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مطالعات تفصيلي بازار داخلي تبدیل پسماند و پساب واحدهای دامداری به برق ،حرارت و کود بهه رو
تايه بستههای فني ،سياستي و سرمایهگذاری مرتبط
طرح توسعه فناوریهای انرژی زیستتوده

همهب بياهوازی و

سند توسعه فناوریهای انرژی زیستتوده

برآورد كلی مدت زمان اجراي پروژه 12 :ماه
تببین و تشریح پروژه همراه با ذكر مراحل كلی:
بيتردید اولين گام برای جذب سرمایهگذار ،سرمایهگذاری مشترک با شرکتها و سرمایهگذاران خارجي و تامين مهالي پهروژهههای سهرمایهگهذاری از طریه
مشارکت ،تايه بسته سرمایهگذاری است.
بسته سرمایهگذاری ،مجموعه اطالعات ،مستندات و تحليلهایي است که تصویر وضع موجود و آینده پروژه را برای سرمایهگذار روشن ميکند و به اباامات و
سواالت احتمالي پاسخ ميدهد .یک بسته سرمایهگذاری یا ( )Investment Packageاجزای مختلفي دارد .طرح امکانسنجي -طهرح تهوجياي ( Feasibility
 )Studyیا طرح کسبوکار ( ،)Business Planبررسي سناریوهای مختلف پروژه و مشارکت ،چارچوب تفاهبنامههای مشارکت ،مدلههای مهالي مشهارکت و
نحوه تقسيب ساام ،آوردههای طرفين ،معرفي سرمایهپذیر ،بررسي ریسکهای احتمالي و جریانات نقدی پروژه ،از جملهه مبهاحیي هسهتند کهه در یهک بسهته
سرمایهگذاری مورد بررسي قرار ميگيرند.
یک گاوداری صنعتي ،یک واحد توليدی دامپروری است که در آن فعاليت پرور گاو و گوساله از نظر محل و نحوه نگاهداری ،رو تذذیهه و باداشهت دام
طب برنامه و با رعایت اصول و موازین نوین و ویژه انجام ميشود .ظرفيت قریب به اتفاق گاوداریهای صنعتي  50رأس یا بيشتر است .طب نتایج حاصل از
طرح آمارگيری گاوداریهای صنعتي کشور در سهال  ،1395تعهداد کهل گهاوداریههای صهنعتي کشهور  26061واحهد اسهت کهه ظرفيهت آناها بهال بهر
696ر619ر 3رأس گاو ميباشد .از این تعداد گاوداری صنعتي 17132 ،واحد گاوداریهای پرور گاو شيری بها ظرفيهت 943ر442ر 2رأس و 8929
واحد گاوداریهای پرواربندی با ظرفيت 753ر176ر 1رأس ميباشد.
پتانسيل توليد بيوگاز از منبع فموالت دامي در کشور  1ميليارد و  500ميليون متر مکعب و پتانسيل توان الکتریکي معادل آن  200مگاوات برآورد ميشود.
از سوی دیگر ،به دليل عدم مدیریت صحيح پساب و پسماند این واحدها ،مشکالت زیست محيطي بسياری برای منابع آبي ،خهاک و ههوا ایجهاد شهده اسهت.
همانگونه که مالحظه ميشود عليرغب بازار بالقوه موجود و اثرات زیانبار عدم مدیریت آالیندههای این واحدهای صنعتي ،هنوز پروژه مشخصي در کشهور آغهاز
نشده است و ضرورت دارد با بررسي ابعاد مختلف موضوع ،راهکارهای مناسب جات شکلگيری بازار و توسعه کسب و کار واحهدهای بيوگهاز در کشهور ارا هه
شود.

مشخصات محصول نهایی (خروجی مورد انتظار):
شرح خدمات پروپوزال ارسالي باید حاوی اطالعات ذیل باشد:







ارزیابي صالحيت سرمایهپذیر ()Due diligence
مطالعات امکانسنجي ( :)Feasibility Studyشامل امکانسنجي تحليل بازار ،تحليل فني و تحليل مالي و بررسي زیستمحيطي
طرح کسب و کار ()Business Plan
نحوه مشارکت ()Partnership
تحليل ریسک ()Risk Analysis
ارا ه مدلهای برون رفت از موانع موجود در اجرای پروژههای بيوگاز (همب بياوازی) در واحدهای دامداری

