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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 کـل مـدیریت بحـران اسـتانداري      20/08/1400-32897/44/50شـماره   ) نـارنجی   سطح( هشداربا عنایت به احتراما ؛           

 گـرد و خـاك ،   ،شـدید  وزش بادهـاي   احتمـال   21/08/1400مورخـه   جمعـه  ن روز تا پایا وضعیت جوي شهرستان شاهرود سمنان

ابـالغ  ضـمن  ضـروري اسـت    لـذا  ، می باشدبارش برف در ارتفاعات و آبگرفتگی معابر ، کاهش دما   رعد و برق و صاعقهاحتمال وقوع 

 ، کنترل معـابر و راه هـاي ارتبـاطی    جهت امر نیروها و ماشین آالت و تجهیزات تحت  کامل حفظ آمادگی ومراتب به واحدهاي تابعه 

خـودداري از توقـف و   و  يو روستا يشهر نیب يو محورها يمعابر شهر يآبروها ییبازگشاپیش بینی هاي الزم جهت  نسبت به انجام

در  و اتـراق  قـف مسـافرین ، جلـوگیري از تو  و اسکان اضطراري تردد ایمن ، محافظت باغات و مزارع چراي دام در حاشیه رودخانه ها ، 

و ، بازگشایی مسیلها و آبراهه ها احتیاط الزم جهت جابجـایی دام ، کنتـرل دمـا و تهویـه     نقاط پرخطر و حاشیه رودخانه ها و مسیلها 

 جلوگیري از پرواز هواپیماهاي سبک ،صعود به ارتفاعات ،  جلوگیري از گلخانه ها مرغداریها ، دامداریها و کندوهاي زنبور عسل ، سازه 

، عـدم توقـف در   ، دکلهـاي مخـابراتی و انتقـال بـرق      محکم کردن سازهاي موقت و تبلیغاتی ، کنترل وضعیت پایداري تیرهـاي بـرق  

سـایر  و زیردرختان خشک و کهنسال  و کنترل آنها و کلیه اماکنی که احتمال سقوط مصالح ساختمانی و ریزش کوه متصور می باشد 

آمـادگی  صوالت باغات ، مزارع و تاسیسات کشاورزي در برابر ناهنجاریهاي جوي معمول داشـته و  حافظت محم به منظوراقدامات الزم 

  . خود را جهت مقابله با هرگونه حوادث قهري احتمالی حفظ نمایید

  

  

  

  

  

  

 

 رونوشت:

 .حضاراستمحترم مدیریت بحران استانداري سمنان جهت  سرپرست طاهریان جناب آقاي  -


