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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

مدیریت بحـران اسـتانداري   سرپرست محترم  25/9/1400-40451/44/50  شماره ) زرد  سطح( هشداربا عنایت به احتراما ؛           

 گرد و خاك ، ،شدید نسبتا شدید تا وزش بادهاي  احتمال  30/09/1400مورخه  سه شنبهتا پایان روز وضعیت جوي (تصویر پیوست) 

و آبگرفتگـی معـابر    مه آلودگی ، کاهش دید افقی ، کوالك در نـواحی کوهسـتانی ،  کاهش محسوس دما ، ،  باران و برف بارشاحتمال 

نیروهـا و   کامـل  حفظ آمـادگی  وتب به واحدهاي تابعه ابالغ مراضمن ضروري است  لذا ،پیش بینی شده است سیالبی شدن رودخانه 

 ییبازگشـا پـیش بینـی هـاي الزم جهـت      نسبت به انجـام  ، کنترل معابر و راه هاي ارتباطی جهت ماشین آالت و تجهیزات تحت امر 

محافظـت باغـات و   خودداري از توقف و چراي دام در حاشیه رودخانه هـا ،  و  يو روستا يشهر نیب يو محورها يمعابر شهر يآبروها

، بازگشـایی  در نقاط پرخطر و حاشیه رودخانه ها و مسیلها  و اتراق مسافرین ، جلوگیري از توقفو اسکان اضطراري تردد ایمن ، مزارع 

ر گلخانه ها مرغـداریها ، دامـداریها و کنـدوهاي زنبـو    و سازه مسیلها و آبراهه ها احتیاط الزم جهت جابجایی دام ، کنترل دما و تهویه 

محکم کردن سازهاي موقـت  جلوگیري از پرواز هواپیماهاي سبک ، صعود به ارتفاعات ،  جلوگیري از تامین سوخت مورد نیاز ، عسل ، 

، عدم توقـف در زیردرختـان خشـک و کهنسـال  و     ، دکلهاي مخابراتی و انتقال برق  و تبلیغاتی ، کنترل وضعیت پایداري تیرهاي برق

حافظـت  م به منظوراقدامات الزم سایر و ی که احتمال سقوط مصالح ساختمانی و ریزش کوه متصور می باشد کنترل آنها و کلیه اماکن

آمادگی خـود را جهـت مقابلـه بـا هرگونـه      محصوالت باغات ، مزارع و تاسیسات کشاورزي در برابر ناهنجاریهاي جوي معمول داشته و 

  . حوادث قهري احتمالی حفظ نمایید

  

  

  

  

  

 

 رونوشت:

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


