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از  آن   روزگار  تا   اکنون
محمد رضا  زهره وندی

از انتشار آخرین نشریه مکتوب و کاغذی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران مدت ها گذشته است.
فعالیت های حرفه ای تابعی ازشرایط روزگار است: 

شرایطی که به اقتصاد، سیاست، فرهنگ، استراتژی های کشور، مدیریت حاکم و ... مربوط می شود.
در این مدت ما به عنوان بخش مهمی از صنعت مهندسی کشور؛ شاهد اتفاقات بسیاری در حوزه صنعت به عنوان تابعی از شرایط بوده ایم. 

می گویم بوده ایم، چون در این سال ها غالب فعالیت ها، و امور با تالش و کوشش جمعی و همت افراد صورت گرفته و به پیش رفته است.
 از جمله کارها و امور انجام ش��ده؛ تصویب وانجام همین نخس��تین نشریه الکترونیکی سندیکای صنایع آسانس��ور و پله برقی ایران، 

)که محصول کار جمعی و گروهِی تعدادی از اعضا و فعالین صنعت(است. که می بایست در فرصتی مناسب مورد بررسی قرار گیرد.
این نخستین شماره نشریه الکترونیکی؛ به لحاظ گوناگون بی نیاز از همکاری، همیاری، تقویت  و حمایت نیست. 

فعالیت کارگروه های مختلف هیات مدیره دهم و برخی دیگر از همکاران در مدت تصدی، متضمن تبیین و تش��ریح اس��ت اما در هر 
شماره از این نشریه قسمتی از امور انجام شده در قالب خبر، گزارش تقدیم خوانندگان و مخاطبین عزیز خواهد شد.

در کنار فعالیت های صورت گرفته از جمله؛ بخش فرهنگی که پیگیر انتش��ار نش��ریه ای مستقل، بنام و برای خانواده صنعت در تشکل 
صنعت وسندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران است.

از هن��گام آغاز فعالیت هیات مدیره دوره دهم، کارگروه ها)کمیته ها( فعالیت خود را با جدیت و توانمند پیگیری می کنند )و متاس��فانه 
عامل تاثیر گذار و منحوس کرونا هم که این روز ها به عنصر نخس��ت مش��کل آفرین و مانع تحرک، تجمیع و برگزاری جلسات است( هم 

مزید بر علت های قبلی شده است.
در ش��رایطی که اغلب فعالیت های اقتصادی، صنعتی، )در حوزه ساخت ساختمان ومسکن، در سایه مشکالت اقتصادی، تحریم های 
 تحمیلی، مدیریت ناکار آمد در بخش های تولید، صادرات و واردات به گوشه رینِگ مبارزه رانده شده و نیز ضرباتی هم از ویروس کوید 19 
را تحمل می کند، اما هیات مدیره در حال رایزنی، تبادل نظر، تعامل و تفاهم با دیگر نهاد ها، سازمان ها و مراکز تصمیم گیری است تا در این 

برهه، از مشکالت اعضای فهیم و توانمند خود، بکاهد.
)در این برهه همچنین هیات مدیره س��ندیکا با ایجاد زمینه انعقاد توافق نامه با دانشکده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی قدم بسیار مهمی 
در فراهم آوردن ش��رایط مناسبی برای ارتقاء کیفی و کمی آموزش در رس��ته های مختلف برای اعضای فهیم صنعت، برداشته است که در 

فرصت های بعدی به این مهم خواهیم پرداخت.(
این نخستین نشریه الکترونیکی نیز با تصویب هیات مدیره منتخب) دوره دهم( محصول تالش های اعضای هیات مدیره، و خصوصًا 

کارگروه فرهنگی در مقطعی منتشر می شود که، نیاز به آن کامال احساس می شود.
بی تردید نخستین ها عالوه بر ویژگی های منحصر بفرد، اما دارای احتماالً کاستی ها، کمی ها، اما و اگر هایی هم هستند.

 امید داریم اعض��ای محترم و مخاطبین عزیز؛ با مش��ارکت دراین امکان ارزشمند)نش��ریه الکترونیک��ی و کاالی فرهنگی( در ارتقاء 
دانش فنی، یکپارچگی و وحدت، ما را یاری دهند.

سرمقاله
نشریه الکترونیکی

نوآوری و محصول دیگری از هیات مدیره دوره دهم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران



فراز کنتل  -01
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اخبار داخلی

سی و یکمین جلس��ه هیات مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی 
ایران با حضور اعضا و بازرسین نهم دی 1399 جهت بررسی  و اجرای 
دستورات جلسه و مسائل پیش رو در محل سندیکا با رعایت پروتکل 

های بهداشتی برگزار شد.
 از جمله موارد مطرح و به انجام رسیده )مصوب( عبارتند از:

- ارائ��ه گزارش کارگروه »طرح و برنامه«. و بحث بررس��ی موارد 
اعالم شده.

- ارائه طرح نحوه ثبت نام اعضا و افراد حقیقی و حقوقی غیر عضو 
سندیکا  در س��امانه بهین یاب.) تصویب انجام ثبت نام، تمدید کارت 
عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی، و سامانه بهین 
یاب در محل س��ندیکا(، همچنین تصویب مبل��غ هزینه ثبت نام برای 
اعضا به میزان پانصد هزار ریال و غیر عضو سندیکا مبلغ 2 میلیون ریال 

به انجام رسید.
- بررس��ی طرح پیش��نهادی مبنی بر تش��کیل صن��دوق حمایت 

حقوقی، دفتر ارائه خدمات و مشاوره حقوقی.
- پیش بینی بایگانی الکترونیکی.

-اختصاص کمک بالعوض به خانواده یکی از اعضای تازه درگذشته، 
به مبلغ یکصد میلیون ریال از محل اعتبار صندوق رفاهی سندیکا.

هیات مدیره س��ندیکای صنایع آسانس��ور و پله برقی چهارم آذر 1399 با رئیس 
و عضو هیات مدیره اتحادیه کش��وری صنف آسانسور و پله برقی نشست مفاهمه و 

اتحاد برگزار کردند.
این جلس��ه که به بهانه تهنیت و تبریک جهت اخذ سوابق و پرونده های اعضای 
اتحادیه کشوری صنف آسانسور و پله برقی از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
وس��ایل الکترومکانیکی تشکیل ش��ده بود عماًل به نشس��ت درد و دل و همدلی در 
مقابله با مشکالت و نارسائی ها تبدیل شد و حاضرین بر لزوم اتحاد، همدلی برای از 

پیش پای برداشتن موانع و پیشرفت تاکید کردند.

جلس�ه تبریک و تفاهم برای همدلی 
و اتحاد صنع�ت و صنف آسانس�ور

هیات مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی ایران سی و یکمین نشست خود را برگزار کرد
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نشست صمیمانه هیات مدیره سندیکای
 صنایع آسانسور و پله برقی ایران با مدیر عامل و هیات مدیره بیمه معلم

مهن��دس محم��د رضا زه��ره وندی 
رئیس، مهندس ایرج نی��ازی نائب رئیس 
و مهن��دس تورج ش��فائی مش��اور هیات 
مدی��ره س��ندیکای صنای��ع آسانس��ور و 
پله برق��ی ای��ران دوازده��م آذر 1399 با 
حضور درس��اختمان مدی��ران بیمه معلم، 
ب��ا مدیرعام��ل و اعضای هی��ات مدیره و 
مدیران ارش��د بیمه معلم، دیدار و گفتگو  

کردند.
در این نشس��ت صمیمانه ک��ه مقارن 
ب��ا روز مل��ی بیم��ه) س��یزدهم آذرم��اه 
روز نکوداش��ت صنع��ت بیمه و دس��ت 
ان��درکاران( درفتر مدیر عام��ل بیمه معلم 
برگزارش��د، مهندس زهره ون��دی با بیان 
تبریک و تهنیت به مناس��بت فرارسیدن و 

گرامیداشت بیمه، از همکاری مدیرعامل 
و مجموعه بیمه معلم تقدیر کرد.

مهندس ایرج نیازی نایب رئیس هیات 
مدیره سندیکا نیز با بیان تبریک، همکاری 
و همگامی بیمه معلم با صنعت آسانس��ور 
و سندیکا را قابل ستایش و تقدیر دانست.

مهندس تورج ش��فاهی مشاور رئیس 
هیات مدی��ره س��ندیکا هم، ب��ا تقدیر از 
همکاری مجموعه بیمه معلم با س��ندیکا، 
ضمن آرزوی پیشرفت وموفقیت، توسعه 
هم��کاری و تعام��ل افزونت��ر فیمابین را 

خواستار شد.
تحس��یری مدیر عامل بیمه معلم نیز با 
بیان خی��ر مقدم، از حض��ور رئیس هیات 
مدیره، نائب رئیس و مش��اور س��ندیکای 

ایران جه��ت نکوداش��ت و تبریک »روز 
ملی بیمه«، تقدیر و تشکر نمود.

ای��ن نشس��ت صمیمانه با بی��ان نقطه 
نظ��رات حاضری��ن و اه��دای هدای��ای 
سندیکا به اعضای هیات مدیره بیمه معلم 

و مدیران ارشد همراه بود.

پس از حذف عادل فردوس��ی پور از ش��بکه سه توسط 
 AFC علی فروغی، این گزارش��گر محبوب ب��ه دعوت از
برای گزارش دیدار فینال لیگ قهرمانان آس��یا دعوت ش��د 
که این موضوع و اس��تقبال خوب مردم از او، خبرسازشد. 
محمدرضا میرشاه ولد با انتشار کارتونی در خبر ورزشی به 

این موضوع پرداخت.
انتخاب عادل فردوس��ی پور به عنوان گزارش��گر فینال 
لیگ قهرمانان آس��یا در صفحه رسمی و فارسی اینستاگرام 
AFC یک ج��ادوی تمام عیار را رق��م زد؛ پدیده ای نادر و 
کمیاب که هم محبوبیت و مقبولیت عادل را نشان می دهد، 
ه��م فرصت طلبی کنفدراس��یون را و هم فرصت س��وزی 
دردناک مدیران صداوسیما را. در ش��رایطی که بسیاری از 
مردم ایران عالقه داشتند و دارند که فردوسی پور مسابقات 
مه��م فوتبال را برای ش��ان گزارش کند، این ام��کان از آنها 
س��لب شده و حاال این پیج AFC است که از این نمد برای 

خودش کاله می بافد.

