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در حوزه مهم ترين فعاليت هاي انجام شده
:مديريت بحران



:)كاهش آسيب پذيري(شناسايي نقاط بحراني داراي پتانسيل خطر در زمان بحران -١

تانسيل در جهت و راستاي عمليات پيشگيرانه مديريت بحران و پدافند غيرعامل نسبت به تهيه بانك اطالعاتي اقدام و نقاط داراي پ

.خطر شناسايي گرديد كه اين موضوع مي تواند بسيار در پيشگيري مؤثر باشد

احداث تجهيزات مرتبط با مديريت بحران -٢

)تلفن ماهواره اي و موتور برق به همراه پيكورخريد پيكاپ،تراكتور،جرثقيل ،(اصالح ناوگان فرسوده جهت شرايط اضطرار -٣

برگزاري مانورهاي نقطه اي صفر جهت ورزيدگي و گوش به زنگ بودن پرسنل در زمان هاي غير متعارف در مديريت هاي توزيع-٤

)پدافندي(و جلوگيري از ايجاد بحران  انجام به موقع و ضربتي اصالح تير هاي خروجي پست هاي فوق توزيع -٥
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مهمترين اقدامات انجام شده



:امكانات ساير ارگان ها و سازمان ها-٦

ت و ماشين آال(ا استخراج امكانات ساير ارگانها و استفاده از آنها در زمان بحران و شرايط اضطرار بنا به اعالم سازمان ها و ادارات معين در شهرستان ه

).تجهيزات از طرف مديريت توزيع با توجه به بضاعت آنها  اعالم  و در زمان بحران در اختيار شركت قرار گيرد

حران و و همكاري با شهرستان ها به منظور ارتقاء سطح خدمات مديريت ب)ترانس سيار ، ژنراتور سيار (استقرار سامانه كمك رساني مديريت بحران -٧

.ايجاد شرايط آرامش 

بروز رساني و ويرايش نظامنامه  مديريت بحران و چك ليست هاي مربوطه -٨
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مهمترين اقدامات انجام شده



آناليز عملكرد كل حريم هاي رفع شده توسط مديريت هاي توزيع هر دو ماه يكبار-٩

ع آنها گزارش و آناليز حريم هاي رفع نقض شده به صورت دوماه يكبار اين امكان را به ما مي دهد كه بتوانيم وضعيت حريم ها ،روند رف

.را استخراج و نقاط ضعف و قوت را بيان و در جهت اصالح نقاط ضعف گام برداريم....  وضعيت ريالي و 

اصله در راستاي پدافند غير عامل ٨٠٠٠تقويت و بتن ريزي پايه هاي فرسوده حدود  -١٠

برگزاري همايش پدافند غير عامل با حضور مدير كل پدافند غير عامل استان -١١

استخراج فيدر هاي در معرض سيالب و ارايه راهكار در جهت كاهش آسيب پذيري -١٢
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مهمترين اقدامات انجام شده



.ديربه عنوان دوره غ) شبانه روزي(شركت در دوره مديريت بحران و پدافند غير عامل توسط معاونت بهره برداري به مدت چهار روز -١٣

اتوماتيك با رويكرد پدافندي)قطع كننده(دستگاه سكسيونر  ٥٠نصب حداقل -١٤

   كيلومتر با رويكرد از دوطرف برق دار شدن شهرستان كوهبنان ٣٥ايجاد نقطه مانور فيدر قائم كوهبنان با سيريز زرند به طول -١٥

ايجاد نقطه مانور شهرستان راور با كوهبنان از پست فوق توزيع طرز و خارج شدن شهرستان راور از حالت شعاعي-١٦
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مهمترين اقدامات انجام شده



.تهيه  و پيگيري طرح هاي مرتبط با مديريت بحران و ارسال ليست پروژه هاي به استانداري و شركت توانير -١٧

.ساعت با ديزل ژنراتور ٤٨تآمين برق روستا هاي سيل زده از جمله كشيت ،جهر ،پشوئيه به مدت  -١٨

برگزاري مانور دور ميزي و لحظه صفر در ستاد شركت و مديريت هاي توزيع برق-١٩

ري پيگيري موارد و چالش هاي موجود در مديريت هاي توزيع كه در سالهاي قبل دچار آسيب شده اند و برنامه ريزي جهت جلوگي -٢٠

.از آسيب مجدد در راستاي عمليات پيشگيرانه

 

7

مهمترين اقدامات انجام شده



اصله سالن مذكور تأمين برق قسمتي از بيمارستان افضلي پور كه براي مداواي افراد مبتال به كرونا تجهيز گرديده بود و با توجه به ف -٢١

