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مطالعات تفصيلي بازار داخلي تبدیل پسماند شهری به برق ،حررارت ور د بره ر
بستههای فني ،سياستي سرمایهاذاری مرتبط
طرح ت سعه فنا ریهای انرژی زیستت ده

زبالرهسر زی یرا اازیسرازی تهيره

سند ت سعه فنا ریهای انرژی زیستت ده

برآورد كلی مدت زمان اجراي پروژه 12 :ماه
تببین و تشریح پروژه همراه با ذكر مراحل كلی:
بيتردید ا لين اام برای جذب سرمایهاذار ،سرمایهاذاری مشترک با شروتها سرمایهاذاران خارجي تامين مرالي پرر ژههرای سررمایهارذاری از طریر
مشاروت ،تهيه بسته سرمایهاذاری است.
بسته سرمایهاذاری ،مجم عه اطالعات ،مستندات تحليلهایي است وه تص یر ضع م ج د آینده پر ژه را برای سرمایهاذار ر شن ميوند به ابهامات
س االت احتمالي پاسخ ميدهد .یک بسته سرمایهاذاری یا ( )Investment Packageاجزای مختلفي دارد .طرح امکانسنجي -طررح تر جيهي ( Feasibility
 )Studyیا طرح وسب وار ( ،)Business Planبررسي سناری های مختلف پر ژه مشاروت ،چارچ ب تفاهمنامههای مشاروت ،مدلهرای مرالي مشراروت
نح ه تقسيم سهام ،آ ردههای طرفين ،معرفي سرمایهپذیر ،بررسي ریسکهای احتمالي جریانات نقدی پر ژه ،از جملره مبراحیي هسرتند وره در یرک بسرته
سرمایهاذاری م رد بررسي قرار ميايرند.
ر زانه بيش از  50هزار تن زباله در وش ر ت ليد ميش د وه این ميزان در والنشهرها ر زانه بيش از  20هزار تن در شهرهای شمالي بيش از  6هرزار ترن
ميباشد وه بخش عمده آن در مراوز مدیریت پسماند دفن مياردد .همچنين بر اساس نقشه راه مدیریت پسماند در وش ر وه ت سط زارت وش ر تد ین شده
است ميبایست ظرفيت احداث بهرهبرداری از نير ااههای استحصال انرژی از پسماند در وش ر از ظرفيت محد د ون ني (ومتر از  )%1به حد د  %20طري
یک برنامه  5ساله افزایش یابد.
در حال حاضر به غير از نير ااههای احداث شده در مراوز دفن پسماند شهرهای شيراز مشهد ،تنها حد د  300تن زباله شهری در تهران ت سط نير ااههای
ت ليد انرژی از پسماند ( )WTEمدیریت ميش د این در حالي است وه در شهرهای شمالي ر زانه ميت ان حد د  3450تن در والنشهرها حد د 7000
تن زباله را ت سط این ن ع نير ااهها با هدف استحصال برق ،حرارت ،ومپ ست واهش اثرات زیستمحيطي ناشي از دفن نامناسب غيربهداشتي زبالههرای
شهری مدیریت نم د.
همانگ نه وه مالحظه مي ش د عليرغم بازار بالق ه م ج د اثرات زیانبار عدم مدیریت پسماندهای شهری ،هن ز صنعت ت ليد انرژی از پسماند ( )WTEبه یژه
زبالهس زی یا اازیسازی پسماند غيرفسادپذیر شهری شکل نگرفته ضر رت دارد با بررسي ابعاد مختلف م ض ع ،راهکارهای مناسب جهت شکلايری برازار
ت سعه وسب وار احدهای زبالهس زی یا اازیسازی پسماند غيرفسادپذیر شهری در وش ر ارائه ش د.

مشخصات محصول نهایی (خروجی مورد انتظار):
شرح خدمات پر پ زال ارسالي باید حا ی اطالعات ذیل باشد:







ارزیابي صالحيت سرمایهپذیر ()Due diligence
مطالعات امکانسنجي ( :)Feasibility Studyشامل امکانسنجي تحليل بازار ،تحليل فني تحليل مالي بررسي زیستمحيطي
طرح وسب وار ()Business Plan
نح ه مشاروت ()Partnership
تحليل ریسک ()Risk Analysis
ارائه مدلهای بر ن رفت از م انع م ج د در اجرای پر ژههای ت ليد انرژی از پسماند ( )WTEبه یژه زبالهس زی یا اازیسازی پسماند
غيرفسادپذیر شهری در مراوز مدیریت پسماند شهری