علی فروغی با عادل و شبکه سه چه کرد!
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نتای��ج  دور پنجم انتخاب زن��ان کارآفرین برت��ر با حضور 
معصومه ابت��کار معاونت ریاس��ت جمهوری در ام��ور زنان و 
خانواده و  1۰ بانوی کارآفرین روس��تایی و 1۰ بانوی کارآفرین 
شهری در مراس��م پنجمین دوره تقدیر از زنان کار آفرین  مورد 

تقدیر قرار گرفتند.

همچنینن مهن��از فخر موس��وی مدیر عامل ش��رکت هیرو 
آسانسور به عنوان کار آفرین برتر حائز رتبه نخست در میان 1۰ 

بانوی کارآفرین شهری گردید. 
س��ندیکای صنایع آسانس��ور و پله برقی ایران موفقیت این 

بانوی توانمند و کارآفرین را تبریک و تهنیت می گوید.

پنجمین دوره تقدیر از زنان کار آفرین  با حضور و برتری عضوی از 
خانواده صنعت آسانسور برگزار شد 

 نشست هم اندیشی و تعامل  هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و
 پله برقی ایران با نمایندگان مرکز آموزش بازرگانی 

اسامی کارآفرینان برگزیده در بخش شهری به ترتیب کسب امتیاز
u مهناز فخر موسوی/ تهران/ تهران

u فاطمه فرهادی/ داراب/ فارس
u سهیال محبی/ شیراز/ فارس

u امینه شمسی/ آبپخش/ بوشهر
u نیلوفر صدری/ تهران/ تهران

u مهناز فعالی/ یزد/ یزد
u فرزانه یگانه راد/ نوشهر/ مازندران

u نینا نیکوبخت/ تهران/ تهران
u نسرین فالحی سریش/ بندر انزلی/ گیالن

u فائقه راغی/زاهدان/ استان سیستان و بلوچستان

هی��ات مدی��ره س��ندیکای صنای��ع 
آسانس��ور و پله برقی ای��ران و نمایندگان 
ارش��د مرک��ز آم��وزش بازرگان��ی ب��ا 
 حضور اعض��ای هیات مدیره س��ندیکا،
 آقای��ان مهندس��ین؛ ایرج نی��ازی، تورج 
ش��فائی، رحیم ادریس��ی، امی��ر خرمی و 
عب��اس دهقان��ی ب��ازرس هی��ات مدیره 

و مدی��ران مرک��ز آم��وزش بازرگان��ی 
و عباس��ی  محم��د  دکت��ر   آقای��ان: 
 مهن��دس برزگ��ر، ب��ا ه��دف؛ بررس��ی  
راه��کار ه��ای افزای��ش تعام��ل ب��رای 
برگ��زاری بهین��ه دوره ه��ای آم��وزش 
فن��ی مدی��ران  جه��ت   تخصص��ی 
  و تکنس��ین ه��ای عض��و و نیزلح��اظ 

تخفیف های الزم برای اعضای س��ندیکا؛ 
23 شهریور 1399 )مصادف با آخرین روز 
برگزاری نهمین نمایشگاه صنایع آسانسور 
و پل��ه برق��ی و نیز بیس��تمین نمایش��گاه 
 صنع��ت س��اختمان(، در محل س��ندیکا 
نشس��ت هم اندیش��ی و تعام��ل  برگزار 

کردند.
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سرمایه گذاری هیتاچی برای آموزش ایمنی آسانسور به کودکان

اخبار بین المللی

شرکت هیتاچی)چین( در همکاری 
با انتش��ارات گوانگژو، ش��رکت در 9 
دسامبر 2۰2۰ در یک رویداد خبری  از 
انتشارکتاب راهنمای آموزش؛ »مربیان 
آسانسور کوچک« را که کتابی با هدف 
آموزش اص��ول و ایمنی آسانس��ور به 

کودکان است، خبر داده است.
پیش از این، شرکت هیتاچی؛ برای 

ارتقاء استفاده ایمن از آسانسور در میان 
کودکان. در س��ال 2۰18، کتاب »س��فر 
ش��گفت انگیز با آسانسور« را بر اساس 
رهنمودهای وزارت آموزش و پرورش 
چین در زمینه ایمنی عمومی و آموزش 
برای مدارس ابتدایی و متوسطه منتشر 
کرد. در ماه مه 2۰18، ش��رکت هیتاچی 
برنام��ه "خوان��دن مش��ترک در ایمن 

س��ازی آسانس��ور" را آغاز کرد و از آن 
زمان برای تبلیغ ای��ن برنامه با نهادهای 
آم��وزش عمومی در کالن ش��هرهایی 
مانن��د گوانگژو، ش��انگهای و تیانجین 
همکاری کرده است. آسانسور هیتاچی 
با آخرین کتاب قصد دارد به کودکان در 
درک تاریخچه آسانس��ورها و امکانات 

آینده در این حوزه، کمک کند.
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ecall شرکت اتیس و بکار گیری برنامه فراخوانی آسانسور با  استفاده از برنامه

انجم��ن ایمن��ی آسانس��ور ماساچوس��ت )MESA( در 
آمریکای ش��مالی؛ جش��ن تعطیالت س��االنه خود را عماًل در 8 
دس��امبر  و بصورت آنالین برگ��زار کرد. رئی��س هیات مدیره 
MESA روالن الک با حضور نمادین بیش از 34 شرکت کننده،  

همچنین مراسم  جشن تاسیس این انجمن را برگزار کرد.
 از س��ه نشس��ت مج��ازی MESA. س��خنران میهم��ان 
جی��ک تایل��ر از نه��اد »صنای��ع ن��وآوری« درب��اره دکم��ه 
ه��ای لمس��ی و کارب��رد س��ازگار آنه��ا در آسانس��ورهای 
 فعل��ی و جدی��د بح��ث ک��رد. عالوه ب��ر ای��ن، ج��ف نویر از 
تکنولوژی های جدید و متیو جکس��ون به کمیته مدیریت اعضا 

منصوب شدند. 
 SCS ، Wurtec ،( مال��ی  حامی��ان  همچنی��ن 
 Innovation ، Virginia Controls ، The
 MEI - Total Elevator و Peelle Co. ، Monitor
کنن��دگان  تولی��د  ب��ه  جای��زه   هف��ت   )Soluctions"
درب های آسانس��ور با توجه به کیفیت و ن��وآوری در مکانیزم، 

اهدا کردند. 

بدلیل پیشگیری از ش�یوع ویروس کرونا 
برگزاری همایش ها، نشست ها و جلسات 
بص�ورت غی�ر حض�ور انجام می ش�ود

شرکت اتیس)بخش خاور میانه، در سنگاپور( برنامه تلفن 
همراه eCallTM خود را با برنامه ساختمان هوشمند موجود 
دریک برج اداری 66 طبقه در مرکز شهر سنگاپور ادغام  و مورد 

بهره برداری قرار داد.
ش��رکت اتیس در 8 دس��امبر 2۰2۰ اعالم کرد؛با همکاری 
صاحب ای��ن مجموع��ه)City Developments Ltd( و 
همکاری یک رابط برنامه نویس��ی نرم افزار این امکان را فراهم 
آورد تا با استفاده از صوت وفراخوان کابین آسانسور را احضار 

کنند.
این نخس��تین مرتبه اس��ت که اتیس این فناوری بخشی از 
مدرن سازی سیستم آسانسور که شامل 15 باالبر دو طبقه است 
را در مدار بهره برداری قرار داده است. این عمل همچنین شامل 
نصب سیس��تم مقصد-اعزام® CompassPlus بود. پس از 
بارگیری برنامه CityNexus ب��رج ، کاربران از eCall برای 
فراخوانی آسانس��ور هنگام نزدیک ش��دن به آن اس��تفاده می 
کنن��د و به آنها کمک می کند تا از لمس هرگونه س��طح عمومی 

جلوگیری کنند.
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انجمن پیمانکاران آسانس��ور کانادا در تالش است کد های 
آموزشی را برای افزایش برنامه های آموزشی اصالح کند.

 )CECA( کمیته آموزش انجمن پیمانکاران آسانسور کانادا
پیگیران��ه در مورد بروز رس��انی ک��د 1987 و افزایش آموزش 
جلس��ات مجازی و آنالین برگزار می کند. کمیته پیش��نهادی از 
آزمایشگاه جهانی و ارائه دهنده گواهینامه CSA Group برای 
ایجاد نس��خه جدیدی از کد ایمنی CSA Z185 برای آسانسور 
های نفر بر دریافت کرده اس��ت و در تالش اس��ت پس از تأمین 

اعتبار، تیمی از داوطلبان به نوشتن کد جدید کمک می کنند. 
بر همین اساس مرکز آموزش Norm Benn در حال تهیه 
یک برنامه جامع آموزشی در مورد ایمنی آسانسور است و کمیته 

آموزش  انجمن پیمانکاران آسانس��ور کانادا، در نظر دارد با دادن 
هشدار هایی نس��بت به ایجاد حساسیت در زمینه ایمنی فعالیت 
هایی را در مودر توجه به ایمنی مس��افران آسانس��و رها  بمورد 

اجرا بگذارد.

کال��ج موه��اک در همیلتون )کان��ادا(، در حال اج��رای دوره های 
آموزش برنامه کارآموزی کالس مکانیک دستگاه A )EDM-A( در 
مدل "ترکیبی" است که توس��ط وزارت کار، آموزش و توسعه مهارت 
های، انتاریو و سازمان استانداردهای فنی و ایمنی )TSSA( تأیید شده 

است.
 ای��ن م��دل آموزش��ی اص��الح ش��ده در دوران ش��یوع ویروس 
COVID-19 ش��امل تحویل مج��ازی / از راه دور تئوری و تحویل 
حضوری و عملی همه اجزای ملزومات در اندازه آزمایشگاهی است. 
تمام جلس��ات تئوری به طور همزمان به صورت زنده و ضبط شده ارائه می شود. عالوه بر این، برنامه کارآموزی مهندس مکانیک-
)باال بردن تجهیزات فنی( در سپتامبر 2۰2۰ با 37 دانش آموز آغاز شد و حداقل 14 دانشجو برای ترم زمستانی خود ، که از 6 ژانویه 2۰21 

آغاز می شود، ثبت نام کرده اند.

