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 کلیاتبخش اول: 

مگاواتی بخار  30نیروگاه زرند در شمال غربی استان کرمان در مجاورت شهرستان زرند واقع گردیده است.این نیروگاه شامل دو واحد 

آلمان از نوع واتر تیوپ درام دار با  M.A.Nکه از سوخت مازوت استفاده می کند می باشد. بویلر هاي نیروگاه ساخت شرکت 

  ESCHER WYSSتن بخار در ساعت می باشد. توربین هاي نیروگاه ساخت شرکت  135سیرکوالسیون طبیعی که ظرفیت هر کدام 

 30000دور در دقیقه و خروجی توربین  3000طبقه می باشد. سرعت موتور  12فرانسه از نوع ضربه اي، تک پوسته اي، تک سیلندر و 

مگا ولت  37/5فرانسه و قدرت ژنراتور  JEUMONT  SCHENEIDER کیلو وات می باشد. و ژنراتور و اکسایترآن نیز ساخت شرکت

باتیگول  .کیلو ولت آمپر می باشد.برج خنک کن از نوع برج خنک کن تر با سیرکوالسیون بسته ساخت شرکت اسپی 211آمپر و اکسایتر 

شش حلقه چاه عمیق تامین می گردد. بهر بردار از تاسیسات نیروگاهی بر عهده شرکت مدیریت تولید  گاه ازوفرانسه می باشد. آب نیر

  برق زرند می باشد.

 

 

 

     ریال میلیارد 1،750 :13/01/6139ارزیابی مورخ  طبق )%100( واگذاريقابل  نیروگاهمبلغ پایه کل 

 مزایدهروش واگذاري:                                              هاارزش روز خالص دارایی روش ارزیابی سهام:

میلیارد ریال:08061393مبلغ پایه واگذاري سهام در 
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 اهم اطالعات بخش دوم:

   تولید نیروي برق حرارتی  شرکت شرکت مادر تخصصی:

ماشین آالت،تاسیسات و  –میلیارد ریال  924میلیارد ریال (زمین و ساختمان:  1،750 :شده ارزیابی هاي دارائی کل ارزش

  میلیارد ریال) 502تجهیزات 

 د و در مجاورت کارخانه زغال شوییاز پل راه آهن نیروگاه زرن بعد -شمال غربی استان کرمان مجاورت شهرستان زرند محل فعالیت:

    0343142550-5تلفن: 

  نفت کوره (مازوت) سوخت مصرفی:                                     برق تولید موضوع فعالیت:

  مگاوات در تابستان 45در زمستان  و  مگاوات 48ظرفیت عملی:                                     مگاوات 60   ظرفیت اسمی:

         مگاوات 30هر کدام  بخار:واحد  2                                   نیروگاه حرارتی نوع نیروگاه:

تعداد  ،1395 الپایان سدر  شود.تامین می توسط شرکت مدیریت تولید برق زرند نیروي متخصص شاغل در نیروگاه وضعیت اشتغال:

  باشد.نفر می 187 زرند کارکنان شرکت مدیریت برق

 : اطالعات مالیسومبخش 

  )ریال لیاردمی (واحد:                     ها                                                                               داراییاقالم اصلی  -1-3

  مبلغ ارزیابی در   دارائی

 30/01/1396  

  924  )2-1-1ارزش عرصه ابنیه و مستحدثات موجود در نیروگاه (

  502  )2-1-2تاسیسات فنی و تجهیزات (جمع ارزش ماشین آالت، 

  296  چاه حلقه5 ارزش

  28  )2 شماره چاه احتساب بدون(حق االمتیازات صنعتی 

  1،750  جمع کل:

  

  ریال) میلیارد(واحد:                                                                                    اطالعات زمین و ساختمان ها -1-1-3

   ارزیابی مبلغ  نوانع

 453  مترمربع 907000به مساحت  527/18834باقیمانده اراضی سند پالك 

  292  مذکور هاي زمین مربوطه هاي اعیانی و ساختمان ارزش

  107  مترمربع 178،716به مساحت  524/18834نیروگاه به پالك ثبتی عرصه 

 72  هکتار 36اصلی به مساحت  18834فرعی از  528پالك ثبتی عرصه زمین شمال شرقی نیروگاه 

  924  جمع عرصه و اعیان:
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      ریال) میلیارد(واحد:                                                                                  تجهیزات و تاسیسات آالت، ماشین -2-1-3

  عنوان
 ارزیابی مبلغ کل

  30/01/1396در تاریخ 

  360 تجهیزات تولید
 65 تجهیزات مکانیکی و کمکی

 30  تجهیزات تصفیه خانه فاضالب
 25 تجهیزات الکتریکال

 20  قطعات یدکی
  2  سایر

  502 جمع کل

 سایر اطالعات: چهارم بخش

  . به بهره برداري رسید 1352و واحد دوم در اواخر سال  1352 اوایل سال واحد اول آن در  :شروع بهره برداري- 4-1
  

