
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

 گسارش اقدامات انجام گرفته در راستای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

پایص بٌْگام هخاعرات ٍ گسارش ٍضعیت جَی استاى بصَرت رٍزاًِ ٍ اعالم ّطذار ٍ آهادُ باش بِ  -

 .ٍاحذّای تابعِ

لَگیری ٍ کاّص حَادث در هَاقع ضاخِ زًی ٍ ّرس ضاخِ درختاى هطرف بِ ضبکِ ّای برق بوٌظَر ج -

 .باد ٍ عَفاى

تطکیل هستور جلسات هذیریت بحراى در ستاد ضرکت ٍ ٍاحذّای اجرایی تابعِ بوٌظَر آهادگی ٍ  -

 .پاسخگَیی بٌْگام در ضرایظ اضغرار

ضٌاسایی ًقاط ضعف ٍ حادثِ خیس ضبکِ ٍ اقذام بِ اصالح ٍ بْیٌِ ٍ هقاٍم سازی آى با تَجِ بِ اعتبارات  -

. قذیٌگی ضرکتٍ ى

باًک  ) .سغح کلیِ ٍاحذّای تابعِ در ٍ کتابچِ هذیریت بحراى رساًی باًک اعالعاتی برٍزتْیِ ٍ  -

 ( اعالعاتی اعضاء گرٍُ هذیریت بحراى ٍ کلیِ ًیرٍّا پیواًکاراى ٍ تجْیسات ٍ ٍسائظ ًقلیِ آًْا

العول ابالغی تَاًیر هبٌی بر بازدیذ ٍ تْیِ گسارش از کلیِ هراکس هْن ٍ حساس ٍ حیاتی، براساس دستَر -

 . لسٍم تْیِ ٍ فعال ًوَدى شًراتَر یا هَلذّای برق اضغراری تَسظ ایي هراکس

دستگاُ دیسل شًراتَر سیار بِ  3خریذ کیلٍَلت آهپر،  800خریذ یک دستگاُ پست سیار بِ قذرت  -

در ) .سِ فاز ٍ تک فاز رٍٍلت آهپکیل 15ٍ  10هَتَر برق دستگاُ  15ٍ  کیلٍَلت آهپر  72ٍ  110قذرتْای 

 (سٌَات قبل تْیِ ضذُ است

 .GPSهجْس ًوَدى کلیِ خَدرٍّای اتفاقات ٍ عولیات سغح استاى با دستگاُ  -

 .تبذیل ضبکِ ّای فطارضعیف هسی بِ کابل خَدًگْذار -

 GISتْیِ ٍ برٍز رساًی ًقطِ ّای هاًَری ٍ ریٌگ خغَط جْت استفادُ در هَاقع بحراى هبتٌی بر  -

 اجرایی جْت هَاقع بحراىتْیِ عرح برقرساًی بِ هحلْای اسکاى هَقت کلیِ ٍاحذّای  -

تْیِ سٌاریَّای هاًَر عولیاتی جْت تعویر خغَط ضْرستاى ّا با ّذف پیطگیری ٍ افسایص سغح  -

 . آهادگی

 .کیلٍَلت ٍ چگًَگی تاهیي اًرشی از پستْای هجاٍر 63تْیِ سٌاریَ از هذار خارج ضذى پست ّای  -

 .در کل استاى( PM)تعویرات پیطگیراًِ بازدیذ ٍ ای برًاهِ اجر -

 .کیلٍَلت 20افسایص قابلیت اعویٌاى با ریٌگ خغَط  -



 :سغح استاىعولیاتی در اجرای هاًَرّای  برًاهِ ریسی ٍ -

هاًَر قغع برق تعویرات جْادی ،  سراسری هاًَر:  هاًَر ّای برگسار ضذُ عبارتٌذ از عٌاٍیي  -

هاًَر سراسری تعویرات ضبکِ ّای  هاًَر سراسری اصالح ٍلیاش ،  ، حیاتیٍ  هراکس حساس، هْن

 هاًَر تخلیِ ساختواى،  هاًَر جوع آٍری برقْای غیرهجاز ٍ هایٌرّای ارزّای دیجیتال ،فرسَدُ

هْارت عولکردی ًیرٍّا ، اعتواد ٍ اعویٌاى در  : ّای اًجام ضذُ عبارتٌذ ازبرگسای هاًَر فاّذا -

اى، آزهایص برًاهِ ّا ٍ سیستن ّا ٍ سازهاًْا در ضرایظ زًذُ ٍ ّوکاری بیي زهیٌِ هذیریت بحر

 سازهاًْا

 :آهَزش ٍ تَاًوٌذ سازی هٌابع اًساًی -

ٍ پذافٌذغیرعاهل برای   در زهیٌِ هذیریت بحراىٍ عوَهی تخصصی  آهَزضی برگساری دٍرُ -

  کلیِ پرسٌل

 

 