تالش برای افزایش برنامه های آموزشی
 توسط انجمن پیمانکاران آسانسور کانادا

کالج MOHAWK EDM-A کانادا 
مدل هیبریدی باالبر ها را آموزش می دهد

مناسب ترین محل برای دیده شدن تبلیغات  شما
نشریه الکترونیکی  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 

هر ماه منتشر می شود.
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نـوآوری
بهروز  فیروزفر، پیشکسوت  پرتجربه

 و توانمند صنعت آسانسور
مصاحبه

دهه های بسیاری از نصب و بهره برداری نخستین آسانسورها در کشورمان می گذرد، 
ده هایی که از جوگندمی و س��پید ش��دن موی مردان فعال در صنعت آسانس��ورآغاز و به 
افزون تر شدن تجربه، گس��ترش حوزه دانش و آگاهی و بیشتر شدن دوستان و همکاران 

می رسید  و ...
مهن��دس بهروز فیروز فر از پیشکس��وتان مجرب صنعت آسانس��ور بیش از نیم قرن 
اس��ت که در صنعت آسانسور و پله برقی کشور فعالیت مستمر و تاثیر گزار دارد و تا کنون 

در رسته های گوناگون در این صنعت فعالیت است.
بهروز فیروزفر، متولد 25 بهمن ماه 1328 شمس��ی مصادف با 14فوریه س��ال 195۰ 

میالدی در تهران است.
وی پس از اتمام تحصیالت دوره متوس��طه) نظام قدیم(  در اوایل دهه 4۰ شمس��ی، 
به آموزش توام ب��ا فراگیری تجربی فنی و تخصصی در زمین��ه مکانیکال و الکتریکال در 
صنایع آسانس��ور پرداخت و پس از مدتی با موفقیت آزمون های  اس��تخدام در ش��رکت 
ش��یندلر را پش��ت س��رگذارد و در آن مجموعه بزرگ و مجهز زیر نظر مهندسین آلمانی، 
سوئیس��ی و ایرانی به همراه تعداد دیگری از افراد به آم��وزش مهارت های تخصصی در 

زمینه نصب، اجرا و راه اندازی آسانسور پرداخت. 
وی در ادامه با کس��ب مهارت و تجارب بسیار در سال 1354 اقدام به تاسیس شرکت 
آس��اکار 2۰ نمود و  مدیریت آنرا بر عهده گرفت. شرکت آساکار از آن زمان تا کنون تحت 
مدیریت مهندس فیروز فر در صحنه صنعت آسانس��ور داخلی و نیز در سطح بین المللی 
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و دیگرکش��ورها، پروژه های ش��اخص و بس��یاری را بمورد اجرا گذارده و در مدار بهره 
برداری قرار داده است.

ب��رای مهندس فیروزفر س��ال های ده ی 4۰ با این نام ها عجین ش��ده اس��ت؛ آقایان 
 مهندس��ین: موبل رضوانی، ش��وقی، نیازی، س��الک، حش��مت پور، فرحزاد،  فالح پور، 
عل��ی صراف، علی ش��کوری، ش��اهین رو   و در دهه پنج��اه هم، نام هایی چ��ون آقایان 
 مهندس��ین: بهم��ن رفیع��ی، پرویز متق��ی، مهندی می��ر عبداله��ی یانی، ملی��ک ملکی، 
علی جباری، قدسی پور، جمع نژاد، سرباز، هوشمند ، سلیمی، تورج آزاد و مجد و سپس 

در دوره ای دیگر؛ آقایان مهندسین؛ حمید آتشکاری، سعید رجائی، ازجمندی و... 
تع��داد قابل توجهی از فعالین و دس��ت ان��درکاران  توانمند در صنع��ت حمل و نقل 

عمودی از آموزه های مهندس فیروزفر و دیگرپیشکسوتان بهره های فراوان برده اند.

نکته؛ بنا داریم در هر ش��ماره از نشریه الکترونیکی س��ندیکای صنایع آسانسور و پله 
برقی ایران، دیدار گفتگویی هرچند کوتاه ) بطور مجازی و تا ریش��ه کن شدن کوید 19( 
با یکی از پیشکس��وتان توانمند و پرتجربه صنعت آسانسور کشور، داشته باشیم. ) قالب و 

شکل اجرایی این گفتوها بنا به شرایط و امکان متفاوت خواهد بود.( 
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دیدگاهنـوآوری

بس��یاری از دس��تورها و تاکیده��ا درم��ورد رابط��ه بانک ها و 
 بنگاه های اقتصادی صرفأ روی کاغذ نوش��ته ش��ده و در عمل اجرا

 نمی شود.
بانک ها به عن��وان منابع اصل��ی در تامین نقدینگ��ی مورد نیاز 
بنگاه های کوچک و متوسط ش��ناخته می شوند و امکان تامین مالی 
در بازار سهام برای این بنگاه ها کمتر است. اما با وجود همه تاکیدها 
درباره حمایت از صنایع کوچک و متوسط، تسهیالت دهی بانک ها 
به این بنگاه ها با دش��واری انجام می شود. برای استفاده از تسهیالت 
یا هر نوع خدمات بانکی، شرکت های کوچک و متوسط باید وثایق 
س��نگین عرضه کنند. بانک ضمانت های مختل��ف مطالبه می کند و 
تعهدات��ی برای مش��تری در نظ��ر می گیرد که عمل به آن، از س��طح 
توانایی بنگاه ها خارج است با این حال، به دلیل مشکالت مربوط به 

نقدینگی، کمتر بنگاهی می تواند از تسهیالت بانکی استفاده نکند.
مشکالت تولید در این روزهای دش��وار، صرفًا منوط و مربوط 
به بانک ها نیس��ت که تامین نقدینگی را برای آن سخت کرده است. 
به دلیل عدم ش��فافیت در فضای اقتصادی کشور در تهیه مواد اولیه 
و پرداخت مالیات مش��کل داریم. فضای اقتص��اد ایران پر از قوانین 

مزاحم و متضاد است.
تصور کنید یک تولیدکننده به هر نحو تس��هیالتی را در شرایط 
رک��ود اقتصاد دریافت کرده و برای خرید مواد اولیه اقدام می کند که 
به طور معمول از بازار با نرخ آزاد دالر تامین می شود. بخشی از مواد 
اولیه مورد نی��از بنگاه های تولیدی به طور رانت��ی و ارزان در اختیار 
گروهی اس��ت که از کانال های توزیعی خود و ب��دون فاکتور آن را 
عرضه می کنن��د. تولیدکننده چاره ای جز خری��د بدون فاکتور مواد 
اولیه ندارد بنابراین مجبور به پرداخت مالیات علی الراس است. در 
ادامه وقتی محصولش را به قیمتی می فروش��د و برای تامین دوباره 
م��واد اولیه و آغاز چرخه ب��ه بازار مراجعه می کند، ب��ا افزایش چند 

برابری قیمت ها روبه رو می شود.
 در چندس��ال اخیر س��ود متعارفی که تولیدکننده برای کار خود 
در نظر گرفته به ش��دت کاهش یافته است. سود متعارف مثل گلوله 
برف، در حالی آب می شود که تولیدکننده تعهداتی هم به بانک داده 
و باید تس��هیالت را به ش��بکه بانکی بازگرداند. این درحالی است 
بسیاری از دس��تورها و تاکیدها در مورد رابطه بانک ها و بنگاه های 

اقتصادی صرفا روی کاغذ نوشته شده و در عمل اجرا نمی شود.

حمایت کاغذی از تولید
محمد رضا  زهره وندی

الماس نگین سبالن
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ایرج نیازی اربابی

آسمان فراز اردالن تهران

 در حال حاضر کرونا سرتاس��ر دنیا را تحت تاثیر قرار داده و یک س��ردرگمی که پس از کرونا چه خواهد شد ؟ 
س��والی برای همه خصوصا صاحبان مش��اغل که کشور ما  هم از این دایره مس��تثنی نمی باشد،به  وجود  آورده   
 اس��ت.  تیکی که کرونا به ما زد و حیرت کل دنیا را در برداش��ت این بود که دنیا آرامش قبل از طوفان را  س��پری

 می کرد و این طوفان روند ارتباطات اجتماعی و روابط اقتصادی و طریقه کسب و  پیشه را دربرگرفت.

صنعت، دنیا، کرونا 

پرسش ؛ دنیای پس از کرونا چگونه خواهد بود؟
 س��وال مهم تر، برای  صاحبان کس��ب و کار این است که طریقه 
 و روش کار آی��ا  هم��ان روش ه��ای س��نتی خواهد بود ی��ا تغییر 

خواهد کرد؟
آم��د پی��ش  کرون��ا  قبی��ل  از  مش��ابه  ش��رایطی   اگ��ر 

 چه خواهیم کرد؟
به نظر می رس��د بای��د اقتصاد دیجیتال را جدی ت��ر بگیریم و از 
ابع��اد مختلف ب��ه آن نگاه و بررس��ی کنیم که پ��س از کرونا باز هم 
 به صورت س��نتی فعالی��ت خواهیم نمود یا بای��د تغییراتی در روند 
فعالیت ه��ا ی کاری ، اجتماعی خود بدهیم تا بتوانیم پابرجا بمانیم . 
فضای مجازی دنیای جدیدی را به ارمغان آورده که شاهد و ناظر آن 
هستیم .  اتصال کسب و پیشه به حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
یک ض��رورت اجتناب ناپذیر خواهد ش��د ، به وی��ژه برای اصناف 
 توزیعی و خدماتی که از طریق مباحث مارکتینگ باید پیگیری شود ، 
در زمین��ه تولید این تغییر و تحول را ش��اهد هس��تیم ک��ه تولیدات 
 در دنیابه س��مت فض��ای اتوماس��یون و هوش مصنوع��ی در حال 

حرکت هستند .
ش��اید داشتن و تهیه فروش��گاه های مجازی و یا پلت فرم هایی 
از این قبیل برای بن��گاه های اقتصادی کوچک و متوس��ط زمانبر و 

دردسر آفرین باشد و یا حتی پرهزینه !
 مس��لمًا گره زدن ارتباط های تجاری در سطح کالن و خرد و  از 
طرفی ارائه خدمات و یا حتی تهیه کاال توس��ط متقاضی با مشکالتی 
روبروخواهد ش��د ، در نتیج��ه این موضوع نیاز به فرهنگ س��ازی 
 و فراهم نمودن بس��ترهای مناس��ب جهت حض��ور در این حوزه
 می باش��د و  بس��تر این اطمینان باید توسط دس��تگاه های نظارتی و 

تشکل ها ایجاد گردد.
یک ش��بکه اجتماعی م��کان مح��ور تخصصی م��ی تواند  در 
ای��ن فضا ارائه ش��ود و س��رویس های آنالی��ن در بس��تر اینترنت 
ش��امل تمام کس��انی گردد که قصد دارن��د راهی نو را در توس��عه 
کس��ب و کار خود تجربه کنند. دنی��ای مجازی این بس��تر را  آماده 
 کرده ، الزم اس��ت برای ایجاد این  زیرس��اخت ها تفکر و س��رمایه

