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بسمه تعالی

" نیروگا ه اهی دارای اقبلیت ع رضه رد بورس ارنژی اریان"
به اطالع مشتریان و کارگزاران محترم بورس انرژی ایران میرساند ،وفق هماهنگیهای انجام شده با
معاونت محترم امور برق و انرژی وزارت نیرو ،شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران ،نیروگاههای
ذیل مجاز به عرضه در بورس انرژی ایران میباشند .الزم به ذکر است نیروگاههای ذیل در صورت پذیرش
در بورس انرژی ( فهرست نیروگاههای پذیرفته شده در تابلو برق بازار فیزیکی بورس انرژی به همراه امید
نامه آن ها در بخش "امید نامهها" در صفحه پذیرش و بازاریابی سایت شرکت بورس انرژی ایران قابل
مشاهده است) ،دریافت کد معامالتی (با هماهنگی شرکتهای بورس انرژی ایران ،سپرده گذاری مرکزی
اوراق بهادار و تسویه وجوه و مدیریت شبکه برق ایران) و طی مراحل ثبت دارایی نزد شرکت سپرده گذاری
مرکزی و رعایت مقررات ثبت سفارش در بورس انرژی امکان عرضه برق در بازار فیزیکی و نمادهای فعال
در تابلوی قرارداد سلف موازی استاندارد برق را دارا میباشند:
نیروگاههای خصوصی:
 -1نیروگاه ارومیه
 -2نیروگاه آبادان
 -3نیروگاه پرند
 -4نیروگاه تبریز
 -5نیروگاه توس مپنا
 -6نیروگاه جهرم
 -7نیروگاه چابهار
 -8نیروگاه خرمشهر
 -9نیروگاه خوی
 -10نیروگاه رودشور

 -11نیروگاه زاگرس کوثر
 -12نیروگاه سبالن
 -13نیروگاه سلطانیه
 -14نیروگاه سنندج
 -15نیروگاه قدس
 -16نیروگاه سیکل ترکیبی شهید منتظر قائم
 -17نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
 -18نیروگاه شریعتی
 -19نیروگاه شمس سرخس
 -20نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
 -21نیروگاه شهید منتظر قائم
 -22نیروگاه شهید منتظری
 -23نیروگاه طوس
 -24نیروگاه علیآباد گلستان
 -25نیروگاه قم
 -26نیروگاه کازرون
 -27نیروگاه کاشان
 -28نیروگاه کهنوج
 -29نیروگاه گیالن
 -30نیروگاه مشهد
 -31نیروگاه نیشابور
 -32نیروگاه یزد
 -33نیروگاه عسلویه مپنا
 -34نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه یزد

 -35نیروگاه خلیج فارس
 -36نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
 -37نیروگاه سیکل ترکیبی سرو
 -38نیروگاه شهید مدحج(زرگان) اهواز
 -39نیروگاه شهید بسطامی شاهرود
نیروگاه دولتی:
 -1نیروگاه شهید سلیمی
 -2نیروگاه شهید سلیمی -نکا
 -3نیروگاه کنارک
 -4نیروگاه شهید کاوه
 -5نیروگاه شهید مفتح غرب
 -6نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور
 -7نیروگاه زاهدان
 -8نیروگاه ایرانشهر
 -9نیروگاه شیروان
 -10نیروگاه کرمان
 -11نیروگاه بعثت
 -12نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
 -13نیروگاه صوفیان
 -14سیکل ترکیبی ایسین – گنو
 -15نیروگاه ری
 -16نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی
 -17نیروگاه بندرعباس

 -18نیروگاه شازند
 -19نیروگاه اسالم آباد
 -20نیروگاه کنگان
 -21نیروگاه رامین
 -22نیروگاه شیراز
 -23نیروگاه شهید بهشتی-لوشان
 -24نیروگاه اصفهان
 -25نیروگاه بیستون
 -26نیروگاه سهند
نیروگاههای برقآبی متعلق به سازمان آب و برق خوزستان:
 -1نیروگاه سد دز
 -2نیروگاه سد شهید عباسپور
 -3نیروگاه سد کارون 3
 -4نیروگاه سد کرخه
 -5نیروگاه سد مارون
 -6نیروگاه سد مسجد سلیمان
نیروگاههای برقآبی متعلق به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران:
 -1نیروگاه گتوند
 -2نیروگاه سیمره
 -3نیروگاه لوارک
 -4نیروگاه شهید رجائی (تاکام)
 -5نیروگاه کارون چهار

 -6نیروگاه داریان
 -7نیروگاه رودبار لرستان

نیروگاههای اتمی:
 -1نیروگاه اتمی بوشهر
الزم به ذکر است سایر نیروگاههای متقاضی در صورت داشتن شرایط الزم و ارائه درخواست رسمی به بورس انرژی
ایران و هماهنگی با مراجع ذیربط در وزارت نیرو ،امکان عرضه در بازار برق بورس انرژی ایران را خواهند داشت.
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