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طرح توسعه فناوریهای انرژی زیستتوده
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عنوان طرح:

و تهيمه

برآورد كلی مدت زمان اجراي پروژه 12 :ماه
تببین و تشریح پروژه همراه با ذكر مراحل كلی:
بيتردید اولين گام برای جذب سرمایهگذار ،سرمایهگذاری مکترک با شرکتها و سرمایهگذاران خارجي و تامين ممالي پمروژههمای سمرمایهگمذاری از طریم
مکارکت ،تهيه 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 ابهامات و
سواالت احتمالي پاسخ ميدهد .ی بسته سرمایهگذاری یا ( )Investment Packageاجزای مختلفي دارد .طرح امکانسنجي -طمرح تموجيهي ( Feasibility
 )Studyیا طرح کسبوکار ( ،)Business Planبررسي سناریوهای مختلف پروژه و مکارکت ،چارچوب تفاه نامههای مکارکت ،مدلهمای ممالي مکمارکت و
نحوه تقسي سهام ،آوردههای طرفين ،معرفي سرمایهپذیر ،بررسي ریس های احتمالي و جریانات نقدی پروژه ،از جملمه مبماحیي هسمتند کمه در یم بسمته
سرمایهگذاری مورد بررسي قرار ميگيرند.
روزانه بيش از  50هزار تن زباله در ککور توليد ميشود که این ميزان در کالنکهرها روزانه بيش از  20هزار تن و در شهرهای شمالي بيش از  6همزار تمن
ميباشد که بخش عمده آن در مراکز مدیریت پسماند دفن ميگردد .همچنين بر اساس نقکه راه مدیریت پسماند در ککور که توسط وزارت ککور تدوین شده
است ميبایست ظرفيت احداث و بهرهبرداری از نيروگاههای استحصال انرژی از پسماند در ککور از ظرفيت محدود کنوني (کمتر از  )%1به حدود  %20طمي
ی برنامه  5ساله افزایش یابد.
در حال حاضر به غير از نيروگاههای احداث شده در مراکز دفن پسماند شهرهای شيراز و مکهد ،تنها حدود  300تن زباله شهری در تهران توسط نيروگاههای
توليد انرژی از پسماند ( )WTEمدیریت ميشود و این در حالي است که در شهرهای شمالي روزانه ميتوان حدود  3450تن و در کالنکهرها حدود 7000
تن زباله را توسط این نوع نيروگاهها با هدف استحصال برق ،حرارت ،کمپوست و کاهش اثرات زیستمحيطي ناشي از دفن نامناسب و غيربهداشتي زبالههمای
شهری مدیریت نمود.
همانگونه که مالحظه ميشود عليرغ بازار بالقوه موجود و اثرات زیانبار عدم مدیریت پسماندهای شهری ،هنوز صنعت توليد انرژی از پسماند ( )WTEبه ویژه
هض خک پسماند فسادپذیر شهری شکل نگرفته و ضرورت دارد با بررسي ابعاد مختلف موضوع ،راهکارهای مناسب جهت شکلگيری بازار و توسعه کسب
و کار واحدهای هض خک پسماند فسادپذیر شهری در ککور ارائه 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 مکارکت ()Partnership
تحليل ریس ()Risk Analysis
ارائه مدلهای برون رفت از موانع موجود در اجرای پروژههای توليد انرژی از پسماند ( )WTEبه ویژه هض بيهوازی خک در مراکز مدیریت
پسماند شهری