 گزاری های الزم را انجام دهیم .
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تورج شفائی

شرکت پاد تجهیز ساخت

 حکایت این روزهای سخت 

در یکی دو دهه اخیر صنایع بطور عام و صنعت آسانسور بطور خاص فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذارده اند. 
پای درد و دل هریک از مردان فعال و دست اندرکار صنایع مختلف که می نشینیم، سفره دل که می گشایند، آن سرش 

تقریبًا، در مه و غبار آینده نامشخص گم است و ناپیدا.
حضور در این حوزه، در نزد عده ای عاشق کار صنعتی و اصوال فعالیت در صنعت، شاید جلوه ای از آن چیزی است که در 
 رویا ها و اوهام بدنبال آنند. اما حقیقت سخت تر شدن امور، آنان را نیز بزیر کشانده و حقایق تلخی را به آنان می نمایاند.
گذشته از بروکراسی حاکم و هفت ها خوان تاسیس یک واحد صنعتی و شروع بکار آن، چنانچه دچار فراز و نشیب های ناشی از 
 سونامی قیمت ها نشویم، اما باآلخره در یکی از ایستگاه های پیش روی سوت» ایست« را خواهیم شنید و از حرکت باز خواهیم ماند.
قبل از طرح هر موضوعی؛ گرانی تجهیزات و مواد اولیه که در اینجا یعنی در صنایع آسانسور و پله برقی، همگی از نوع 

فلزی و در صدر نمودار افزایش قیمت ها قرار دارند. 
از این یکی که بگذریم، نبود نگاه فرهنگی و دید حرفه ای به موضوع: »رسیدن به یک ایده و فکر جمعی«، کار بسیار 

سختی جلوه می کند و توان آدم عالقمند و عاشق کار و فعالیت را می بلعد و نابود می کند.
 مشکل و دست انداز بعدی موضوع مالیات های رنگارنگی است که همگی با آن مواجه و در حال دست وپنجه نرم کردن با آن هستیم.
در این جا عماًل محصول دسترنج را با هر معیار که بسنجی و چرتکه بی اندازی، تحت عناوین مختلف از کف داده و روز 

ازنو وروزی از نو خواهد بود.
در این فاصله امکان باال رفتن قیمت اقالم مصرفی و نابودی بخش دیگری از آرزوها و تصورات هم وجود دارد و 
دلخوشی و خیال، با سرعت جای خود را به عنوان حقیقتی که در قالب افزایش قیمت کاال و خدمات مشمول آن شده ایم، 
عوض کرده و بر ما تحمیل می شود. موضوعات دیگر تحت عناوینی چون؛ پرداخت بابت ارزش افزوده، افزایش تعرفه 
های بیمه ، باال رفتن قیمت ارز های مبادالتی، و مشکالت مرتبط با آن هم دراین قسمت خود را برخ خواهند کشید. در 
خوشبینانه ترین حالت؛ موضوع به سالمت عبور کردن از این هفت خوان و مشکالت، اگر به خوبی و خوشی طی شود، 

اما این عمر گرانبها است که از کف رفته  و اسناد بدهی است که روی دست مانده و راه های پیش رو هم بسته است. 
حکایت این روز های بسیاری از ما و...     

روز از نو و روزگار از نو....       



نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 22
شماره   اول  ) دی 1399(

س�ندیکا  اعض�ای  حض�ور 
اس�ت ج�دی  مجام�ع  در 

عوامل بس��یاری در محیط خارجی  ش��رکت ها تأثیرات بسیار 
 زیادي بر فعالیت هاي آنها دارد. سیاست ها، قوانین، تصمیم گیري ها
 و اظهارنظره��اي دول��ت، مجلس و غی��ره  هم��ه محدودیت ها، 
فرصت ها و تهدیدهایي براي ش��رکت ها ایج��اد مي کند. به فرض 
ایده آل بودن تمامي شرایط درون س��ازماني یک شرکت، تغییرات 
و نوس��انات محیط بیروني بطور مستمر س��ازمان ها را تحت تأثیر 
 ق��رار داده و آنها را مجبور به واکنش مي کند. لذا مدیران ش��رکت ها 
و بنگاه ها تالش بس��یار زی��ادي را صرف مدیری��ت محیط بیروني 
سازمان متبوع خود مي کنند. بدیهي اس��ت بدلیل پیچیدگي، تنوع، 
وس��عت و س��ایر مش��خصه هاي محیط بیروني امکان مدیریت آن 
 توس��ط ش��رکت ها وجود نداش��ته یا بس��یار پر هزینه خواهد بود.
 لذا ایش��ان براي تأثیرگذاري و مدیریت محیط بیروني خود از قبیل 
محیط اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و  غیره ،   دست به تشکیل یا عضویت 
در تشکل هاي صنفي یا به دیگر نام تشکل هاي اقتصادي مي زنند. این 
 سازمان ها با شناخت و درک نیازها، منافع و حقوق مشترک شرکت ها،
 ت��الش مي کنند ب��ا تجمیع منابع آنه��ا از قبیل منابع مالي، انس��اني، 
اطالعاتي، زم��ان و . . . محیط بیروني آنها را مدیریت نموده و فضاي 
 کسب و کار را سامان داده و اثرات و تبعات محیط بیروني بر شرکت ها 
را کاهش دهند. پر واضح اس��ت در کشورهایي که حضور دولت در 
عرصه هاي سیاس��ي، اقتصادي و غیره  حداکثري اس��ت نقش این 

 سازمان ها پررنگ تر و تعریف محیط بیروني شرکت ها بیشتر شامل
 دولت مي ش��ود و بیش��تر با رفتارهاي دولت تقاطع پی��دا مي کند. 
همچنی��ن در تئ��وري ه��ا و تحقیقات��ي ک��ه در زمینه گ��روه هاي 
اقتصادي انجام ش��ده مشخص شده اس��ت که دولت ها بیشتر مایل 
 هستند  با یک س��ازمان مواجه باش��ند تا تعداد زیادي از شرکت ها. 
لذا تش��کیل و تقویت این تش��کل ها م��ي تواند یک نی��از دو طرفه 
 از س��وي ش��رکت ه��ا و دول��ت باش��د. در نتیج��ه تش��کل هاي
 صنف��ي و صنعتی  توانمند، قدرتمند و همراس��تا ب��ا منافع صاحبان 
صنعت و کس��ب و کار به نمایندگي از اعضا نق��ش زیادي در بهبود 
قوانین و مقررات دولتي، جلب حمایت هاي دولتي، بهبود وضعیت 
صنعت، کاه��ش هزینه هاي اعض��اء، کاهش تهدی��دات، افزایش 
فرصت ه��اي محیطي بازي م��ي کنند و همچنین ب��ا ارائه خدمات 
مختلف از قبیل آموزش، ارائه و انتشار اطالعات، اطالع رساني، هم 
افزایي و غیره  مي توانند در توس��عه سازمان ها اقدامات پراهمیتي را 

صورت دهند.
با درک این مهم ش��رکت ها براي رس��یدن به اهداف و پیگیري 
مناف��ع و حقوق خ��ود باید بیش از پیش این س��ازمان ه��ا را جدي 
بگیرند. مش��ارکت خ��ود را در آنه��ا افزای��ش داده، مطالبات خود 
را به تش��کل ها انتقال داده و ت��الش کنند آنها را پاس��خگو نمایند. 
هدای��ت و نظارت بر این س��ازمان ه��ا عمدت��ًا از وظایف اعضاي 

ابوذر مومنی
شرکت آساسیرستایش

مجامع و گردهمایی هایی که به لحاظ اخذ ش��رایط و احراز باید ها تایید می ش��وند بطور 
رس��می مورد تائید و تصویب قرار می گیرند بالقوه دارای پتانس��یل و نیرویی می ش��وند 
که می توانند نس��بت به تائی��د و یا رد قوانی��ن، مراتب مختلف ش��ئون حقیقی و حقوقی 
تاثی��ر گذار و تعین کننده باش��ند.مطلب ذیل در همین مورد نگاش��ته و تقدیم می ش��ود.
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تشکل و صنعت مربوطه اس��ت. اینک مي توان به سئوال و موضوع 
 مقاله پاس��خ گفت. چ��را مجامع عموم��ي دارای   اهمیت اس��ت؟ 
چه فرصت بهتري ب��راي این نظارت و هدایت وج��ود دارد؟ یقینًا 
صرف چند س��اعت درس��ال براي حضور فعال و مؤث��ر در مجامع 
عمومي تش��کل صنفي و صنعتی خود، زمان زیادي براي ما نبوده و 
در ضمن نقش زیادي در سرنوش��ت س��ازمان ما دارد. در زیر براي 
 تکمی��ل بحث دالیل��ي براي اهمی��ت حضور در مجام��ع عمومي

 را یادآور مي شوم:

  انتخاب مدیران هم سو و کم تعارض:  ما مي دانیم که تشکل ها	•
 نق��ش س��خنگو و وکیل مداف��ع صنعت را در محی��ط بیروني 
برعه��ده دارند و دائم��ًا باید خ��ود را با دول��ت، مجلس، قوه 
قضایی��ه و  غیره ط��رف گفتگو، مذاکره و تعامل ق��رار دهند. از 
 این رو مدیران تش��کل ها به نمایندگي از ما این نقش را بر عهده
  مي گیرند. مجمع عمومي تنها زماني است که اعضاي یک صنعت 
مي توانند افرادي که نیازها، مشکالت، تهدیدها و فرصت هاي 
صنعت را مي شناسند و داراي انگیزه الزم براي راهبري صنعت 
هس��تند، انتخاب نمایند. لذا عدم شرکت یا شرکت غیر فعال و 
بي هدف در مجامع عمومي این فرصت را از ما و س��ازمان مان 

ستانده و صنعت خود را در محیطي پرتالطم رها کرده ایم.