.ماه تأمين انرژي را از طريق ديزل ژنراتور به عهده بگيريم ٢تا محل تأمين انرژي توانستيم به مدت 
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مهمترين اقدامات انجام شده
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مهمترين اقدامات انجام شده
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تعداد شرکت

تعداد متقاضی

 یمقايسه تعداد حريم های آزاد شده با هزينه شرکت و متقاض
سطح شرکت
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مهمترين اقدامات انجام شده
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مهمترين اقدامات انجام شده
تهيه ديزل ژنراتور و پست سيار 
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مهمترين اقدامات انجام شده
برگزاری همايش مرتبط با مديريت بحران
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مهمترين اقدامات انجام شده
برگزاری مانور
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مهمترين اقدامات انجام شده
برگزاری مانور سراسری مولد های اضطراری
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مهمترين اقدامات انجام شده
برگزاری مانور دور ميزی



 

پايه در مسير سيالب از جهر تا روستاي پشوئيه ٥٠بتن ريزي حداقل  -١

ر زمان شبكه فشار متوسط بين روستاي نسك و كشيت در راستاي پايداري شبكه و كاهش خاموش د   كيلومتر١٨طراحي و اجراي  -٢

بحران و شرايط نامساعد جوي

كابل زميني از تونل سيرچ جهت افزايش قابليت اطمينان و كاهش خاموشي هاي ناشي از شرايط بحرانيكيلومتر٢عبور -٣

يزد در راستاي مانور كردن بار فيدرها در شرايط   كيلو ولت خاتم از سمت٢٠پرستار شهربابك با خط  كيلو ولت ٢٠خط  ارتباط بين-٤

)برقدار كردن شهربابك از سمت يزد در شرايط بحران(بحراني 

منطقه كوهپايه در زمان بحران  خط پادگان جهت افزايش قابليت اطمينان و برق دار نمودن  خط كوهپايه با  ارتباط بين-٥
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اقدامات و پروژه هاي در دست انجام



 

خطوط شهر گلباف از پست راين تا دو راهي گلباف در جهت كاهش بار كيلو ولت٢٠خط   كيلومتر٨احداث  -٦

وط جهت تعديل بار خط) حد فاصل ميدان قدس تا پست زميني هنرستان  (متر شبكه هوايي و يا زميني در رفسنجان ٢٠٠احداث  -٧

آزادي و هجرت كيلو ولت٢٠

)علم صنعت ، كارگر و آسمان  كيلو ولت ٢٠خطوط   خيابان پرستار جهت تعديل بار(  واقع در رفسنجان   متر شبكه هوايي ٤٠٠احداث  -٨

:جهت تعديل بار فيدر آفتاب رفسنجان با فيدر هاي دانشجو ، هرمزد و قدس دو پيشنهاد ارائه گرديد -٩

متر شبكه در جاده كورگه ١٣٠٠و    در جاده احمد آباد رضوي   متر شبكه ١٧٠٠احداث : الف      

) احداث جديد ( متر در جاده هرمزد آباد و تبديل سطح مقطع  ١٣٠٠متر شبكه در جاده احمد آباد رضوي ، احداث  ١٧٠٠احداث : ب     

متر در روستاي دولت آباد ١٨٠٠
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اقدامات و پروژه هاي در دست انجام



 

متر جهت تعديل بار فيدر هاي خاتم و سرچشمه ٢٠٠در محل كمربندي به طول   اصالح كابل زميني فيدر خاتم رفسنجان -١٠

ر به و مانو) پست باب نيزو(مطابق نتايج خروجي طرح جامع مطالعاتي، احداث فيدر جديد عمومي از پست فوق توزيع چناروئيه  -١١

.پيشنهاد گرديده است كه باعث افزايش قابليت اطمينان و پايايي مي گردد ١٣٩٨انتهاي فيدر دشتخاك با سال احداث 
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اقدامات و پروژه هاي در دست انجام
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:برنامه هاي پيش رو



).انجام و در حال انجام است(شناخت تهديدات و روشهاي مقابله با آن  -١

.جابجايي شبكه شناسايي شبكه درگير سيالب بر اساس اولويت بندي زمان و بودجه و رفع شبكه درگير با استفاده از گابيون بندي و -٢

.قطع و وصل كليد هاي اتوماتيك موجود از راه دور و پايش اطالعات آنها -٣

.شبكه و استفاده و كاربردي شدن آن GISجاري شدن نقشه كامل  -٤

20

برنامه هاي كوتاه مدت
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برنامه هاي كوتاه مدت
ا شناسايي شبكه درگير سيالب بر اساس اولويت بندي زمان و بودجه و رفع شبكه درگير ب

