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www.ngiltd.org 

 براي رویارویی با زلزله چه باید کرد؟؟ 

 

 

 هاسازي ساختمانمقاوم 

 برنامه ريزي 

 تر:آموزش و .......... از همه مهم 

  کیف زلزلهمجهز بودن به 

 

 کارهای مقابله آنراهزلزله و 

هاي جدي جاني و مالي توانند آسيبهاي زمين ميهاي خطر آفرين طبيعي نظير زلزله، سيل، طوفان و لغزش اليهپديده

ميان، رويداد زلزله در طول تاريخ، آثار غير قابل جبراني را به همراه ها به دنبال داشته باشند. در اين براي انسان

 هايرساني، زمين لرزههاي كمكداشته است. با وجود ساخت و سازهاي نامناسب و غير استاندارد و نبود سيستم

 برد. گر ساالنه صدها و شايد هزاران انسان را به كام نيستي فرو ميويران

دست آمده از نتايج بهمدتهاست كه پديده زلزله مورد توجه قرار گرفته است. نيز يران بسياري از شهرهاي ادر 

هاي فعال، در با داشتن گسل وبسياري از شهرهاي كشور هد كه تهراندين هشدار را مياشناسي مطالعات زمين

ت بروز به بزرگترين فاجعه گرخواهد رفت؛ رويدادي كه در صوراي نه چندان دور به استقبال اين پديده ويرانآينده

 گردد.قرن تبديل مي

كل  %03در مقياس ريشتر ،  7تا  6شدت  شهرهايي مانند تهران بهدر  كارشناسان، در صورت بروز زلزلهبنا به نظر 

آمدهاي بعدي زلزله مانند مابقي به مربوط پي  %73بيني شده ناشي از خود زلزله )خسارات آني( بوده وخسارات پيش

هاي ترين نگرانيباشد كه از مهمها، نبود امكانات اوليه امدادرساني، پزشكي و ... ميسوزيهاي گاز، آتشدن لولهتركي

خاطر وسعت و تراكم جمعيت و به در شهرهاي پر جمعيتجدي پس از بروز زلزله است. پر واضح است كه شهروندان 
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نجات يافتن از اين رويداد، از نظر تامين نيازهاي اوليه عدم وجود شرايط مناسب امدادرساني پس از بروز زلزله و 

 بهداشتي، خوراكي و معيشتي با مشكالت خطيري روبرو خواهند شد.

 رويارويي با پديده زلزله

روش  2هاي مديريت ايمني و بحران، براي جلوگيري و كاهش خسارات ناشي از رويدادهاي مختلف، از در سيستم

 (. Reactiveكنترلي ) ( و روشProactiveپيشگيرانه ) شود. روشاستفاده مي

بيني دقيق نبوده و شدت آن نيز كه زمان بروز زلزله قابل پيش در خصوص رويارويي با پديده زلزله، با توجه به اين

ارويي اي رويتوان برهاي پيشگيرانه در اين خصوص كاربردي نيستند. لذا تنها ميباشد، بنابراين روشقابل كنترل نمي

 هاي كنترلي استفاده نمود.با پديده زلزله از روش

 پذير است: هاي ناشي از زلزله به دو صورت امكانهاي كنترلي در خصوص كاهش آسيبروش

 سازي سازه و ساختمان مقاوم .1

باشد و اعمال آن بسيار موثر ولي داراي هزينه هاي مهندسي عمران و سازه مياين روش در تخصص شركت 

 باشد.پذير نميها با توجه به شرايط موجود و موقعيت مكاني آن امكانو در برخي ساختماناست باال 

 

 هاي اوليه و امداد و نجات كارگيري تجهيزات كمكبه .2

با توجه به  هاباشد. در كالن شهريكي از نگراني هاي جدي پس از بروز زلزله، تاخير در امداد رساني مي

م وجود شرايط مناسب امداد رساني در هنگام بحران، شهروندان با مشكالتي وسعت و تراكم جمعيت و عد

شوند كه منجر به افزايش در جهت تامين نيازهاي بهداشتي، خوراكي و معيشتي پس از بروز زلزله روبرو مي

خسارت و تلفات خواهد شد. لذا جهت پيشگيري و مقابله با چنين شرايط بحراني بهترين راه اين است كه 

  ها اقالم مورد نياز خود را تا زمان بهبود اوضاع در دسترس داشته باشند.راد و خانوادهاف
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 ngiشرکت  زلزله هایکیف
 

كارشناسان كارگيري هبا بدرخشان و  سابقه سال 12بيش از  با داشتن (ngiشركت مهندسي مشاور نداگستر ايمني )

اسب كيف زلزله متن توليدخبره در زمينه ايمني و مديريت و كنترل ريسك، براي اولين بار در كشور اقدام به طراحي و 

 بحراني وقوع زلزله نموده است.شرايط  وبا نيازهاي  

، كيف زلزله را به منظور رفع نيازهاي اوليه متخصص گيري از كارشناسان امر زلزله و پزشكانبا بهره ngiشركت 

