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  نیروگاه بخاري بعثت

  

 

 بخش اول: اطالعات کلی

هجري شمسی در زمینی  1346در سال   mw 82،5نیروگاه بخاري بعثت تهران داراي سه واحد بخار هر یک به ظرفیت اسمی 

هکتار در جنوب شهر تهران و در محله خزانه بخارائی احداث گردیده است. تجهیزات توربین و ژنراتور این نیروگاه  20به مساحت 

و برج خنک کننده آن از نوع تر و ساخت کارخانه مارلی می باشد. سوخت نیروگاه در زمان راه  CE، بویلرهاي ساخت GEسوخت

اندازي گاز وگازوئیل و جهت تولید دائم،گاز طبیعی و مازوت است و در حال حاضر به دلیل مچاورت با مناطق مسکونی فقط گاز 

مترمکعب و سوخت پشتیبان نیروگاه مازوت یا نفت کوره که داراي شش دستگاه مخزن فلزي  80،000طبیعی با ظرفیت حداکثر 

مترمکعب می باشد.نیروگاه داراي پروانه  30،000و یک دستگاه مخزن ذخیره به حجم  متر مکعب 12،000ذخیره به ظرفیت تقریبی 

بنام شرکت نیروي برق به شناسه ملی  09/02/1396مورخ  2-1142-89-111بهره برداري براي تولید برق به شماره 

اینچ  3عمیق و دو انشعاب شهري می باشد. آب مورد نیاز نیروگاه از طریق پنج حلقه چاه  489154و شماره ثبت  14005709529

اینچ براي مصارف صنعتی و بهداشتی برخی ساختمان هاي نیروگاه تامین می گردد.برق تولید  12براي مصارف شرب و بهداشتی و 

فیدر خروجی شامل چهار خط هوایی و نه کابل زیر زمینی به شبکه  13و توسط  230و  63شده از این نیروگاه از طریق پست هاي 

  ري منتقل می گردد.سراس

 

 

 

 ریال میلیارد 2،431  : 05/12/1396مبلغ کل پایه واگذاري سهام در تاریخ            

 مزایده :روش واگذاري                                     ارزش روز خالص دارائی ها روش ارزیابی نیروگاه:          
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 بخش دوم:اهم اطالعات

   شرکت تولید نیروي برق حرارتی  شرکت مادر تخصصی:

ماشین آالت، تاسیسات فنی  –میلیارد ریال  1،150میلیارد ریال (زمین و ساختمان:  2،529 :شده ارزیابی هاي دارائی کل ارزش

  میلیارد ریال) 1،174و تجهیزات 

تهران اراضی فرح آباد بنشانی، تهران، خزانه بخارائی،  12بخش  1715/4730و 4716ثبتی نیروگاه بعثت در ملک  فعالیت: محل

  1فلکه اول، خیابان مسجد، خیابان شهید تقوي، انتهاي خیابان شهید سالمت بخش، پالك آبی 

  گاز طبیعی و نفت کوره (مازوت) ت مصرفی:سوخ                                        تولید برق موضوع فعالیت:

  مگاوات 225ظرفیت عملی:                                        مگاوات 247،5ظرفیت اسمی:

         مگاوات 82،5هر کدام  :واحد بخار3                                       نیروگاه بخاري نوع نیروگاه:

  .به بهره برداري رسید 1346نیروگاه شهید بعثت تهران در سال شروع بهره برداري: 

 ،1395سال  شود. در پایاننیروي متخصص شاغل در نیروگاه توسط شرکت مدیریت تولید برق بعثت تامین می وضعیت اشتغال:

  باشد.نفر می 319تعداد کارکنان شرکت مدیریت برق بعثت 

  

 بخش سوم: اطالعات مالی

  (واحد: میلیارد ریال)                                                                                                        ها  اقالم اصلی دارائی-1-3 