  تعیی��ن خط مش��ي و جهت گی��ري ه��اي کالن صنعت:  ما 	•
باید اه��داف و رویکردهایمان را ب��راي منتخبین تعیین نماییم 
ت��ا در پایان ی��ا در میانه مدت مأموریت ایش��ان آنه��ا را مطالبه 
 نماییم. از ای��ن رو در مجامع عمومي باید مطالبات اساس��ي و
 خواسته هاي اصلي را به آنها منتقل نماییم. این انتقال مي تواند از 
 دو طریق صورت گیرد. اول؛ انتخاب افراد از روي برنامه هاي
 ارائه ش��ده و نه از روي ش��ناخت هاي حداقل��ي. دوم؛ تالش 
نمایی��م یا در مجم��ع عمومي و یا در مجمع ف��وق العاده پس از 
 مدت کوتاه��ي از انتخاب افراد هیات مدیره، خط مش��ي ها و
 برنامه هاي کلي به تصویب مجمع عمومي برسد. بدیهي است 
در صورت تعیین نکردن خط مشي هاي اصلي امکان انحراف 
از وظایف و مأموریت هاي اصلي و حتي سوء استفاده هایي بر 

اساس منافع ایشان وجود دارد.

 ارائه تصویري یکپارچه، منسجم و متحد از صنعت به ذینفعان 	•
بیروني : حضور و مش��ارکت فعال در مجمع عمومي توس��ط 
اعض��اء صنعت و انتش��ار اخب��ار و کیفیت برگ��زاري مجمع 
مي توان��د منجر ب��ه ایجاد تصوی��ري کمال یافته، منس��جم و 

یکپارچه در ذینفعان بیروني ش��ده و نقش زی��ادي در افزایش 
قدرت نف��وذ، قدرت چانه زن��ي و قدرت نمایندگي تش��کل 
در براب��ر مراکز سیاس��ت گ��ذاري و تصمیم گیري داش��ته و 
 امکان به رس��میت ش��ناختن آن از جانب دول��ت و دیگران را

 افزایش می دهد.

 پاس��خگو نمودن و افزایش ش��فافیت در مدیران تش��کل: 	•
مش��ارکت فع��ال در مجم��ع و ط��رح مطالب��ات و نیازه��ا و 
مش��کالت و در ضم��ن مطالبه کردن از مدیران منتخب س��هم 
 مهمي در پاس��خگو نمودن و متمرکز نمودن ایشان بر اهداف و 
برنامه هاي اصلي تشکل دارد. این پاسخگویي و طرح سئواالت 
و مطالبات همچنی��ن باعث افزایش ش��فافیت و جلوگیري از 

انحرافات احتمالي می شود.

  افزایش مش��روعیت مدیران و تش��کل:  حضور همگاني در 	•
تشکل، مشروعیت مدیران منتخب را باال برده و ضمن ارتقاي 
جایگاه آنان در بین ذینفعان موجب بیشتر شدن اعتماد به نفس 
ایشان مي ش��ود و این مي تواند نقش زیادي در موفقیت آنها در 

پیگیري منافع ما داشته باشد.

 افزایش مشروعیت و اعتبار تشکل در شرکت هاي غیرعضو: 	•
در هر صنعتي ش��رکت هایي وجود دارند ک��ه بدالیل مختلف 
تمایلي به مش��ارکت و هزینه کردن در این تش��کل ها ندارند. 
حضور و مشارکت فعال ما ایشان را ترغیب به مشارکت نموده 

و فراگیری تشکل را در صنعت افزایش مي دهد.

 تمرین مش��ارکت:  ب��ا توجه به ای��ن نکته که توس��عه بدون 	•
مش��ارکت همه گروه ها و طبقات یا ممکن نب��وده و یا متوازن 
و پای��دار نخواهد بود و در ضمن کس��ب منافع و دس��تیابي به 
حقوق در بسیاري از موارد جز با فعالیت جمعي ممکن نیست؛ 
بنابراین این س��ازمان ها و تشکل ها فرصت مناسبي است براي 
تمرین مش��ارکت، تمرین گفتگو و افزایش همبستگي و شکل 

گیري سرمایه اجتماعي.

در پایان یادآوري م��ي کنم که عدم مش��ارکت در فعالیت هاي 
تشکلي منجر به شکل گیری سیاس��ت ها و تصمیماتي مي شود که 
هیچ نس��بتي با منافع و حقوق ما نداشته و باعث مي شود متولیان این 
امور فرض را بر کم اهمیت دانس��تن منافع ما و چش��م پوش��ي از آن 

بگذارند.
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مجید رمضانی
شرکت ایمن فراز عطار پایتخت

سال 2020  سال شلوغی برای صنعت آسانسور نبود

س��ال 2۰2۰ میالدی برای صنعت آسانسور در ابعاد داخلی و بین المللی می توان گفت؛ سالی که پشت سر گذارده شد، سال قابل توجهی نبود. 
بنا به یک دلیل مشخص و عجیب و آن هم بدلیل شیوع ویروس کوید 19 به لحاظ مختلف سال عطف و بیاد ماندنی در اذهان هم نمی تواند باشد.

ب��ه لحاظ داخلی هم چنین بود و عالوه بر دلیل ثانویه ش��یوع ویروس کرونا اما دلیل اولیه و س��ایه تحریم ه��ا، کاهش قابل توجه میزان 
ساخت و ساز که خود آن هم ) بطور مستقیم و غیر مستقیم به مواضع سیاسی مربوط می شود( متاثر از تورم و رکود ناشی از آن است؛  اما دالیل 
فرعی و متعدد دیگری هم بر موضوعات کالن تاثیر گذار هستند.) گرانی و افزایش قیمت های ناگهانی و غیر قابل پیش بینی، مدیریت  ناکار 

آمد در مراتب مختلف، کاهش رشد و توسعه ساختارها، نبود سیاست و برنامه استراتژیک متمرکز و واقع بینانه، و... 
اما باز گردیم به صحنه بین المللی صنعت که بنا بر اخبار و گزارش ها؛ ما ش��اهد رش��د در ساخت و ساز همچنین نوآوری های جدیدی 
هس��تیم که می تواند نحوه عملکرد آسانس��ورها و نحوه س��رویس دهی آنها را تغییر دهد. از آسانس��ورهای هوش��مند و "س��بز" گرفته تا 

آسانسورهایی که به اینترنت متصل هستند، پیشرفت هایی که انجام می شود بسیار شگفت انگیز است؛ 

-آسانسورهای هوشمند:
 آسانسورهای هوشمند مانند تلفن های
 هوش��مند و تلویزی��ون ه��ای هوش��مند، 
آسانس��ورها از فن��اوری پیش��رفته ت��ری 
برخوردار هس��تند زیرا از آنجایی که آسمان 
خراش ها تا ارتفاع بس��یار باالتری نیز امتداد 
دارند، سازندگان و تولید کنندگان آسانسور 
برای جابجایی ایمن و س��ریع مسافران باید 
تمهیدات مهندس��ی و تخصصی بیاندیشند، 
)بنابر این آسانس��ورهای هوشمند از جمله 
م��وج ه��ای جدی��د پیش��رفت در صنعت 

تجهیزات حمل و نقل عمودی هستند.(
نحوه کار آساس��و رهای هوشمند بدین 
صورت اس��ت؛ مس��افر یک دکمه را فش��ار 
می دهد ت��ا مقصد خود را تنظی��م کند و یک 
نش��انگر آنه��ا را به ی��ک آسانس��ور خاص 
هدایت می کند که س��ریع تر او را به آن طبقه 
منتقل می کند. این مسیریابی پیشرفته، روش 
کارآمدتری برای جابجایی مس��افران است، 
خصوصًا در س��اعات پرتردد در س��اختمان 
های  تجاری، اداری، ش��لوغ ی��ا هتل ها. می 
توان این آسانس��ورها را طوری برنامه ریزی 
کرد ک��ه در دوره های خ��اص در طول روز 

متفاوت کار کنند.

بین��ی وپی��ش  گ��زارش   مطاب��ق 
 ،BusinessWire پای��گاه تخصص��ی؛ 
آسانس��ورهای هوشمند با رش��د پیش بینی 
ش��ده 12.7٪ در 8 س��ال آینده، پیشرفت ها 
و اس��تقبال قاب��ل توجهی در ب��ازار خواهند 
داش��ت. "انتظ��ار م��ی رود ب��ازار جهان��ی 
آسانسورهای هوشمند در دوره پیش بینی تا 
2۰25 به دلیل رونق س��اخت و ساز و صنعت 
امالک و مس��تغالت پس از رکود اقتصادی، 
رشد چش��مگیری داشته باشد. شهرنشینی و 
افزایش تعداد واحدهای مسکونی جدید در 
شهرها ، بخش امالک و مستغالت را رقابتی 
کرده اس��ت. س��ازندگان در حال طرح های 
جدید هس��تند و به عنوان بخشی از امکانات 
خودکار و آسانس��ورهای هوش��مند را ارائه 

می دهند. "

-آسانسور و اینترنت:
آسانس��ورها در آینده اتصال بیشتری به 
اینترنت خواهند داشت و اتصال اینتر نت به 
جهت کاربردی نق��ش پررنگ تری خواهد 
داشت. در آینده نزدیک آسانسورهای متصل 

به اینترنت به امری عادی تبدیل می شوند.
 TechCo گزارش پایگاه تخصص��ی

حاک��ی اس��ت: "ای��ن فن��اوری با هش��دار 
دادن به ش��رکت ها در مورد ب��روز ایرادات 
هنگام ظهور یا در آس��تانه توس��عه، کارایی 
آسانسورها را برای صرفه جویی در هزینه و 

وقت تعمیرات امکان پذیر می کند."
سنس��ورها داده هایی را در مورد کاربرد 
و س��ایر فاکتورها گ��رد آوری و تجمیع می 
 کنند، ک��ه م��ی توان��د س��اییدگی قطعات
و ماش��ین آالت را تح��ت تأثیر ق��رار دهد. 
س��پس این اطالعات ب��ه یک بس��تر مبتنی 
بر پ��ردازش اطالعات منتقل می ش��ود و در 
آنجا پردازش و تجزیه و تحلیل می ش��ود تا 
پیش بینی ش��ود که چه زمان ممکن است به 
تعمیر و نگهداری نیاز باشد. پیش بینی دقیق 
مش��کالت آینده می تواند به تکنس��ین های 
 آسانسور اجازه دهد قبل از خرابی تعمیراتی 

انجام دهند.
مزی��ت دیگ��ر اتصال ب��ه اینت��ر نت در 
آسانسورها این است که شرکت ها می توانند 
برخ��ی از بخش های نرم افزاری آسانس��ور 
را از راه دور س��رویس کنند، که می تواند در 
صرفه جویی هزین��ه و زمان هنگام تعمیرات 

به شما بسیار یاری رسان و موثر باشند
»ادامه دارد«
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بطور همزمان با بیستمین
نمایش��گاه صنع�ت 
س�اختمان  و بصورت 
آنالین  هم برگزار شد

نهمین نمایشگاه 
صنایع آسانسور و پله برقی 

بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان توسط وزیر راه و شهر سازی و سرپرست 
وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح ش��د و بص��ورت آنالین برای بازدید 
کنندگان، با حضورتعداد کثی��ری از تولید و عرضه کننده از صنایع مختلف از جمله؛ 
آسانس��ور و پله برقی، تهویه، سرمایش��ی و گرمایشی، ش��یرآالت، درب و پنجره، 
مصالح و ماش��ین آالت راه و س��اختمان و صنایع مرتبط همزمان با نهمین نمایشگاه 
صنایع آسانسور و پله برقی با مش��ارکت تعدادی از تولید کنندگان صنایع آسانسور 
و پله برقی با همکاری اتاق تعاون ایران و ش��رکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اس��المی ایران از بیستم تا بیست و سوم ش��هریور 1399  برابر با 1۰ تا 13 
س��پتامبر 2۰2۰، در محل نمایش��گاه های بین المللی تهران با رعایت پروتکل های 

بهداشتی برگزار شد.

