
طرح ذخيره 

عملياتي

 ضْريَر حذ كاصل 15 خرداد الي 16

ترخيحا از ) 22 الي 11ساػات 

( 18 الي12ساػت

درخَاست ًاّص بار از طرين تواس از طرف ديسپاچيٌگ ضرًت - 1

حذاهل - 2 (درخَاست اضطراري) ساػت هبل 2تَزيغ يي رٍز هبل يا 

 رٍز هبل 10 درصذ ديواًذ ًسبت بِ ديواًذ هتَسط هصركي 10ًاّص 

از ضرٍع طرح در ساػات اػالم ّوٌاري بذٍى احتساب رٍزّاي تؼطيل 

در صَرت ّوٌاري هطترى در حالت ًاّص بار -3پٌح ضٌبِ ٍ خوؼِ 

در - 4.اضطراري، ساػات ّوٌاري دٍ برابر در ًظر گركتِ خَاّذ ضذ

ساػات ابالؽ ضذُ در يي رٍز، آى رٍز بِ %  50صَرت ػذم ّوٌاري در 

.ػٌَاى رٍز ّوٌاري در ًظر گركتِ ًوي ضَد

پاداش ديواًذ ًاّص 

پاداش اًرشي +ياكتِ

ًاّص ياكتِ طبن 

خذاٍل ضَابط اخرايي

ًٌتَر )پرٍكيل بار ساػت بِ ساػت - 1

ػوذ تلاّن ًاهِ - 2 (كْام يا هَدم دار

 خردادها16ُّوٌاري حذاًثر تا 

جابجايي تعطيالت 

هفتگي از روز جمعه 

به يکي از روزهاي 

شنبه تا )کاري هفته

(پنج شنبه

تير ٍ هرداد

 رٍز هبل 31 درصذ ديواًذ ًسبت بِ ديواًذ هصركي 70ًاّص حذاهل 

هطترى هي تَاًذ تا -  رٍز 4در حذاهل  (با احتساب رٍز ّاي تؼطيل)

 صبح در رٍزّايي ًِ ّوٌاري هي ًوايذ هصرف داضتِ باضذ8ساػت 

+ پاداش ًاّص ديواًذ 

پاداش ًاّص اًرشي 

طبن خذاٍل ضَابط 

اخرايي

کاهش بار برنامه ريسي 

شده در ساعات اوج 

بار

 ضْريَر از ساػت 15 خرداد الي 20

تا -  در رٍزّاي ًاري ّلتِ 18 الي 12

 ساػت ّوٌاري هابل 200حذاًثر 

هبَل است

 رٍز هبل 31 درصذ ديواًذ ًسبت بِ ديواًذ هصركي 10ًاّص حذاهل 

 5در حذاهل  (با احتساب رٍز ّاي تؼطيل)در ساػات هتٌاظر ّوٌاري

 ساػت ّوٌاري يي رٍز ّوٌاري در ًظر گركتِ هي 4ّر - رٍز ًاري

ضَد

+ پاداش ًاّص ديواًذ 

پاداش ًاّص اًرشي 

طبن خذاٍل ضَابط 

اخرايي

قطع بار برنامه /کاهش 

 ساعته 24ريسي شده 

/ انجام تعميرات)

(تعطيالت ساليانه

 هرداد15ابتذاي تير الي 
 رٍز هبل 31 درصذ ديواًذ ًسبت بِ ديواًذ هصركي 10ًاّص حذاهل 

 رٍز ؿيرهستور5در حذاهل  (با احتساب رٍز ّاي تؼطيل)

