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 :پروژه عنوان
بره رو  اازیارازی یرا احقرقا      حرقارت   و به برق  زائدات عمده کشاورزی و جنگلي تبدیل  داخلي بازار تفصيلي مطالعات
 مقتبط اذاریسقمایه و سياسقي فني، هایباقه هيهت وپيشقفقه 

 تودههای انقژی زیاتریطقح توسعه فناو عنوان طرح:

 تودهزیات هایانقژی فناوری توسعه طقح :واحد اجرایی

 ماه 12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 

 :همراه با ذكر مراحل كلی تببین و تشریح پروژه
ارذاری از طقیر    هرای سرقمایه  اذاران خارجي و تامين مرالي پرقوژه  ها و سقمایهاذاری مشققک با شقکتاذار، سقمایهمایهتقدید اولين اام بقای جذب سقبي

 اذاری است.مشارکت، تهيه باقه سقمایه
 و ابهامات به و کندمي روشن اذارسقمایه بقای را پقوژه آینده و موجود وضع تصویق که است هایيتحليل و ماقندات اطالعات، مجموعه اذاری،سقمایه باقه

 Feasibility) تروجيهي  طرقح  -امکانانجي طقح. دارد مخقلفي اجزای( Investment Package) یا اذاریسقمایه باقه یک. دهدمي پاسخ احقمالي سواالت

Study )کاروکاب طقح یا (Business Plan)، و  مشرارکت  مرالي  هرای مدل مشارکت، ایهنامهتفاهم چارچوب مشارکت، و پقوژه مخقلف سناریوهای بقرسي
 بارقه  یرک  در کره  هارقند  مبراحیي  جملره  از پقوژه، نقدی جقیانات و احقمالي هایریاک بقرسي پذیق،سقمایه معقفي طقفين، هایآورده سهام، تقايم نحوه
 ايقند.مي ققار بقرسي مورد اذاریسقمایه

ميليون  823تئوری توليد  ميليون تن بقآورد شده است که این ميزان زائدات، پقانايل 53دود ح 1390پقانايل تئوری مجموع زائدات زراعي کشور در سال 

ميليون تن در سرال اسرت    2ايگاژول انقژی دارد. همچنين پقانايل تئوری درخقان صنوبق و اکاليپقوس که با هدف توليد انقژی پقور  داده مي شوند حدود 

زائدات کشاورزی باغي، شلقوک بقنج  توده چوبي)شامل زیات توده کشورپقاژول انقژی مي باشد. پقانايل تئوری توليد ااز سنقز از منابع زیات 40که معادل 

 250ميليون مقق مکعب در سال است که با تبدیل آن به برق  مري تروان یقفيقري معرادل       23معادل به رو  اازیاازی توده جنگلي( و چوب ذرت، زیات
 مگاوات را به یقفيت بق  کشور اضافه نمود.

شود همانگونه که مالحظه ميميليون تن در خوزسقان توليد مي شود.  1.8اس اشاره کقد که ساليانه حدود توده در کشور مي توان به باااز منابع عمده زیات
آغاز نشده است و ضقورت دارد با بقرسري ابعراد   در زمينه تبدیل زائدات عمده کشاورزی و جنگلي به انقژی  هنوز پقوژه مشخصي در کشور ،عليقغم بازار بالقوه
مين برق  و حرقارت مرورد    با هدف تأ اازیاازی یا احققا  پيشقفقهايقی بازار و توسعه کاب و کار واحدهای مناسب جهت شکل راهکارهایمخقلف موضوع، 

 در کشور ارائه شود.نياز صنایعي چون نيشکق 

 

 

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

 
 سقمایه الحيتص ارزیابي( پذیقDue diligence) 
 سنجيامکان مطالعات (Feasibility Study :)محيطيزیات بقرسي و مالي تحليل و فني تحليل بازار، تحليل سنجيامکان شامل 
 کار  و کاب طقح(Business Plan) 
 مشارکت نحوه (Partnership) 
 ریاک تحليل (Risk Analysis) 
 زائدات عمده کشاورزی و جنگلياازیاازی یا احققا  پيشقفقه های موانع موجود در اجقای پقوژه ازهای بقون رفت ارائه مدل 
 

 

 