گزارشنـوآوری
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علیرضا یوسفی

فعالیت های کارگروه حل اختالف س��ندیکای 
 صنایع آسانس��ور و پله برقی ای��ران) دوره دهم(

با آغاز فعالیت هیات مدیره منتخب دوره دهم و ش��کل گیری کمیته ه��ای مختلف از جمله کارگروه) کمیته ( حل اختالف، 
تالش اعضای این کارگروه بر رفع موانع ومش��کالت، صیانت از حق و حقیقت، دفاع از حقوق اعضای صاحب حق، رفع موانع، 
 مشکالت و کدروت ها بر اساس اساس نامه، آئین نامه های اجرایی، اخالق حرفه ای، رعایت اصل بی طرفی وسندیکایی است.
آقایان: علیرضا یوس��فی، ایرج نی��ازی، ... و... اعضای کارگروه های حل اختالف در قالب دو کارگ��روه از آغاز فعالیت تا کنون 
 ) از اس��فند 1397( تع��داد قابل توجه��ی از پرونده های اختالفی را بررس��ی و حل و فص��ل و نقطه پایان بر آن ه��ا گذارده اند.

ذکر این نکته الزم به نظر می رسد که؛ 
بی تردید کارگروه حل اختالف بر مش��کالت پیش روی اعضای صنعت و س��ندیکا کامال واقف و ب��ه حقوق طرفین باور 

حقیقی دارد. 
در ادامه گزارش مکتوب این کارگروه ها را تقدیم خوانندگان می کنیم.
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غالمرضا قلیچ خانی

uمقررات ایمنی س��اخت و نصب آسانس��ورها– بررس��ی ها و 

آزمون ها - مقررات طراحی، محاس��بات، بررسی ها و آزمون های 
قطع��ات آسانس��ور )در مراحل نهایی- ارس��ال به س��ازمان ملی 

BS EN 81-50:2020  )استاندارد

uمق��ررات ایمن��ي ب��راي س��اخت و نص��ب آسانس��ورها- 

آسانس��ورهاي موجود )در مراحل نهایی- ارس��ال به سازمان ملی 
BS EN 81-80-2019 )استاندارد

uپله برق��ی و پی��اده رو متح��رک )در مراحل نهایی- ارس��ال به 

BS EN 115-1:2017 )سازمان ملی استاندارد

uاعالم خطر از راه دور در آسانسورها )چاپ شده است(

BS EN 81-28:2018

uآزم��ون مقاومت در براب��ر آتش درهای طبقات )چاپ ش��ده 

BS EN 81-58:2018 )است

uآسانس��ورهای جدید در س��اختمان های موجود )چاپ شده 

BS EN 81-21:2018 )است

uسربکسل های متقارن-جوش��ی )در مراحل نهایی- ارسال به 

BS EN 13411-7 )سازمان ملی استاندارد

uسربکسل های نامتقارن-ریختگری )در مراحل نهایی- ارسال 

BS EN 13411-6 )به سازمان ملی استاندارد

استانداردهای جدید در دست اقدام:

uدایرکتیو آسانسورها و قطعات ایمنی

Directive 2014_33_EU

 BS EN 81-72:2018  آسانسور آتش نشانانu

BS EN 81-73:2018 رفتار آسانسور در زمان وقوع آتشu

uآسانسور برای افراد با ناتوانی جسمی

BS EN 81-70:2018 

BS EN 81-71:2018 آسانسورهای مقاوم به خرابکاریu

ASME A17.1 قطعات تحت بار آسانسورu

uسربکسل های متقارن-ریختگری )در دست اقدام(

              BS EN 137411

ال��ف – حضور در کمیته فنی اس��تاندارد تهران و کمیت��ه فنی مرکزی س��ازمان و همکاری در خصوص رفع موارد اش��کال فنی و 
استانداری تا حد امکان .

ب- حضور فعال در کمیته های برنامه ریزی و نهایی سازمان و همچنین کمیته های فنی اولیه و نهایی استانداردها .
ج – حضور در جلس��ات تصمیم گیری در خصوص بررس��ی و نحوه اجراء استانداردها و تعامالت سازنده با مسئولین و تشکل ها 

و سازمان های ذیربط .
د- شرکت فعال و مستمر در جلسات تدوین و بازبینی استاندارد های بشرح زیر : 

 )این جلسات عمدتْا بصورت جداگانه و بصورت هفتگی مستمر برگزار می گردد ( . 

د- 1 - استانداردهای نهایی شده:
BS EN 81-20:2020 )مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها – آسانسورهای مسافری و باری-مسافری  )آماده برای چاپ

گزارش قسمتی از فعالیت های کارگروه  فنی و استاندارد
 سندیکای صنایع آسانسور وپله برقی ایران 

از آغاز بکار هیات مدیره دهم و تش��کیل کارگروه های)کمیته ها( سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی 
ایران، با  انتخاب دبی��ران هریک از این کارگروه ها و با دعوت از افراد متخصص و مجرب توس��ط آنان، 

نسبت به حیطه  ی وظایف و اهداف، فعالیت های خود را آغاز کردند.
آنچه در ادامه خواهد آمد بخشی از فعالیت های کارگروه فنی و استاندارد است.



نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 34
شماره   اول  ) دی 1399(

این جلس��ه ب��ا ت��الوت آیات��ی از کالم 
خداوند، پخش س��رود جمهوری اسالمی، و 
خیر مقدم دکتر اردشیر عبدی رئیس دانشکده 

فنی و حرفه ای انقالب اسالمی آغاز شد. 
دکتر عبدی در ادامه با بیان مختصری در 
باره دانشکده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی 
 به معرفی بخش هایی از امکانات و رشته های

 آموزشی آن پرداخت.
دکتر عبدی همکاری صنعت و دانشکده 
را بسیار تاثیر گذار و س��ازنده توصیف کرد 

و گفت: این تعام��الت و همکاری می تواند 
نتایج  ارزشمندی را موجب بشود.

مهندس زهره وندی رئیس هیات مدیره 
س��ندیکا هم با تقدیر از تالش های رئیس و 
مدیران دانش��کده و اقدامات صورت گرفته 
در خصوص ایجاد زمین��ه انعقاد تفاهم نامه 
و تعام��الت آموزش��ی، ب��ه معارفه صنعت 
آسانس��ور، س��ندیکا و توانمن��دی ه��ای 

صنعتگران فعال در این صنعت پرداخت.
مهن��دس ای��رج نی��ازی نائ��ب رئیس 

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران 
نیز، اس��تقبال و همکاری مسئوالن دانشکده 
فنی و حرف��ه ای انقالب اس��المی در مورد 
تعام��الت آموزش��ی، ب��ا س��ندیکا را قابل 
س��تایش خواند و افزود: صنعت آسانس��ور 
دارای پتانس��یل و توانمن��دی قابل توجهی 
اس��ت و تعامل با دانش��کده می تواند از این 
توانمن��دی در جهت آموزش دانش��جویان 
رشته های مرتبط و اعضای صنعت استفاده 

شایسته نماید.

انعقاد تفاهم نامه آموزشی اقدام بزرگ آموزشی است
س��ندیکای صنایع آسانس��ور و پل��ه برقی ایران ب��ا هدف اس��تفاده از امکانات آموزش��ی و 
تخصصی، تفاهم نامه آموزش��ی با دانش��کده فنی و حرف��ه ای انقالب اس��المی منعقد کرد.

در ادام��ه دعوت مس��ئوالن دانش��کده فن��ی و حرف��ه ای انقالب اس��المی ازهی��ات مدیره 
س��ندیکا جه��ت بازدی��د از امکان��ات و فض��ای آموزش��ی ای��ن دانش��کده در اوایل آذر 
1399 تفاه��م نام��ه ی اس��تفاده از امکان��ات آموزش��ی آن دانش��کده توس��ط س��ندیکا با 
ه��دف اج��رای برنامه ه��ای آموزش��ی و افزای��ش دان��ش فنی و ب��روز رس��انی اطالعات 
تخصص��ی اعض��ا، اول دی م��اه 1399 با حض��ور اعضای هی��ات مدیره س��ندیکا، رئیس، 
معاونی��ن دانش��کده فنی و حرفه ای انقالب اس��المی درمح��ل این دانش��کده منعقد گردید.