 طراحي نموده استمطابق با استانداردهاي جهاني پس از بروز زلزله  روز 6بازماندگان زلزله براي مدت زمان حداقل 

  نمايد:مختلف ارايه مي يهاي استفاده كنندهبراي گروه زيرمدل  9 و در

 

  02 عادي -نفره  1كيف زلزله-ngi-eqp-r1 

  پيشرفته -نفره  1كيف زلزله ngi-eqp-a1-02 

  ايحرفه -نفره  1كيف زلزله ngi-eqp-p1-02 

  عادي -نفره  2كيف زلزله ngi-eqp-r2-02 

  پيشرفته –نفره  2كيف زلزله ngi-eqp-a2-02 

  ايحرفه -نفره  2كيف زلزله ngi-eqp-p2-02 

  عادي -نفره  4كيف زلزله ngi-eqp-r4-02 

  پيشرفته -نفره 4كيف زلزله ngi-eqp-a4-02 

  ايحرفه -نفره  4كيف زلزله ngi-eqp-p4-02 
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 گانه اقالم ضروریهای پنجگروه

 

 :استزير در پنج گروه و ضروري داراي اقالم مورد نياز  ngiهاي زلزله طراحي شده توسط شركت كيف

  قوه، منور، بيل ابزار هاي چند كاره، چادر، انواع چراق :شامل تجهيزات ابزار و وسايل حفاظت شخصي الف(گروه

 و كلنگ و ... 

  و .... ، بيسيم، شارژرراديو، قطب نما، نقشه، موبايل، جليقه شب نما :شامل بريارتباطات و راه ب(گروه 

  دستكش، جوراب و ...زيرانداز،  ،هاچادر، بادگير، پتو :شامل سرپناه و گرما ج(گروه 

  ميدني با ماندگاري باال  و ...قرص ضد عفوني كننده آب، مواد غذايي و آب آشا :شامل تجهيزات آن غذا و د(گروه 

  واع ، انها، باند كشي، داروانواع پانسمان، ضدعفوني كنندهها،انواع آتل: هاي اوليه و بهداشت شاملكمك ه(گروه

 هاي شستشو و ضد عفوني كننده و ...دستمال و ژل

 

قابل مشاهده  2-1و  1-1هاي شماره جدولتعداد محصوالت و قطعات موجود در هر مدل همراه با جزييات آن در 

 باشد.مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

به عنوان شركت پيشرو در  ngiشركت 

سال نسبت  13بيش از به مدت  ،كشور

به طراحي و توليد كيف زلزله اقدام 

نموده و تاكنون كيف زلزله را به 

بسياري از سازمان هاي ملي و بين 

 Shellالمللي در داخل تهران از قبيل: 

،Repsol Petrobras  ،Schlumberger  ،

پتروپارس و ... ارايه داده است. هم 

چنين اين كيف مورد استقبال بسياري 

 ، مدارس و آموزشگاه هاخانهفارتاز س

 ها قرار گرفته است. 
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 1-1جدول شماره 

 کد محصول نام محصول ردیف

 تعداد اقالم

 گروه )ه( گروه )د( گروه )ج( گروه )ب( گروه )الف(

تعداد 

 محصول

تعداد 

 قطعه

تعداد 

 محصول

تعداد 

 قطعه

تعداد 

 محصول

تعداد 

 قطعه

تعداد 

 محصول

تعداد 

 قطعه

تعداد 

 محصول

تعداد 

 قطعه

1 
 نفره 1کیف زلزله 

 عادی
02-ngi-eqp-r1 5 11 9 9 4 5 5 82 84 44 

8 
 نفره 1کیف زلزله 

 ngi-eqp-a1-02 11 15 11 14 2 9 2 11 13 31 پیشرفته

1 
 نفره 1کیف زلزله 

 ngi-eqp-p1-02 14 41 14 81 11 14 2 11 42 41 ایحرفه

4 
 نفره 8کیف زلزله 

 ngi-eqp-r2-02 5 14 9 9 4 9 5 54 82 25 عادی

5 
نفره   8کیف زلزله 

 ngi-eqp-a2-02 9 81 11 81 2 13 2 38 91 111 پیشرفته

3 
 نفره 8کیف زلزله 

 ngi-eqp-p2-02 14 51 12 83 11 84 2 31 54 112 ایحرفه

4 
 نفره 4کیف زلزله 

 ngi-eqp-r4-02 5 11 9 11 4 15 5 114 11 133 عادی

2 
 نفره4کیف زلزله 

 ngi-eqp-a4-02 11 13 11 85 2 82 2 112 41 198 پیشرفته

9 
 نفره 4کیف زلزله 

 ngi-eqp-p4-02 14 32 12 11 11 48 2 114 53 811 ایحرفه

 

 

 

 