استفاده از گابيون بندي و جابجايي شبكه
:مسيرهايی از شبکه در مسير سيالب که برای گابيون بندی و جابجايی تير اولويت بندی و ارسال گرديده

دتعداد پايه های در مسير سيالب که با جابجايی رفع می شونوندتعداد پايه های در مسير سيالب که با گابيون بندی رفع می شنام اموررديف

627مديريت توزيع برق شهرستان انار1

505اداره برق باغين2

700امور برق چترود3

1516مديريت توزيع برق شهرستان راور4

3714اداره برق راين5

800167مديريت توزيع برق شهرستان رفسنجان6

106106مديريت توزيع برق شهرستان زرند7

19060اداره برق شهداد8

26049مديريت توزيع برق شهرستان شهربابک9

2715اداره برق کشکوئيه10

5030مديريت توزيع برق شهرستان کوهبنان11

15500اداره برق گلباف12

211اداره برق ماهان13

8035امور برق شرق کرمان14

16020اداره برق نوق15

18871045جمع



ولويت تأمين بودجه با ا(از چند طرف) حساس،مهم و ضروري(افزايش قابليت اطمينان شبكه و برقدار كردن مراكز داراي سطح بندي -١

.تهيه و موجود مي باشد فايل مراكز سطح بندي خصوصاٌ بيمارستان ها ) بندي

.دستگاه سكسيونر قابل قطع زير بار در راستاي افزايش قابليت اطمينان  ٥٠خريد حداقل  -٢

.كيلومتر شبكه سيمي به خودنگهدار بر اساس اولويت هزينه و زمان بندي ٢٠٠تبديل حداقل  -٣

.براي مديريت هاي توزيع رفسنجان ،زرند ،شهربابك و گلباف250kvaتهيه ديزل ژنراتور  -٤

.تهيه يك دستگاه خودرو با قابليت ديسپاچينگ فرعي -٥
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برنامه هاي ميان مدت



ايجاد نقطه مانور بين فيدرها از جمله فيدر شهربابك با فيدر خاتم يزد -٦

ارتباط بين پست فوق توزيع ماهان با راين -٧

ارتباط بين فيدر دشتخاك مديريت برق زرند با فيدرباب نيزو -٨

با فيدر پادگان از پست توكل آباد ٢ارتباط بين فيدر كوهپايه از پست كرمان  -٩
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برنامه هاي ميان مدت
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برنامه هاي بلند مدت
اصالحي و پيشنهادي کاهش آسيب پذيري و مقاوم سازي شرکت توزيع نيروی برق شمال استان کرماناقدامات  -1

رديف
نام شهرستان و 
امور عملياتي

جابجايي يا مرمت 
مستحکم سازي پست 

هوايي
تعويض پايه ها يا مرمت

احداث خطوط جديد فشار 
متوسط

تعويض هادي هاي 
فرسوده

مهار گذاري پايه ها
احداث پست هاي زميني 

توزيع
احداث خطوط جديد 

مجموع هزينه زميني
اقدامات اصالحي

)ميليون لایر(
تعداد

جمع هزينه 
ميليون لایر

تعداد
هزينه ميليون  

لایر
هزينه ميليون  (km(طول 

لایر
 ميليون(هزينه  (km(طول 

)لایر
تعداد

 ميليون(هزينه  
)لایر

تعداد
هزينه ميليون  

لایر
هزينه ميليون  (km(طول 

لایر

31065842395740.222750.315043731000041,795انار1

00125587500001728900006,164باغين2

27101145358000.42000000006,268راور3

124260723384450005.75287540680000016,199راين4

953372534911640773375079.53975033156270000246,929رفسنجان5

42149109684549611250630002704590001510074,346زرند6

11390554225474000040680000030,059شهداد7

3111005932438042250024120001302210000071,519شهربابک8

135537017390112500000000018,995ماهان9

72485323151810063000991683000022,349گلباف10

31065531249572.63250331650026442000046,214کوهبنان11

31065181850719.22400024.412200003195000065,272غرب کرمان12

6213033315651675003150000000026,781چترود13

47166851414664587.9987527.51375074125831950000127,526شرق کرمان14

263933651023848118646.9258650209.8510492510701819063900015100800416جمع کل



از حسن توجه شما سپاسگزاريم

در پايان از کليه ی عزيزانی که در تمامی مراحل اجرای مانور ها و ساير برنامه ها ما را ياری 
 رمو معاونت محتنمودند تشکر و سپاسگزاری بعمل می آيد  به ويژه مدير عامل محترم شرکت 

.بهره برداری و ساير معاونين و مديران محترم  با آرزوی موفقيت و سربلندی برای همه 

پايان 