ابوذر مومنی
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نادر الهی بازرس سندیکای صنایع آسانسورو پله برقی ایران نیز 
با تشکر از کوشش های مسئوالن دانشکده دانشکده فنی و حرفه ای 
انقالب اسالمی در ایجاد زمینه تفاهم و تعامل، قابل تقدیر دانست و 

سپاسگزاری نمود.
بازدید از برخ��ی کارگاه ه��ای تخصصی و همچنی��ن کارگاه 
در حال تجهیز آسانس��ور به مدیریت مهندس آوانس��یان از اعضای 
پرس��ابقه صنعت و مهندس عس��گری از دیگر برنام��ه های جنبی 

انعقاد تفاهم نامه آموزشی بود.
 همچنین نشس��ت هیات مدیره س��ندیکای صنایع آسانسور و
 پله برقی ایران در خصوص تجهیز گارگاه های آموزش آسانس��ور 
و پله برقی دانش��کده فن��ی و حرفه ای انقالب اس��المی، با حضور 

تع��دادی از اعضای هیات مدی��ره و  برخی مدعوی��ن ) نمایندگان 
ش��رکت های تولید کننده تجهیزات صنایع آسانس��ور و پله برقی، 
بازرگانان و دست اندرکاران صنعت حمل ونقل عمودی( دوم دی 

1399 در محل سندیکا برگزار شد.
  در ادامه هیات مدیره س��ندیکای صنایع آسانس��ور و پله برقی
 ای��ران پنج��م دی 1399  ب��ه هم��راه، مدی��ران  و نماین��دگان 
برخی ش��رکت ه��ای تولید کنن��ده و عرض��ه کنن��ده تجهیزات و 
قطعات آسانس��ور و پل��ه برق��ی، با همراه��ی رئی��س و معاونین 
 دانش��کده فن��ی و حرف��ه ای انق��الب اس��المی، در  جلس��ه

| معارفه مشارکت و س��پس از کارگاه های تخصصی این دانشکده، 
بازدید کردند.
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پاسخ نوآورانه به یک نیاز در سازه ای مدرن

همه س��اله س��اختمان های بلند و کوتاه بس��یار ی در شهر ها 
ونق��اط مختلف جه��ان س��اخته می ش��وند. نیاز روز اف��زون به 
تجهیزات حمل و نقل عمودی در س��اختمان ها و برج ها، شرکت 
های تولید کننده را به س��وی تولید انواع آسانسور و پله برقی های 

شاخص و منحصر بفرد سوق می دهد.
یکی از ای��ن س��اختمان ه��ا ب��رج Metrotower III در 
ونکوور)کانادا( اس��ت، ی��ک س��اختمان اداری دارای 29 طبقه و 
دارای گواهینام��ه LEED اس��ت که ه��دف آن بازآفرینی تجربه 

سازه های بلند شهری کانادا است.
 Metrotown مال��ک و پیمانکارس��ازنده مجموع��ه ی 
، در جس��تجوی ی��ک راه ح��ل کارآم��د ب��ود ک��ه بتوان��د 
 مراجعی��ن و س��اکنان را به س��رعت و ب��ا خیال راح��ت در یک
 منطقه ش��لوغ ش��هری به عنوان بخش��ی از مس��افران سیس��تم 
حم��ل ونق��ل عم��ودی جابجا کن��د. بن��ا بر ای��ن مس��ئولین با 
 راهنمائی مش��اوران برای دریافت آسانس��ورها و سیس��تم های 

 KONE کنت��رل س��ازگار ب��ا محی��ط زیس��ت ب��ه ش��رکت 
مراجعه کردند.

پس از مش��اوره و ا نج��ام بازدید ها و کارشناس��ی های موثر 
تعداد  یازده آسانس��ور) EcoSystem MR (ب��ا لحاظ کاهش 
مصرف ان��رژی، در این برج نص��ب و آماده بهره برداری ش��د. و 
کیفی��ت تجهیزات نصب ش��ده موجب ش��د تا الزام��ات صدور 
گواهینامه LEED فراهم ش��ود.که خود این موضوع هزینه های 

عملیاتی کلی مجموعه  را کاهش می دهد.
 این ساختمان اولین نمونه در بریتیش کلمبیا بود که از سیستم 
کنترل مقصد Polaris برای توس��عه روش اس��تفاده از آسانسور 
برای کاهش ترافیک بهره برداری کرد. مس��افران با استفاده از یک 
صفحه لمس��ی طبقه خ��ود را انتخاب می کنند و س��پس به کابین 
آسانس��ور اختصاصی هدایت می شوند، که آنها را به طبقه دلخواه 
می برد. این سیستم زمان انتظار طوالنی و توقف های غیرضروری 

را بطور قابل توجهی کاهش می دهد.

رضا     زاد مهدی

شرکت صعود گستر سبالن

مقالهنـوآوری



نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 38
شماره   اول  ) دی 1399(

شرکت مهندسی IGV )ایتالیا( کیت 
ضدعفونی محیط هایی مانند آسانسور و 

اتومبیل را عرضه کرد.
واحد تحقیق��ات ش��رکت IGV با 
هم��کاری مراک��ز پزش��کی و تحقیقات 
ضد ویروس، در مقابله با شیوع ویروس 
کرون��ا )کوی��د 19( برای محی��ط های 
 با فض��ای  مح��دود از جمل��ه اتومبیل و

 کابین های آسانسور کیت های مراقبت و 
ایمنی تهیه کرده اند.

سایت اینترنتی ش��رکت IGVو بعضی 
س��ایت های خبری دیگر از ارائ��ه پنل های 
مخصوص برای آسانس��ور ها که در معرض 
ویروس ها و باکتری ها هستند خبر می دهند.
بنا بر این خبر: » ای��ن کیت ها و پنل ها 
در این شرایط اضطراری حتی بیشتر مورد 
توج��ه قرار م��ی گیرند و بخ��ش تحقیق و 

توس��عه ی IGV Group با ش��یوع این 
ویروس در جامعه اتحادی��ه اروپا و ایتالیا، 
بالفاصل��ه تالش خود را ب��رای تولید یک 
کیت کام��اًل ایتالیایی متمرکز کرد که نیاز به 
حداقل مداخله دست افراد و قابل استفاده 
در هر آسانسور)نصب ش��ده، از هر تولید 

کننده ای( است.
همچنین این مجموعه از ارائه سیس��تمی 
به نام CARe خبر داده اس��ت ک��ه دارای دو 
فن��اوری مختلف ب��رای ضدعفون��ی کردن 
محیط آسانسورها در عرض چند دقیقه است.

در ای��ن سیس��تم: ی��ک ن��ور م��اوراء 
بنف��ش )UV-C (،) از هم��ان اش��عه که 
برای بهداش��ت بیمارس��تان ها استفاده می 
ش��ود(، برای عقیم س��ازی کامل س��طوح 
را تضمی��ن م��ی کن��د ، در حال��ی که یک 
دستگاه تهویه با فیلتر HEPA ضدعفونی 

کننده ه��وا، وی��روس ها و باکت��ری های 
موج��ود در ذرات را از بین م��ی برد. تبادل 
ه��وا تقریبًا آنی اس��ت و عقیم س��ازی در 
 مرحل��ه آم��اده ب��ه کار اولی��ه و بالفاصله

 اتفاق می افتد.
 CARe ع��الوه ب��ر ای��ن سیس��تم
همچنین س��ازگار با محیط زیس��ت است 
و برای س��المتی افراد مفید است: دستگاه 
ضدعفونی کننده ازن اس��تفاده نمی کند که 
بدون تبادل ه��وای کافی تحری��ک کننده 
باشد ، در حالی که نور LED است )نه نوع 

نئون قدیمی با جیوه بسیار سمی(.
شرکت IGV طی هفته های اخیر و پس 
از اخذ مجوز های الزم، این محصوالت را 
با همکاری برخی شرک های توزیع کاال و 
خدمات ابتدا در داخل کشور ایتالیا و سپس 

در حوزه اتحادیه اروپا توزیع می کند.

 ارائه کیت مراقبت و ضد عفونی 
 محیط در مقابل ویروس کرونا 

IGV توسط گروه

علیرضا میر نظامی

 ایلیا   عرش پیما
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امیر بیوک خرمی
شرکت  هیدرو گستر

)مدرس دانشگاه(

مبانی اصول سیال در هیدرولیک 
و خصوصیات شلنگ هیدرولیکی

مبانی اصول سیاالت در هیدرولیک :
از سیس��تم های هیدرولیک در خطوط تولید مدرن، صنایع سبک و سنگین، باالبرها و آسانسورهای هیدرولیک، پرس ها و ماشین 
آالت متحرک اس��تفاده می ش��ود. ما با علم هیدرولیک، به تولید نیرو و ایجاد حرکت توس��ط س��یال هیدرولیک معنا می دهیم. سیال 

هیدرولیک نقش واسطه ی انتقال توان و انرژی را دارد.
فرمول یا معادله ی اصلی هیدرولیک را باید رابطه ی معروف زیر دانست.

به جای استفاده از رابطه ی ارشمیدس  می توان از دیاگرام  دبی زیر استفاده نمود تا نیازی به انجام محاسبات نباشد.

 : مبانی اصول سیاالت در هیدرولیک

های هیدرولیک در خطوط تولید مدرن، صنایع سبک و سنگین، باالبرها و آسانسورهای هیدرولیک،  از سیستم
شود. ما با علم هیدرولیک، به تولید نیرو و ایجاد حرکت توسط سیال  ها و ماشین آالت متحرک استفاده می پرس

 ی انتقال توان و انرژی را دارد. هیدرولیک نقش واسطهدهیم. سیال  هیدرولیک معنا می

 ی معروف زیر دانست. ی اصلی هیدرولیک را باید رابطه فرمول یا معادله

   
  

 

                                                                                                                          

زیر استفاده نمود تا نیازی به انجام  دبی  دیاگرامتوان از  می  ارشمیدس ی استفاده از رابطهبه جای 
 محاسبات نباشد.
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: )flow rate ( نرخ جریان یا دبی
ن��رخ جریان یا دبی عبارتی اس��ت که برای بی��ان مقدار حجم 
مایع��ی که طی یک بازه زمانی مش��خص از مقط��ع لوله می گذرد 

 . 

 : (flow rate نرخ جریان یا دبی )

نرخ جریان یا دبی عبارتی است که برای بیان مقدار حجم مایعی که طی یک بازه زمانی مشخص از مقطع لوله 
   .     شود گذرد استفاده می می

   

 (pressure measurement)  هیدرولیک گیری فشار اندازه

ی  گیری فشار در خطوط یک سیستم هیدرولیک و همچنین ورودی و خروجی قطعات، یک درجه برای اندازه
 شود. ی مناسبی نصب می در نقطه (pressure gaugeفشار سنج )

 
 

 

 

 

 

استفاده می شود

)pressure measurement(  اندازه گیری فشار هیدرولیک
برای اندازه گیری فش��ار در خطوط یک سیس��تم هیدرولیک 
و همچنین ورودی و خروجی قطعات، یک درجه ی فش��ار سنج 

)pressure gauge( در نقطه ی مناسبی نصب می شود.