+ پاداش ًاّص ديواًذ 

پاداش ًاّص اًرشي 

طبن خذاٍل ضَابط 

اخرايي

ًٌتَر )پرٍكيل بار ساػت بِ ساػت - 1

يا هرائت ًٌتَر  (كْام يا هَدم دار

هطترى در ابتذا ٍ اًتْاي بازُ ّوٌاري 

- 2در صَرت ػذم ٍخَد پرٍكيل بار  

ػوذ تلاّن ًاهِ ّوٌاري حذاًثر تا 

پاياى ارديبْطت  يا حذاًثر تايي ّلتِ 

هبل از ضرٍع ّوٌاري

تعيين ساعت کار 

برنامه ريسي شده

هخصَظ صٌايؼي ًِ - تير ٍ هرداد 

داراي يي ضيلت ًاري ّستٌذ

 80  ٍ ًاّص حذاهل 13الي  (ٍ يا زٍدتر) صبح 6تٌظين ساػات ًاري از 

 ًسبت بِ ساػات ًاري 17 الي 13درصذ ديواًذ هصركي در ساػات 

 رٍز ًاري هستور5در حذاهل  (13هبل از ساػت )ّواى رٍز

+ پاداش ًاّص ديواًذ 

پاداش ًاّص اًرشي

ًٌتَر )پرٍكيل بار ساػت بِ ساػت - 1

ػوذ تلاّن ًاهِ - 2 (كْام يا هَدم دار

ّوٌاري حذاًثر تا پاياى ارديبْطت ٍ 

يا حذاًثر تايي ّلتِ هبل از ضرٍع 

ّوٌاري

ًٌتَر )پرٍكيل بار ساػت بِ ساػت - 1

ػوذ تلاّن ًاهِ - 2 (كْام يا هَدم دار

ّوٌاري حذاًثر تا پاياى ارديبْطت ٍ 

يا حذاًثر تايي ّلتِ هبل از ضرٍع 

ّوٌاري

1399

 ًيلٍَات ٍ 200هطترًيي با ديواًذ هراردادي 

بيطتر

طرح ًاّص يا 

هطغ بار برًاهِ 

ريسي ضذُ صٌايغ

هطترًيي  با ديواًذ 

 100هراردادي 

ًيلٍَات ٍ بيطتر



1399

( ساػت  اٍج بار 4 ) رٍز ّوٌاري31

بخطَدگي بْاي برم 

+ صَرت حساب هصركي 

Aپاداش 

( ساػت  اٍج بار 4 ) رٍز 31ّوٌاري ًوتر از 
بخطَدگي بْاي برم 

صَرت حساب هصركي

 ساػتِ در ها24ُ رٍز ّوٌاري هتَالي ٍ يا ؿير هتَالي 7حذاهل 
 بخطَدگي بْاي برم 

صَرت حساب هصركي

تير ٍ هردادج-3ب ٍ -3 
 (16 الي 12از ساػت ) درصذ بار در اٍج بار رٍز 10ًاّص حذاهل 

 رٍز ًاري هتَالي5 ساػت هبل در حذاهل 4ًسبت بِ 

+ پاداش ًاّص ديواًذ 

پاداش ًاّص اًرشي 

طبن خذاٍل ضَابط 

اخرايي

ًٌتَر )پرٍكيل بار ساػت بِ ساػت - 1

ػوذ تلاّن ًاهِ - 2 (كْام يا هَدم دار

ّوٌاري حذاًثر تا پاياى ارديبْطت ٍ 

يا حذاًثر تايي ّلتِ هبل از ضرٍع 

ّوٌاري

از : هطترًيي اداري - تير ٍ هرداد 

هطترًيي تداري  - 15  الي 11ساػت 

18 الي 12از ساػت :

 ساػت هبل در 2 درصذ بار در اٍج بار ًسبت بِ 10ًاّص حذاهل 

 رٍز 5 ساػت هبل در هطترًيي تداري در حذاهل 3هطترًيي اداري ٍ

هطترى هي تَاًذ در صَرت اػالم ّوٌاري در بازُ يي -ًاري هتَالي 

 رٍز ّوٌاري هتَالي هؼاف بَدُ بِ ضرط آًٌِ در ايي بازُ يي 5هاِّ از 

. رٍز ّوٌاري داضتِ باضذ8هاِّ 

+ پاداش ًاّص ديواًذ 

پاداش ًاّص اًرشي 

طبن خذاٍل ضَابط 

اخرايي

ًٌتَر )پرٍكيل بار ساػت بِ ساػت - 1

ػوذ تلاّن ًاهِ - 2 (كْام يا هَدم دار

ّوٌاري حذاًثر تا پاياى ارديبْطت ٍ 

يا حذاًثر تايي ّلتِ هبل از ضرٍع 

ّوٌاري

CNG

 13 ٍ 13 الي 11تير ٍ هرداد از ساػت 

 14 ٍ 14 الي 12 يا از ساػت 15الي 

16الي 

 ساػت هبل در ّر 4 درصذ بار در اٍج بار ًسبت بِ 70ًاّص حذاهل 

 رٍز ًاري5 ساػت در رٍز بِ هذت 2رٍز در حذاهل 

+ پاداش ًاّص ديواًذ 

پاداش ًاّص اًرشي 

طبن خذاٍل ضَابط 

اخرايي

ًٌتَر )پرٍكيل بار ساػت بِ ساػت - 1

ػوذ تلاّن ًاهِ - 2 (كْام يا هَدم دار

ّوٌاري حذاًثر تا پاياى ارديبْطت ٍ 

يا حذاًثر تايي ّلتِ هبل از ضرٍع 

ّوٌاري

 ضْريَر 15از ابتذاي تيرهاُ لـايت 

 16 الي 12زهاى هطارًت از ساػت 

ساػات )12 الي 8ٍ (ساػات اٍج بار)

(هياًباري

 ريال براي ّر ًيلٍَات 3000: پاداش هطارًت هَلذ ّاي گاز سَز 

 ريال براي ّر ًيلٍَات 4500ساػت ّوٌاري در ساػات هياًباري ٍ  

پاداش هطارًت هَلذ ّاي ًازٍئيل - ساػت ّوٌاري در ساػات اٍج بار 

 برابر هبالؾ كَم1.5: سَز 

ًٌتَر )پرٍكيل بار ساػت بِ ساػت - 1

ػوذ - 2 (كْام يا هَدم دار يا ديتا الگر

تلاّن ًاهِ ّوٌاري حذاًثر تا پاياى 

ارديبْطت ٍ يا حذاًثر تايي ّلتِ هبل 

از ضرٍع ّوٌاري

( ًيلٍَات ٍ بيطتر30)ديواًذي 

آهپراشي ٍ ديواًذيالق-3

 ضْريَر در ساػات 15 خرداد الي 15

 - 16 الي 12اٍج بار رٍز از ساػت 

حذاًثر هوذار اًرشي هصركي هداز در 

 ًيلٍَات ساػت هي 150زهاى اٍج بار 

باضذ

ًٌتَر )پرٍكيل بار ساػت بِ ساػت - 1

ػوذ تلاّن ًاهِ ّوٌاري - 2 (كْام

حذاًثر تا پاياى ارديبْطت ٍ يا حذاًثر 

تايي ّلتِ هبل از ضرٍع ّوٌاري

( ًيلَات ٍ بيطتر30)ديواًذي 

( ًيلٍَات ٍ بيطتر30)ديواًذي 






