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 :پروژه عنوان
 هيره ت   یرا اازیسرازی   سر زی بره ر   زبالره   به برق، حررارت   ور د   شهریتبدیل پسماند  داخلي بازار تفصيلي مطالعات

 مرتبط اذاریسرمایه   سياستي فني، هایبسته

 ت دهستهای انرژی زیطرح ت سعه فنا ری عنوان طرح:

 ت ده های انرژی زیستسند ت سعه فنا ری :واحد اجرایی

 ماه 12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 

 :همراه با ذكر مراحل كلی تببین و تشریح پروژه
ارذاری از طریر    هرای سررمایه  اذاران خارجي   تامين مرالي پرر ژه  ها   سرمایهاذاری مشترک با شروتیهاذار، سرماتردید ا لين اام برای جذب سرمایهبي

 اذاری است.مشاروت، تهيه بسته سرمایه
   ابهامات هب   وندمي ر شن اذارسرمایه برای را پر ژه آینده   م ج د  ضع تص یر وه است هایيتحليل   مستندات اطالعات، مجم عه اذاری،سرمایه بسته

 Feasibility) تر جيهي  طررح  -امکانسنجي طرح. دارد مختلفي اجزای( Investment Package) یا اذاریسرمایه بسته یک. دهدمي پاسخ احتمالي س االت

Study )وار وسب طرح یا (Business Plan)، مشراروت  مرالي  هرای مدل مشاروت، هاینامهتفاهم چارچ ب مشاروت،   پر ژه مختلف سناری های بررسي   
 بسرته  یرک  در وره  هسرتند  مبراحیي  جملره  از پر ژه، نقدی جریانات   احتمالي هایریسک بررسي پذیر،سرمایه معرفي طرفين، هایآ رده سهام، تقسيم نح ه

 ايرند.مي قرار بررسي م رد اذاریسرمایه

هرزار ترن    6هزار تن   در شهرهای شمالي بيش از  20ر والنشهرها ر زانه بيش از ش د وه این ميزان دهزار تن زباله در وش ر ت ليد مي 50ر زانه بيش از 
همچنين بر اساس نقشه راه مدیریت پسماند در وش ر وه ت سط  زارت وش ر تد ین شده  اردد.باشد وه بخش عمده آن در مراوز مدیریت پسماند دفن ميمي

طري   %20( به حد د %1های استحصال انرژی از پسماند در وش ر از ظرفيت محد د ون ني )ومتر از هبرداری از نير اابایست ظرفيت احداث   بهرهاست مي

 ساله افزایش یابد. 5یک برنامه 

های تهران ت سط نير ااه در تن زباله شهری 300شده در مراوز دفن پسماند شهرهای شيراز   مشهد، تنها حد د های احداثدر حال حاضر به غير از نير ااه

 7000تن   در والنشهرها حد د  3450ت ان حد د ش د   این در حالي است وه در شهرهای شمالي ر زانه مي( مدیریت ميWTEت ليد انرژی از پسماند )
هرای  تي زبالهدفن نامناسب   غيربهداش ناشي از محيطيها با هدف استحصال برق، حرارت، ومپ ست   واهش اثرات زیستتن زباله را ت سط این ن ع نير ااه

 شهری مدیریت نم د.
به  یژه ( WTEت ليد انرژی از پسماند )ش د عليرغم بازار بالق ه م ج د   اثرات زیانبار عدم مدیریت پسماندهای شهری، هن ز صنعت همانگ نه وه مالحظه مي

ايری برازار  د مختلف م ض ع، راهکارهای مناسب جهت شکل  ضر رت دارد با بررسي ابعافسادپذیر شهری شکل نگرفته غيرپسماند  س زی یا اازیسازیزباله
 در وش ر ارائه ش د. فسادپذیر شهریغيرپسماند س زی یا اازیسازی زباله  ت سعه وسب   وار  احدهای 

 

 

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 پر پ زال ارسالي باید حا ی اطالعات ذیل باشد:شرح خدمات 

 
 مایهسر صالحيت ارزیابي( پذیرDue diligence) 
 سنجيامکان مطالعات (Feasibility Study :)محيطيزیست بررسي   مالي تحليل   فني تحليل بازار، تحليل سنجيامکان شامل 
 وار    وسب طرح(Business Plan) 
 مشاروت نح ه (Partnership) 
 ریسک تحليل (Risk Analysis) 
 م ج د در اجرای پر ژه های بر ن رفت از م انعارائه مدل( های ت ليد انرژی از پسماندWTE )س زی یا اازیسازی پسماند به  یژه زباله

  مراوز مدیریت پسماند شهریدر غيرفسادپذیر شهری 