  مبلغ ارزیابی  عنوان

  1،150  ارزش حقوقی اعیانی هاي نیروگاه بعثت

  1،144  )3-1-1جمع ارزش ماشین آالت، تاسیسات فنی و تجهیزات (

  205  )3-1-2چاه ( حلقه 6 ارزش

  30  )3-1-1(حق االمتیازات 

  2،529  جمع کل
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  (واحد: میلیارد ریال)                                                                           تجهیزات و تاسیسات آالت، ماشین -1-1-3

  ارزیابی مبلغ  عنوان

 317 مرتبط هر یک از واحد هاي نیروگاه توربین هاي بخار،کندانسورها و برج خنک کن

  252  بویلرهاي بخار و تجهیزات مرتبط هر یک از واحد هاي نیروگاه

 186  ژنراتورها،سیستم تحریک، و تجهیزات مرتبط هر یک از واحد هاي نیروگاه

  129  قطعات یدکی نیروگاه

  68  نیروگاه و جرثقیل هاي نیروگاه  co2تجهیزات تولید 

 47 ترانسفورماتورهاي اصلی، کمکی و استیشن نیروگاه

 41  پیش پرداخت قرارداد توربین

 31  تاسیسات سوخت رسانی نیروگاه

 30  حق االمتیاز احداث و بهره برداري از نیروگاه، دانش فنی و سایر حق االمتیازات

 28  تاسیسات آبرسانی و تصفیه خانه هاي نیروگاه 

 45  سایر

  1،174 جمع کل

  

  (واحد: میلیارد ریال)                                                                                                              امور منابع آب  -2-1-3

  ارزیابی مبلغ  عنوان

 32 1چاه شماره 

  32  2چاه شماره 

 22  3چاه شماره 

  64  4چاه شماره 

  32  5چاه شماره 

 23 6چاه شماره 

  205 جمع کل

 

 بخش چهارم: سایر اطالعات

  .به بهره برداري رسید 1346نیروگاه شهید بعثت تهران در سال  شروع بهره برداري: -1-4

  مگاوات)(واحد:    )1395(بر اساس آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه تولید نیروي برق در سال تولید و راندمان:  -2-4

  )کشور با غیرهمزمان( تولیدي قدرت حداکثر  میانگین ظرفیت عملی  اسمی ظرفیت  رقب تولید مدیریت شرکت نام
  راندمان

  (درصد)

 ساعت

  کارکرد

  7،945  31,9   227  225  247،5  تبرق بعث تولید مدیریت
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  )(واحد: میلیارد ریال     روي برق تهران                درآمد و هزینه هاي نیروگاه بر اساس اعالم شرکت تولید نی -3-4

  1396  1395  شرح

  640  811  درآمد ناخالص

  350  427  هزینه ها

  290  384  درآمد خالص
  

  موارد قابل توجه متقاضیان خرید:-4-4

برق  يروین دیشرکت تول سیتاس يقرارداد با مستاجر تا ابتدا دیعدم تمد لیاجاره موقوفه به دل کنیاست ل یاوقاف  روگاهیعرصه محل نالف) 

 اداره کنیاجاره اقدام نموده ل ادتهران معوق مانده و پرداخت نشده است و شرکت تولید نیروي برق تهران اعالم نموده که جهت عقد قرد

) آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و 2دانسته و مطابق با ماده ( یحساب مستاجر قبل هیاوقاف موضوع عقد قرارداد را مشروط به تسو

موقوفه، نسبت به  هالتفاوت ارزش فعلی عرصدرصد مابه 15قانون اوقاف درصورت انتقال مورد اجاره به غیر،  10/02/1365 اهدایی مصوب

ره به نفع موقوفه پرداخت نماید. لذا پرداخت مبالغ فوق برعهده باید به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاارزش زمان ایجار را می

  شرکت تولید نیروي برق تهران و یا شرکت مادرتخصصی تولید نیروي برق حرارتی می باشد. 

