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 ���ه �عا�ی
 برادر گرامی جناب آقاي الیاسی

 ریزي استان کرمانشاهرییس محترم سازمان مدیریت و برنامه
برادر گرامی جناب آقاي نجار 

 رییس محترم سازمان مدیریت بحران کشور
 اي برادر گرامی جناب آقاي کره

 شناسی و اکتشافات معدنی کشوررییس محترم سازمان زمین
شفیعی آقاي  برادر گرامی جناب

 برداري کشوررییس محترم سازمان نقشه
 برادر گرامی جناب آقاي تابش

 رییس محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 برادر گرامی جناب آقاي نبی بید هندي 

 رییس محترم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
برادر گرامی جناب آقاي جعفري 

 سی و مهندسی زلزلهشناالمللی زلزلهرییس محترم پژوهشگاه بین
زاده برادر گرامی جناب آقاي شکرچی

 رییس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي
برادر گرامی جناب آقاي نظرپور

 رییس محترم سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور
برادر گرامی جناب آقاي علیزاده

 ولتی و عمومیمدیر عامل محترم سازمان مجري ساختمانهاي و تاسیسات د
 برادر گرامی جناب آقاي پیوندي

 رییس محترم جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
 برادر گرامی جناب آقاي امیریان

 اي کرمانشاهمدیر عامل محترم شرکت آب منطقه
 برادر گرامی جناب آقاي چهل امیرانی

 اي غربمدیر عامل محترم شرکت برق منطقه
 هبازيبرادر گرامی جناب آقاي ش

 مدیر عامل محترم شرکت گاز استان کرمانشاه
 حاصل مراديبرادر گرامی جناب آقاي 

 کرمانشاه هاي نفتی منطقهملی پخش فرآوردهمدیر محترم شرکت 
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 خسروانیبرادر گرامی جناب آقاي 
 استان کرمانشاه اياداره کل راهداري و حمل و نقل جادهمحترم  کلمدیر 

 دیانقبابرادر گرامی جناب آقاي 
 مخابرات ایرانشرکت  -کرمانشاهمنطقه مخابرات مدیر محترم 

 هاي کشورزلزلهارزیابی ي مرتبط با هاگزارشجامع بانک اطالعات موضوع: 

 ؛با سالم و ا��رام
ه هر سال ،اي بااللرزهدر منطقه با خطر  گرفتنبه موقعیت جغرافیاي کشور و قرار  توجهبا همانگونه که استحضار دارید، 

قابل توجهی نیز  با خسارات جانی و مالی در برخی موارد که متاسفانه ید در کشور هستیمشدمتوسط و هاي شاهد رخداد زلزله
ریزي براي ارتقاي مدیریت برنامههمچنین همراه است. از جمله اقدامات ضروري جهت کاهش خطرپذیري ناشی از زلزله و 

سازي مستند ،این امر هالزم وباشد و عملکرد مستحداثات موجود در منطقه میرویداده هاي بحران کشور، ارزیابی و بررسی زلزله
 .است ي مربوطهاگزارشمناسب و یکپارچه 
، sama.nezamfanni.irاندازي سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی کشور (سما) به نشانی ، با راهدر این راستا

تجمیع گزراشهاي تخصصی تهیه  مشارکت واز طریق در آن، محترم  رشناسانکاپس از عضویت فرصتی ایجاد شده است تا 
در کشور ایجاد شده و در به صورت متمرکز ها و سازمانهاي ذیربط، بانک اطالعاتی مربوط به بالیاي طبیعی شده توسط دستگاه

تهیه ضوابط فنی و اجرایی و  ریزي کشوري، تخصیص منابع،گام بعدي از تحلیل اطالعات جامع یادشده به منظور برنامه
 همچنین امور پژوهشی با استفاده از تمام توان مدیریتی، فنی و مهندسی کشور، استفاده شود.

زده لهي مربوط به مناطق زلزهاگزارشري نسبت به بارگذاآن مجموعه محترم متخصصان ، مقررفرماییدالزم است لذا 
و مستمر متمرکز به صورت ، امور نظام فنی و اجراییدر چارچوب مورد نظر و  شدهدر سامانه یاد هاي اخیر)ه(به ویژه زلزل کشور

 اقدام نمایند.

 با ا��رام ��دد
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