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 :پروژه عنوان
 هيمه ت و به روش هضم  خکم    به برق، حرارت و کودشهری پسماند بخش فسادپذیر تبدیل  داخلي بازار تفصيلي مطالعات

 مرتبط گذاریسرمایه و سياستي فني، هایبسته

 تودههای انرژی زیستطرح توسعه فناوری عنوان طرح:

 توده های انرژی زیستسند توسعه فناوری :واحد اجرایی

 ماه 12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 

 :همراه با ذكر مراحل كلی تببین و تشریح پروژه
گمذاری از طریم    همای سمرمایه  گذاران خارجي و تامين ممالي پمروژه  ها و سرمایهگذاری مکترک با شرکتگذار، سرمایهتردید اولين گام برای جذب سرمایهبي

 گذاری است.مکارکت، تهيه بسته سرمایه
 و ابهامات به و کندمي روشن گذارسرمایه برای را پروژه آینده و موجود وضع تصویر که است هایيتحليل و مستندات اطالعات، مجموعه گذاری،سرمایه بسته

 Feasibility) تموجيهي  طمرح  -امکانسنجي طرح. دارد مختلفي اجزای( Investment Package) یا گذاریسرمایه بسته ی . دهدمي پاسخ احتمالي سواالت

Study )کاروکسب طرح یا (Business Plan)، و  مکمارکت  ممالي  یهما مدل مکارکت، هاینامهتفاه  چارچوب مکارکت، و پروژه مختلف سناریوهای بررسي
 بسمته  یم   در کمه  هسمتند  مبماحیي  جملمه  از پروژه، نقدی جریانات و احتمالي هایریس  بررسي پذیر،سرمایه معرفي طرفين، هایآورده سهام، تقسي  نحوه

 گيرند.مي قرار بررسي مورد گذاریسرمایه

همزار تمن    6هزار تن و در شهرهای شمالي بيش از  20کالنکهرها روزانه بيش از شود که این ميزان در هزار تن زباله در ککور توليد مي 50روزانه بيش از 
همچنين بر اساس نقکه راه مدیریت پسماند در ککور که توسط وزارت ککور تدوین شده  گردد.باشد که بخش عمده آن در مراکز مدیریت پسماند دفن ميمي

طمي   %20( به حدود %1های استحصال انرژی از پسماند در ککور از ظرفيت محدود کنوني )کمتر از هبرداری از نيروگابایست ظرفيت احداث و بهرهاست مي

 ساله افزایش یابد. 5ی  برنامه 

های تهران توسط نيروگاه در تن زباله شهری 300شده در مراکز دفن پسماند شهرهای شيراز و مکهد، تنها حدود های احداثدر حال حاضر به غير از نيروگاه

 7000تن و در کالنکهرها حدود  3450توان حدود شود و این در حالي است که در شهرهای شمالي روزانه مي( مدیریت ميWTEتوليد انرژی از پسماند )
همای  تي زبالهدفن نامناسب و غيربهداش ناشي از محيطيها با هدف استحصال برق، حرارت، کمپوست و کاهش اثرات زیستتن زباله را توسط این نوع نيروگاه

 شهری مدیریت نمود.
به ویژه ( WTEتوليد انرژی از پسماند )صنعت  ، هنوزپسماندهای شهریموجود و اثرات زیانبار عدم مدیریت  شود عليرغ  بازار بالقوههمانگونه که مالحظه مي

گيری بازار و توسعه کسب کارهای مناسب جهت شکلراهو ضرورت دارد با بررسي ابعاد مختلف موضوع، نگرفته شکل هض  خک  پسماند فسادپذیر شهری 
 در ککور ارائه شود. هض  خک  پسماند فسادپذیر شهریو کار واحدهای 

 

 

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

 
 سرمایه صالحيت ارزیابي( پذیرDue diligence) 
 سنجيمکانا مطالعات (Feasibility Study :)محيطيزیست بررسي و مالي تحليل و فني تحليل بازار، تحليل سنجيامکان شامل 
 کار  و کسب طرح(Business Plan) 
 مکارکت نحوه (Partnership) 
 ریس  تحليل (Risk Analysis) 
 توليد انر های موانع موجود در اجرای پروژه های برون رفت ازارائه مدل( ژی از پسماندWTE ) مراکز مدیریت در هض  بيهوازی خک  به ویژه

  پسماند شهری