 2-1جدول شماره 

 کد محصول نام محصول ردیف
 مجموع تعداد

 محصول

 مجموع تعداد

 قطعه

 ngi-eqp-r1 42 111-02 عادی -نفره  1کیف زلزله  1

 ngi-eqp-a1-02 43 111 پیشرفته -نفره  1کیف زلزله  8

 ngi-eqp-p1-02 114 142 ایحرفه -نفره  1کیف زلزله  1

 ngi-eqp-r2-02 58 149 عادی -نفره  8کیف زلزله  4

 ngi-eqp-a2-02 21 884 پیشرفته –نفره  8کیف زلزله  5

 ngi-eqp-p2-02 111 821 ایحرفه -نفره  8کیف زلزله  3

 ngi-eqp-r4-02 54 141 عادی -نفره  4کیف زلزله  4

 ngi-eqp-a4-02 21 411 پیشرفته -نفره 4کیف زلزله  2

 ngi-eqp-p4-02 111 848 ایحرفه -نفره  4کیف زلزله  9
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 قیمت محصوالت
 

بسياري ، با توجه به اينكه ngiهاي زلزله شركت عالوه بر طراحي بهينه و مشخصات فني در نظر گرفته شده براي كيف

آشنايي با تامين كنندگان بدون واسطه داخلي و خارجي، حمل و  ،گردنداز خارج كشور تهيه ميزلزله از تجهيزات كيف 

براي اجراي دوره آموزشي و استفاده از ديگر امكانات  ngiشركت  كادمياستفاده از اساتيد آخريد عمده، نقل ارزان، 

صورت تر از تهيه كيف بهدرصد ارزان 03تا  43حدود  ngiشود قيمت نهايي كيف زلزله توسط شركت موجود، باعث مي

 شخصي تمام شود. 

 2جدول شماره 

 کد محصول نام محصول ردیف
 قیمت 

 درصد تخفیف

  هابرای سفارش

 ریال
 بیش از

 عدد 5

 بیش از

 عدد 11 

 بیش از

 عدد 81 

 ngi-eqp-r1 087,78333  1 5 11-02 عادی -نفره  1کیف زلزله  1

 ngi-eqp-a1-02 ,8,,28333  1 5 11 پیشرفته -نفره  1کیف زلزله  8

 ngi-eqp-p1-02 208,118333  1 5 11 ایحرفه -نفره  1کیف زلزله  1

 ngi-eqp-r2-02 081308333  1 5 11 عادی -نفره  8کیف زلزله  4

 ngi-eqp-a2-02 128,,18333  1 5 11 پیشرفته –نفره  8کیف زلزله  5

 ngi-eqp-p2-02 ,28,1,8333 1 5 11 ایحرفه -نفره  8کیف زلزله  3

 ngi-eqp-r4-02 138,3,8333  1 5 11 عادی -نفره  4کیف زلزله  4

 ngi-eqp-a4-02 2182,08333  1 5 11 پیشرفته -نفره 4کیف زلزله  2

 ngi-eqp-p4-02 ,,8,,38333  1 5 11 ایحرفه -نفره  4کیف زلزله  9

 

 خدمات پس از فروش
 

 پس از فروش هر كيف، خدمات زير را به خريدار ارايه خواهد داد: ngiشركت 

  هاي اوليه و استفاده از كيف زلزلهبراي خريداران شامل: ايمني زلزله، كمك رايگانساعته  2دوره آموزشي 

  عضويت در كانال اخبار و آموزش 

 اطالع رساني و تامين اقالم جديد و به روز 

 ان تعويض اقالم داراي تاريخ مصرفاعالم زم 

ت درون كيف شركت پس از فروش ملزم است يك ماه پيش از رسيدن تاريخ انقضاي آن دسته از تجهيزا

رساني نمايد و در صورت توافق باشند، آن را به خريدار اطالعزلزله كه داراي تاريخ انقضا طوالني مدت مي

 .خريدار، تجهيزات جديد را تهيه و تعويض نمايد
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و یا پست االکترونیکی    127-22417222هاي سفارش خرید با شماره تلفن اطالعات بیشتر و دریافت جهت

info@ngiltd.org .تماس حاصل فرمایید 

me/ngihse  
me/ngiearthquake_bot  

 

 

 

 

www.ngiltd.org 

 

 

آشنايي با پديده زلزله و در اختيار داشتن ابزارهاي مناسب براي رويارويي با حوادث و دورانديشي مديران و 

تواند آثار مخرب زلزله را كاهش دهد. كيف زلزله مصداق اين دورانديشي ها ميمسووالن و سرپرستان خانواده

د را برآورده كرده و تا زمان رسيدن امداد و نيازهاي اوليه خو روز 6است چرا كه دارنده كيف براي مدت حداقل 

فراهم شدن امكانات اوليه زنده مي ماند و مشخص است كه در اين نوع اقدامات ترديد و تعلل جايگاهي نخواهد 

 داشت.

 

mailto:info@ngiltd.org
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