1,600 منطقه ویژه اقتصادی  کارخانجات داروی بایر افالک 
 1 رضوی خراسان  داروسازی آرمان دارو خراسان 

 65 تهران  سرمه
 563 آذربایجان شرقی  تبریز تقطیر 
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 )تن(  ظرفیت استان  نام واحد تولیدی 

 9,659 جمع

 

ی تولید کننده محصوالت طرح مقدار ظرفیت عملی تولید این صنعت، با در نظر گرفتن مقدار راندمان  واحدهابا توجه به بررسی  

 خواهد بود.  17تا  12درصد، به شرح جداول   80عملی 

 در کشور   نیریس یگل ید یتول یواحد ها یو عمل یاسم تیظرف: 10جدول 

 ظرفیت عملی  راندمان  ظرفیت اسمی  شرح

 4,085 %80 5,106 1396میزان تولید محصوالت تا پایان سال 

 4,538 %80 5,673 1397میزان تولید محصوالت تا پایان سال 

 5,972 %80 7,464 1398میزان تولید محصوالت تا پایان سال 

 7,109 %80 8,886 1399میزان تولید محصوالت تا پایان سال 

 7,727 %80 9,659 1400میزان تولید محصوالت تا پایان سال 

 

 واردات  -2-19-2

حجم واردات  است.    زیاده بودهبا توجه به بررسی های انجام شده، مقدار واردات این نوع محصوالت طی سالهای گذشته بسیار  

 می باشد.   7محصوالت بر اساس کد تعرفه گمرکی تخصیصی به محصوالت طرح طی سنوات گذشته مطابق جدول 

 1400- 1396های طی سال گلیسیرین: میزان و ارزش واردات 11جدول 

 ارزش دالری  ارزش ریالی )ریال(  ( تنمیزان واردات ) سال

1396 8,907 271,001 3,763,904 

1397 7,448 396,840 3,890,584 

1398 8,348 498,466 4,085,786 

1399 7,465 452,765 2,794,844 

1400 7,082 643,267 2,680,278 

 

 پیش بینی امکانات عرضه  -2-20

های در دـست ـساخت ـصورت خواهد گرفت که عرـضه محـصوالت طرح در آینده از طریق تولید واحدهای فعال کنونی و طرح

 در ادامه شرح آن ارائه شده است. 
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 واحد های در حال احداث -2-20-1

رح در کشور  های گذشته ذکر گردید میزان تولید عملی واحدهای فعال در زمینه محصوالت مشابه طهمانطور که در قسمت 

های آتی نیز همین مقدار تولید ادامه داشته  گردد در سال و پیش بینی می  می باشد    31تا    26مطابق جداول    1400در سال  

های در دست ساخت به همراه  های آینده، فهرست طرح های در دست اجرا طی سالباشد. همچنین برای برآورد ظرفیت طرح

 گیرد.  ر می ها در زمینه تولید محصوالت طرح حاضر مبنای محاسبات قرادرصد پیشرفت فیزیكی هر کدام از آن 

 واحد های در حال احداث در زمینه تولید گلیسیرین  : 12جدول 

 اسمی )دستگاه(  ظرفیت 99-5میزان پیشرفت فیزیكی  استان  نام واحد 

 1,000 0 مازندران  هادی نوروزی 

 2,000 0 مازندران  صنایع غذائی سودا طالئی شمال 

 300 0 البرز  پایار انرژی گستر یكتا 

 300 0 گلستان  صنایع کاغذ سازی گرگانپارس 

 1,200 0 البرز  پیشگام سپند البرز 

 2,500 0 خوزستان  جهانبخش بیرالوند 

 5 80.08 البرز  آرمان سینا 

 100 54.21 تهران  آرمان یحیی مزدارانی 

 1,000 0 قزوین  چنگیز نظامیوند چگینی فرد 

 2,000 0 البرز  حسن پوررستمی 

 10,405 جمع

 

 بینی بهره برداری واحدهای در حال احداث پیش -2-20-2

های در دست اجرا در زمینه تولید محصول طرح  طبق گزارشات دریافتی از بانک اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح 

 باشند.  حاضر به تفكیک درصد پیشرفت فیزیكی به شرح زیر می 

آید  ادامه می  اند و در جداولی که درهای در دـست اجرا برای محـصوالت طرح حاـضر، با توجه به فرـضیات زیر پایش ـشدهطرح

 اند:شدهگزارش

 به بهره برداری برسند. 1403ر سال دبوده  %20-39ها  هایی که درصد پیشرفت فیزیكی آن طرح ➢

 به بهره برداری برسند. 1402بوده در سال  %40-59ها  هایی که درصد پیشرفت فیزیكی آن طرح ➢

 رسند. به بهره برداری می 1401بوده است، در سال  %60-79ها  هایی که درصد پیشرفت فیزیكی آن طرح ➢
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 رسند. به بهره برداری می 1400بوده است، در سال  %80-99ها  هایی که درصد پیشرفت فیزیكی آن طرح ➢

با عنایت بر خصوصیات فنی خط تولید سطح مهارت مورد نیاز کارکنان و...  در دست اجرا    یها طرح   ت یدرصد استفاده از ظرف

درصد در نظر    100و  90،  80  ی آت  یهادر سال   بیدرصد و به ترت  70سال اول  یبرادر نهایت از سازنده خط تولید استعالم و 

 گرفته شده است.  

 ها طرح دنی رس یبردار  بهره  به خیتار: 13جدول 

 تاریخ شروع بهره برداری  ها طرحدرصد پیشرفت  

39  -  20% 1404 

59  -  40% 1403 

79  -  60% 1402 

99  -  80% 1401 

 

های در نظر گرفته شده با احتساب فرضیات ذکر شده فوق و بازهبا استناد بر بانک اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و  

و از ـسویی با تحقیقات میدانی و نیز تماس با واحدهای در دـست احداث، مقدار واقعی تولیدات آتی واحدهای در دـست احداث  

 مورد محاسبه قرار گرفته است.برای محصول موردنظر 

  100و    90و    80درصد ظرفیت عملی و در سالهای بعد به ترتیب    70لذا با توجه به راندمان تولید در سال اول بهره برداری  

  محصوالت   انواع  تولید  زمینه  در  احداث  دست  در  واحدهای  تولید  بینی  درصد ظرفیت عملی در نظر گرفته شده است و پیش

 باشد. ی م به شرح زیر آتی  سالهای  طی

 ( تن) یآت یسالها  یطگلیسیرین  دی تول نهیزم در احداث دست در ی واحدها دیتول ینیب  شی پ: 14جدول 

 پیش بینی تولید در سالهای آتی  درصد پیشرفت

1401 1402 1403 1404 1405 1406 

 2,081 1,561 1,171 0 0 0 درصد   20-39پیشرفت فیزیكی 

 1,561 1,171 878 1,536 0 0 درصد  40  -59پیشرفت فیزیكی 

 2,601 1,951 1,463 1,097 1,317 0 درصد   60-79پیشرفت فیزیكی 

 4,162 3,122 2,341 1,756 1,975 2,469 درصد   80-99پیشرفت فیزیكی 

 10,405 7,804 5,853 4,390 3,292 2,469 جمع ظرفیت واحدهای در دست احداث 

  با احداث  دست  در واحدهای  ظرفیت جمع
 % 70راندمان احداث 

1,728 2,305 3,073 4,097 5,463 7,284 


