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 پیوست

 "شاهرود شهر باصفا، مردم باصفا، دلهای باصفا"

 "شهر معلمان دین و اخالق"

 مقام معظم رهبری
   «مدظله العالی »

 روساء و مدیران محترم عضو ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان شاهرود :فرماندهان  ، 
نیوروی  شوهید پووهنوده ،    258, نیروی مقاومت بسیج سپاه ناحیه شاهرود , گروه پدافند هواایی ده مرورم  , تیو     تکاور ذوالفقار  58}} قرارگاه عملیاتی لشکر  

)مرکوزی ,   ریهایراه آهن شمالشرق , بخشداادره کل انتظامی شهرستان شاهرود , دانشگاه علام پزشکی شاهرود , خطاط لاله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق ، 

حوااد  و فاریتهوای پزشوکی    مرکز مودیریت  فرودگاه , مدیریت )شاهرود , بسطام , مجن , کالته خیج , بیارجمند , رودیان( ,  یهایشهردار بسطام , بیارجمند( ,

ر , سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود , جمعیت هالل احم حمل و نقل جاده ای شرق استان سمنان( , اداره 115شهرستان شاهرود )اورژانس 

شواهرود , اداره   شهرستان شاهرود , بنیاد مسکن شهرستان شاهرود , اداره راه و شهرسازی شاهرود , اداره راه و شهرسازی بیارجمند , جهاد کشواورزی شهرسوتان  

شواهرود ,   شهرسوتان ب و فاضالب منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود , اداره امار عشایر شهرستان شاهرود , اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود , امار آ

فتوی منطقوه   امار منابع آب شهرستان شاهرود , مدیریت تازیع برق شهرستان شاهرود , مدیریت مخابرات شهرستان شاهرود , ناحیه مرکزی پخش فرآوردههای ن

ان شواهرود , اداره پوارم ملوی تواران بیارجمنود ,      شاهرود , اداره گاز ناحیه شاهرود , اداره هااشناسی شهرستان شاهرود , اداره حفاظت مریط زیست شهرست

و  شعب بانک کشاورزی شهرستان شاهرود , نمایندگی شرکت برق منطقه ای در شهرستان شاهرود, نمایندگی دفتر صدا و سیمای شاهرود , اداره ورزشمدیریت 

 {{  ، مدیریت شهرم صنعتی شاهرود  ره صنعت معدن و تجارت, ادامدیریت بیمه مرکزی ایران جاانان ,مرکز بهره برداری خطاط لاله گاز شاهرود , 

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

اخطاریه اداره کل هواشناسی استان سمنان  11/06/1400-1215/120/1400شماره  زرد( سطحبا عنایت به هشدار )احتراماً،           

رگبار و رعد و برق ، وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گرد و خاک  14/06/1400وز یکشنبه تا پایان ر وضعیت جوی شهرستان شاهرود

 کامهل  حفه  ممهادگی   وابالغ مراتب به واحدهای تابعهه  ضمن ضروری است کاهش دید افقی احتمال تگرگ پیش بینی می شود ، لذا 

پیش بینی ههای الزم جههت    نسبت به انجام ی ارتباطی ،جهت  بازگشایی  معابر و محورهانیروها و ماشین مالت و تجهیزات تحت امر 

مسافرین ، جلوگیری از و اسکان اضطراری تردد ایمن خودداری از توقف و چرای دام در حاشیه رودخانه ها ، محافظت باغات و مزارع ، 

اط الزم جهت جابجهایی دام ، کنتهرل   ، بازگشایی مسیلها و مبراهه ها احتیدر نقاط پرخطر و حاشیه رودخانه ها و مسیلها  و اتراق توقف

دما و تهویه گلخانه ها مرغداریها ، دامداریها و کندوهای زنبور عسل ، جلوگیری از  صعود به ارتفاعات ، جلوگیری از پرواز هواپیماههای  

برق ، عدم توقف در سبک ، محکم کردن سازهای موقت و تبلیغاتی ، کنترل وضعیت پایداری تیرهای برق ، دکلهای مخابراتی و انتقال 

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

ممهادگی  حافظت محصوالت باغات ، مزارع و تاسیسات کشاورزی در برابر ناهنجاریهای جوی معمول داشهته و  م به منظوراقدامات الزم 

 . مقابله با هرگونه حوادث قهری احتمالی حف  نمایید خود را جهت
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