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صنایع تخمیری سبز اتانول و خمیر مایه
واحددای صنع د تولند اتدداناد د

نونخمترم ی د ،نبت د اصنع د یعنم د بنبت دو ا د وص،نوبو ن ب د بنب د ن رع د ن

د اتددانا ه د یلناصنمت د د نم تددانباندکددمت نمددلن ددا نع د یعند اتدداناد د

نصیسددولن ت د صناتددوراد ی ن

ب بنون بگ هنوبو نب ن رع نبت دو ا وصنع تولناتت ن
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ط بن د ص نطدلنمداهنونحجدمنا هد یلناصنمد ا ن تمد نارای دانمداه،نبد ن د اصنمسدم انونمسد جنب مد نمدلن
آوب نونمجم دد ناصناصنمبددوس نمتددت نصیسددولنوناصو دد صنبانبددرنمدد صنمددلنگدد.اب ناصنمتدد صنبر امددو ن
صنونمتت نصیسولنبدرنتدرنباهند تدت نعد یعندرمتدرصنوند اتدانادد

م ا عناصو

نونخمتدرنم ید نبسدت بنبد ن

ایمتتناتت
فناوری سبز تولید اتانول و خمیر مایه نیازمند فرایندهای مکمل بشرح زیر است:




ب صچرخشنآجن بنتتسومنب نیافن یشنم رفنآجند نبتشناصن %90ن
دومتلنص جترهناراوبصنوی

نونگسورشنب صابنمت د نم هلنونمایا ن

یشنب بنوبو صنب نواحاندجمتعنمس جنونم دیشن



د اتانا روصنونم ا نابصمم اناصنمس جنونمسم انع یعند اتاناد



د تت نبوشنی صنمایانارآوبصنم ا نمس جنونمسم اند أمنب ند اتانم ا نت م ان ن

نونخمترنم ی

در این راستا ستاد توسعۀ زیست فناوری ریاست جمهوری رویداد تخصصی نیازهای فناورانه صنایع تخمیری
را در تاریخ  21اسفند  1398در مکان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می نماید.
به همین منظور از پژوهشگران ،فناوران و صاحبان شرکت های فناور یا دانش بنیان که در این زمینه امکان عرضۀ فناوری
یا طرح پژوهش دارند تقاضا می شود تا از تاریخ  98/11/21تا پایان روز  1398/12/11خالصۀ طرح های پیشنهادی خود
را براساس چارچوب پروپوزال پیوست ( )1در سایت ستاد زیست فناوری به کارگروه محیط زیست این ستاد ارسال نمایند.
پس از غربال سازی اولیه ،به طرح دهندگان برای ارسال پروپزال نهایی یک ماه فرصت داده می شود.

(کارگروه محیط زیست ستاد توسعۀ زیست فناوری نسبت به رعایت اخالق پژوهش و حقوق طرح دهندگان متعهد است).
ارسال به پست الکترونیکیirangreen@enviran.ir :

irangreen2020@gmail.com

شماره تماس 09124472297 :و 09354268593
اطالعات بیشتر را در وبگاه ها دنبال فرماییدwww.enviran.ir :

و
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