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 پیوست

  "شاهرود شهر باصفا، مردم باصفا، دلهاي باصفا"

  "شهر معلمان دین و اخالق"

 مقام معظم رهبري
 »مدظله العالی «

  روساء و مدیران محترم عضو ستاد پیشگیري ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان شاهرود :فرماندهان  ، 

نیـروي  شـهید پژوهنـده ،    258نیروي مقاومت بسیج سپاه ناحیه شاهرود ,  گروه پدافند هـوایی ده محـرم  , تیـپ    تکاور ذوالفقار ,  58{{ قرارگاه عملیاتی لشکر  

(مرکـزي ,   ریهايراه آهن شمالشرق , بخشداادره کل انتظامی شهرستان شاهرود , دانشگاه علوم پزشکی شاهرود , خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق ، 

حـوادث و فوریتهـاي پزشـکی    مرکز مـدیریت  فرودگاه , مدیریت (شاهرود , بسطام , مجن , کالته خیج , بیارجمند , رودیان) ,  یهايشهرداربسطام , بیارجمند) , 

 , سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري شاهرود , جمعیت هالل احمر حمل و نقل جاده اي شرق استان سمنان) , اداره 115شهرستان شاهرود (اورژانس 

شـاهرود , اداره   شهرستان شاهرود , بنیاد مسکن شهرستان شاهرود , اداره راه و شهرسازي شاهرود , اداره راه و شهرسازي بیارجمند , جهاد کشـاورزي شهرسـتان  

شـاهرود ,   شهرسـتان و فاضالب  منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان شاهرود , اداره امور عشایر شهرستان شاهرود , اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود , امور آب

فتـی منطقـه   امور منابع آب شهرستان شاهرود , مدیریت توزیع برق شهرستان شاهرود , مدیریت مخابرات شهرستان شاهرود , ناحیه مرکزي پخش فرآوردههاي ن

ن شـاهرود , اداره پـارك ملـی تـوران بیارجمنـد ,      شاهرود , اداره گاز ناحیه شاهرود , اداره هواشناسی شهرستان شاهرود , اداره حفاظت محیط زیست شهرستا

و  شعب بانک کشاورزي شهرستان شاهرود , نمایندگی شرکت برق منطقه اي در شهرستان شاهرود, نمایندگی دفتر صدا و سیماي شاهرود , اداره ورزشمدیریت 

  }}  ، مدیریت شهرك صنعتی شاهرود  ه صنعت معدن و تجارت, ادارمدیریت بیمه مرکزي ایران جوانان ,مرکز بهره برداري خطوط لوله گاز شاهرود , 

  (ص)و آل محمد (ص)باسالم و دعاي خیر و صلوات بر محمد

اداره کل مدیریت بحران اسـتانداري سـمنان و    17/07/1400-26680/44/50شماره  زرد) سطحبا عنایت به هشدار (احتراماً،           

وزش باد نسبتا شدید  18/07/1400تا پایان روز یکشنبه  وضعیت جوي شهرستان شاهرود اخطاریه اداره کل هواشناسی استان سمنان

ابالغ مراتب بـه واحـدهاي   ضمن ضروري است درجه پیش بینی می شود ، لذا  10تا  5و گرد و خاك کاهش دید افقی و کاهش دما از 

 نسبت بـه انجـام   ازگشایی  معابر و محورهاي ارتباطی ،جهت  بنیروها و ماشین آالت و تجهیزات تحت امر  کامل حفظ آمادگی وتابعه 

و اسـکان  تـردد ایمـن   پیش بینی هاي الزم جهت خودداري از توقف و چراي دام در حاشیه رودخانه ها ، محافظـت باغـات و مـزارع ،    

مسیلها و آبراهه ها احتیـاط  ، بازگشایی در نقاط پرخطر و حاشیه رودخانه ها و مسیلها  و اتراق مسافرین ، جلوگیري از توقفاضطراري 

الزم جهت جابجایی دام ، کنترل دما و تهویه گلخانه ها مرغداریها ، دامداریها و کندوهاي زنبور عسل ، جلوگیري از  صعود به ارتفاعات 

لهـاي  ، جلوگیري از پرواز هواپیماهاي سبک ، محکم کردن سازهاي موقت و تبلیغاتی ، کنتـرل وضـعیت پایـداري تیرهـاي بـرق ، دک     

مخابراتی و انتقال برق ، عدم توقف در زیردرختان خشک و کهنسال  و کنترل آنها و کلیه اماکنی که احتمال سقوط مصالح ساختمانی 

حافظـت محصـوالت باغـات ، مـزارع و تاسیسـات کشـاورزي در برابـر        م بـه منظـور  اقدامات الزم سایر و و ریزش کوه متصور می باشد 

  .آمادگی خود را جهت مقابله با هرگونه حوادث قهري احتمالی حفظ نماییدشته و ناهنجاریهاي جوي معمول دا
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 رونوشت:

 جناب آقاي خداداد مدیر کل محترم مدیریت بحران استانداري سمنان جهت استحضار -