یال میلیون ر 48،647میلیون ریال شامل مبلغ  98،636نیروگاه فوق جمعا به مبلغ  یبرق تهران، بده يروین دیشرکت تول اعالممطابق  ب)

 1396سال  انیتا پا يابه شرکت آب منطقه یمیلیون ریال بده  23،220 مبلغ، 1395سال  انیتا پا هیریبدهی  معوقه به اداره اوقاف و امور خ

  که این مبالغ در قیمت پایه سهام لحاظ شده است.  باشد. یم 1396ماه  يد انیبه شرکت گاز تا پا یبده الیر ونیلیم  26769و مبلغ 

منعقده  يبراساس قراردادها  co2استحصال گاز ستمیس ياندازتمام شده نصب و راه نهیبرق تهران هز يروین دیشرکت تول اعالممطابق  ج)

   است. الیر ونیلیم 14،742مذکور در سال اول مبلغ  ستمیس انهیباشد که اجاره سال یم الیر ونیلیم 72،346مبلغ 

  واهد بود. خ نیروگاه اریتهران  در اخت يابه نفع شرکت برق منطقه یحقوق ارتفاق يبا شرط برقرار يواقع در حریم خطوط فشار قو نیزم د)

   .باشدینیروگاه نم يهایاموال و دارائ وبوده و جز ربطیذ ياپست برق متعلق به شرکت برق منطقه )ه

  باشد. کار می راه و ساختمان، نیروگاه فوق فاقد پروانه و پایان هبراساس گزارش کارشناس رسمی دادگستري در رشت )و

سهام ورت که در آن ص ماه نسبت به تاسیس شرکت (شخصیت حقوقی) اقدام نماید سهظرف مدت  تواند حداکثرمیخریدار نیروگاه بعثت  )ز

سهام قابل واگذاري آن تخصیص خواهد یافت. در غیر این صورت سهام ترجیحی  محل برق بعثت از تیریکارکنان شرکت مد یحیترج

   د.یگرد خواهدارزش روز نیروگاه  بعثت واگذار کارکنان شرکت مدیریت مذکور از محل 

(با احتساب درآمد  1396و نه ماهه سال  1395درسال  گاهدرآمد  نیرو ،یبرق حرارت يروین دیتول یشرکت مادرتخصص اعالمبراساس  )ح

مربوط  تباشد. اطالعامیمیلیون ریال  59،048و  ) میلیون ریال6،507ترتیب (میلیون ریال) به  14،742اجاره سیستم استحصال گاز به مبلغ 

 دیلشده صرفاً بر مبناي مکاتبات شرکت تو به درآمد خالص قبل از کسر مالیات و استهالك  سه سال گذشته و بهاي تمام شده نیروگاه یاد

جهت اطالع خریداران نیروگاه می باشد. لذا اطالعات ارائه شده مذکور  نظر کارشناسان رسمی دادگستري و سازمان  یبرق حرارت يروین

   ران هیچگونه ادعایی نسبت به آن نخواهند داشت.اباشد و خریدنمی ازيسخصوصی

   باشد.بعثت تا مقطع واگذاري متعلق به مالک قبلی می يدرآمدهاي مربوط به نیروگاه بخارها و کلیه هزینه )ط

 ایاضافه و  يتا مقطع واگذار خیارو بعد از ت دهیمنظور نگرد یتوسط کارشناس رسم روگاهین یابیهرگونه سفارشات انجام شده  که در ارز )ي

  خواهد بود.  یآن به مالک قبل یملزم به پرداخت ارزش کارشناس داریرپرداخت شده است خ ینشده و توسط مالک قبل لیهنوز تحو

روگاه تحویل نی وهرگونه ادعاي نهادهاي دولتی از قبیل سازمان بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور و .... تا زمان واگذاري  )ك

   به عهده مالک قبلی خواهد بود.

 برداري از نیروگاه به عهده خریداردرخصوص بهره یبرق حرارت يروین دیقبلی نیروگاه و شرکت تولهرگونه تعهدات فی مابین مالک  )ل

   باشد.می

 شود و پیشنهادهایی که فقط براي یکی از موارد ارائه شودنیروگاه بعثت و مدیریت تولید نیروي برق بعثت به صورت همزمان واگذار می م)

  .قیمت پیشنهاد شده براي دو بنگاه مبناي تعیین برنده مزایده خواهد بودپذیرفته نخواهد شد. باالترین مجموع 