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

 تولید مدیریت شرکت نام

  برق

 ظرفیت

  اسمی

میانگین 

  ظرفیت عملی

 برداي شده قدرت بهره

  شبکه پیک در

 با غیرهمزمان( تولیدي قدرت حداکثر

  )کشور

  راندمان

  )(درصد

 ساعت

  کارکرد

 برق تولید مدیریت

  زرند
60  47  48  50  5/27  7،202  

  

  موارد قابل توجه متقاضیان خرید:-4-3

 رقب پست جنب نیروگاه و زرند ترکیبی سیکل نیروگاه به اختصاص دلیل به 2 شماره چاه حرارتی، برق نیروي تولید تخصصی مادر شرکت نامه اساس بر )1

  .است گردیده کسر سهام پایه قیمت از ریال میلیون 85،734 مبلغ لذا باشد نمی واگذاري قابل آباد مطهر

 باال کمپ شهرکهاي اراضی عنوان تحت  527 ثبتی پالك مترمربع 1،566،885 مجموع از حرارتی برق نیروي تولید تخصصی مادر شرکت نامه اساس بر )2 

 197,500 مساحت به نیروگاه عرصه همچنین  باشد نمی واگذاري قابل که گردیده منتقل شهرداري و پرسنل به  آن مترمربع 659،885 مساحت معادل  پائین و

  .باشد می واگذاري قابل غیر که بوده انتقال پست به مربوط مربع متر18,784 میزان این از که باشد می مربع متر

  .بود خواهد رقب نیروي تولید شرکت اختیار در ذیربط ايمنطقه برق شرکت نفع به ارتفاقی حقوق برقراري شرط با قوي فشار خطوط حریم در واقع زمین )3

   .باشدنمی نیروگاه هايدارائی و اموال جزو و بوده ذیربط ايمنطقه برق شرکت به متعلق برق پست )4

 برق ولیدت  مدیریت شرکت کارکنان ترجیحی سهام صورت درآن که نماید تبدیل شرکت به را فوق نیروگاه ماه سه مدت ظرف حداکثر است مکلف خریدار )5

 دزرن نیروگاه ارزش محل از مذکور مدیریت شرکت کارکنان ترجیحی سهام صورت این غیر در یافت خواهد تخصیص آن واگذاري قابل سهام ازمحل زرند

  .گرددمی واگذار

) 60،120( و ریال میلیون) 35،163( ترتیب به 96سال ماهه نه و 1395 درسال نیروگاه درآمد حرارتی برق نیروي تولید تخصصی مادر شرکت نامه اساس بر )6

 مبناي بر اًصرف شده یاد  نیروگاه شده تمام بهاي و گذشته سال سه  استهالك و مالیات کسر از قبل خالص درآمد به مربوط اطالعات. باشدمی ریال میلیون

 سازمان و دادگستري رسمی کارشناسان نظر مذکور شده ارائه اطالعات لذا. باشد می نیروگاه خریداران اطالع جهت حرارتی برق نیروي تولید شرکت مکاتبات

   .داشت نخواهند آن به نسبت ادعایی هیچگونه خریدران و باشدنمی سازيخصوصی

  . باشدمی قبلی مالک به متعلق واگذاري مقطع تا زرند بخاري  نیروگاه به مربوط درآمدهاي و هاهزینه کلیه) 7

 نشده حویلت هنوز یا و اضافه واگذاري مقطع تا تاریخ از بعد و نگردیده منظور رسمی کارشناس توسط نیروگاه ارزیابی در که شده انجام سفارشات هرگونه) 8

  .بود خواهد قبلی مالک به آن کارشناسی ارزش پرداخت به ملزم خریدار است، شده پرداخت قبلی مالک توسط و

 الکم عهده به نیروگاه تحویل و واگذاري زمان تا....  و کشور مالیاتی امور سازمان اجتماعی، تأمین بیمه سازمان قبیل از دولتی نهادهاي ادعاي هرگونه) 9

  . بود خواهد قبلی

  .دباشمی خریدار عهده به نیروگاه از برداريبهره خصوص در حرارتی برق نیروي تولید شرکت و نیروگاه قبلی مالک مابین فی تعهدات هرگونه) 10

. شد واهدنخ پذیرفته شود ارائه موارد از یکی براي فقط که پیشنهادهایی و شود	می واگذار همزمان صورت به زرند برق تولید مدیریت و زرند نیروگاه) 11

  .بود خواهد مزایده برنده تعیین مبناي بنگاه دو براي شده پیشنهاد قیمت مجموع باالترین