)temperature measurement (  اندازه گیری دما
دمای س��یال در یک ماش��ین هیدرولیکی را می توان با استفاده 
از وس��ایل اندازه گیری س��اده ای نظیر ترمومترها و یا از وس��ایلی 
که به قس��مت کنترل ماش��ین س��یگنال الکتریکی ارسال می کنند 
اندازه گیری کرد.اندازه گیری و کنترل صحیح دما بسیار مهم است 
زیرا افزایش دم��ای روغن های هیدرولیک معم��ول به باالی 6۰ 
درجه س��انتی گراد س��بب کاهش زود هنگام عمر روغن می گردد 
)ageing(. به عالوه با تغییرات دما ویسکوزیته نیز تغییر می کند. 
وسایل اندازه گیری دما نظیر ترموس��تات و پایلوترم می توانند در 
مخزن روغن نصب ش��ده و سیستم های خنک کن و گرم کن را راه 

اندازی کنند.
ادامه دارد

 : (flow rate نرخ جریان یا دبی )

نرخ جریان یا دبی عبارتی است که برای بیان مقدار حجم مایعی که طی یک بازه زمانی مشخص از مقطع لوله 
   .     شود گذرد استفاده می می

   

 (pressure measurement)  هیدرولیک گیری فشار اندازه

ی  گیری فشار در خطوط یک سیستم هیدرولیک و همچنین ورودی و خروجی قطعات، یک درجه برای اندازه
 شود. ی مناسبی نصب می در نقطه (pressure gaugeفشار سنج )
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امیر عبادی 

در حال حاضر با گذش��ت بیش از 2۰ 
سال از س��ابقه بازرسی آسانسور این حرفه 
توانس��ته اس��ت نقش مهم��ی در زنجیره 
صنع��ت ایفا نمای��د و در کیفی��ت و ایمن 
س��ازی محصول نهایی نقش مثبتی داشته 
باش��د. در حال حاضر بیش از 5۰ ش��رکت 
در زمینه بازرسی آسانس��ور از مرکز تایید 
صالحیت س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران 
گواهینام��ه تایید صالحیت نهاد بازرس��ی 
دریاف��ت نم��وده ان��د و در کلیه اس��تان ها 
حضور فعال دارند. الزام بازرسی آسانسور 
قب��ل از بهره برداری و ب��ه صورت ادواری 
در کش��ورهای مختلف، متف��اوت بوده و 
کش��ورهای معدودی در منطقه هستند که 
این مهارت را به ص��ورت بومی در اختیار 

دارن��د. کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس 
درصورت نیاز به بازرس��ی از شرکت های 
بازرس��ی معتبر دنی��ا اس��تفاده می کنند. در 
کشورهایی مثل افغانستان و عراق بازرسی 
آسانس��ور الزامی نیس��ت و در کشورهای 
حوزه قفقاز بیشتر بر پایه بررسی مستندات 
نس��بت به صدور گواهینام��ه ایمنی اقدام 

می کنند.
این مهارت در ایران با گذش��ت بیش از 
2۰ س��ال با بهره گیری از مهارت، تجربه و 
دانش افراد ش��اغل در این صنعت به دوران 
بلوغ خود نزدیک ش��ده است و در تالش 
اس��ت تا بتواند نقش موثری در کمیته بین 
المللی از قبلی ISO/TC 178 داشته باشد.
درحال حاضر 2 نس��خه از اس��تاندارد 
برای بازرس��ی آسانس��ور بر مبنای تاریخ 
پروان��ه س��اختمانی )ی��ا تاری��خ مج��وز 
احداث بنا برای س��اختمانهای فاقد پروانه 
س��اختمانی( قب��ل از 1394/۰5/۰1 و بعد 
از آن معتبر اس��ت. اس��تاندارد ملی ایران به 

ش��ماره  1-63۰3 سال 1381 و تجدیدنظر 
اول آن در سال 1393 که در سایت سازمان 
ملی اس��تاندارد در دس��ترس می باشد. این 
استاندارها برگرفته از اس��تاندارد اروپایی 
EN81-1 هس��تند. به منظ��ور هماهنگی 
بازرس��ی در کل کش��ور پرسش��نامه های 
یکس��ان بر مبنای هر یک از استانداردهای 
مزبور تهیه شده که توانسته است در یکسان 
سازی بازرس��ی ها تاثیر گذار باشد. با این 
ح��ال برخی م��وارد در متن اس��تانداردها 
هستند که به صورت کلی عنوان شده و برای 
شرکتهای عرضه کننده آسانسور و شرکت 
 های بازرس��ی مبهم هس��تند. شرکت های
 بازرس��ی جهت رفع این ابهامات سواالت 
متعددی مطرح و به سازمان ملی استاندارد 
ارس��ال ش��د که با همکاری ب��ه عمل آمده 
برخی از این س��واالت به همراه پاس��خ در 
قسمت سواالت متداول س��امانه مدیریت 

بازرسی آسانسور بارگذاری گردید.
ادامه دارد

استاندارد برای بازرسی آسانسور
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بررسی تحلیلی تخلیه اضطراری با آسانسور و نکات ایمنی مربوط به آن  به هنگام آتش سوزی

تخلیه اضطراری با آسانسور به هنگام آتش سوزی 
قسمت اول

مقدمه
در ده��ه ی 196۰، نگرانی درباره خطر رویارویی مس��افران 
آسانس��ور با آتش، منجر به ممنوعیت اس��تفاده از آسانسور برای 
تخلیه در مواقع آتش س��وزی ش��د. در بیش��تر نق��اط دنیا، عالئم 
هش��داردهنده ای قرارگرفته در کنار آسانسورها، نشان دهنده ی 
این هس��تند که در مواقع آتش س��وزی نباید از آنها استفاده کرد. با 
این وجود، در سال های اخیر، ایده ی استفاده از آسانسورها برای 
سرعت بخش��یدن به تخلیه آتش و انتقال افراد معلول بسیار مورد 

توجه قرار گرفته است. 
بازجان��ک1 )1974،1977( و پاول��ز2 )1977( تاثیر تخیله با 
آسانس��ور را بر زمان انتقال مورد بررسی قرار داده اند. در نوزدهم 
و بیس��تم فوری��ه 1991، انجمن مهندس��ین مکانی��ک آمریکا3، 

1-Bazjanac
2-Pauls
3-The American Society of Mechanical Engineers (ASME)

رحمت اهلل  قیصری

 شرکت  بهران مهر

چکیده
در اقص��ی نقاط جه��ان، عالئم هش��داردهنده گویای 
این هس��تند که در مواقع آتش س��وزی نباید از آسانسورها 
اس��تفاده کرد. ب��ا این وجود، در س��ال های اخی��ر، ایده ی 
استفاده از آسانس��ورها برای تخلیه آتش و انتقال معلوالن 
به محیط امن، بسیار مورد توجه قرار گرفته و مفهوم سیستم 
تخلیه آسانس��ور اضطراری1 ایجاد شده است. این سیستم 
ش��امل تجهیزات آسانسور، چاه آسانس��ور، موتورخانه، 
راهروی آسانسور و همچنین سیستم حفاظت در برابر گرما، 
ش��عله، دود، آب، افزایش دمای بیش از حد تجهیزات اتاق 
ماشین آسانسور و قطع جریان الکتریکی می باشد. با وجود 
اینکه هدف اصلی سیستم تخلیه اضطراری آسانسور، تخلیه 
ساکنان س��اختمان در زمان آتش سوزی اس��ت، اما از این 
سیس��تم ها می توان برای تجهیز ایس��تگاه های آتش نشانی 
قبل از فرونش��اندن آتش و همچنین برای تخلیه اضطراری 
در مواقع��ی غیر از آتش س��وزی )برای مث��ال در تهدید به 
بم��ب گذاری( نیز اس��تفاده ک��رد. در مناطقی که مس��تعد 
زلزله هس��تند، باید به طراحی زلزله توجه ش��ایانی داشت. 
عالوه بر این، برای توس��عه یک سیس��تم تخلیه اضطراری 
آسانسور، باید رفتار انس��انی را مدنظر قرار داد به گونه ایی 
که ساکنان ساختمان باید به سیستم عملکردی در موقعیت 
ه��ای اضطراری، راغب ب��وده و توانایی اس��تفاده از آن را 
داشته باشند. مسائل مربوط به ارتباطات، کنترل آسانسور، 
و آسانس��ورهای خارج از س��رویس مورد بح��ث قرار می 
گیرند. نتیجه گیری بدین صورت اس��ت که طراحی سیستم 
تخلیه آسانس��ور اضطراری برای جمعی��ت کم امکان پذیر 
است. در تخلیه عمومی، سیستم تخلیه آسانسور اضطراری 
برای جمعیت کم بسیار ساده تر از همان سیستم برای تعداد 
زیاد اس��ت. بر مبنای نتایج به دس��ت آمده از سیستم تخلیه 
آسانس��ور اضطراری برای تعداد افراد کم، کاربرد آن برای 

تعداد زیاد را می توان مورد بررسی قرار داد.

1- EEES
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نشس��تی4 را با عنوان آتش و آسانس��ورها در بالتیم��ور5 برگزار 
کردند. چندین مقاله در این نشست به موضوع تخلیه آتش توسط 
آسانس��ورها پرداخته بودن��د )دگنکولب6، فاک��س7، گاتفیلد8، 
کلوت��ه9 و تامورا1۰، پاولز11 و هم��کاران، 1991(.، کارگاهی را 
برای اس��تفاده از آسانس��ور در زمان آتش س��وزی برگزار کردند 
)کلوته و همکاران، NIST .)a1992، امکان تخلیه آتش توس��ط 
آسانس��ورها در س��اختمان های اداری را مورد بررسی قرار دادند 
)کلوته و هم��کاران، b1992(. این مطالعه، از محاس��بات تخلیه 
اس��تفاده کرد تا نشان دهد که استفاده همزمان از راه پله و آسانسور 
م��ی تواند زم��ان تخلیه در س��اختمان های بلند را ب��ه میزان قابل 

توجهی کاهش دهد.
 کلوته و همکارانش )1994( امکان تخلیه آسانسوری در برج های 
کنترل ترافیک هوایی FFA را مورد بررس��ی ق��رار داده و مفهوم 
سیس��تم تخلیه اضطراری آسانس��وری12 را ایجاد کردند. در این 
مقاله ایده ی سیستم تخلیه اضطراری آسانسور را بدون محدودیت 
در رابطه با نوع س��کونت مورد بحث قرار می دهیم. سیستم تخلیه 
اضطراری آسانسور ش��امل تجهیزات آسانس��ور، چاه آسانسور، 
موتورخانه، راهروی آسانس��ور و همچنین سیس��تم حفاظت در 
برابر گرما، ش��عله، دود، آب، افزایش دمای بیش از حد تجهیزات 
اتاقک و موتورخانه آسانس��ور و قطع توان الکتریکی می باش��د. 
با وجود اینکه هدف اصلی سیس��تم تخلیه اضطراری آسانس��ور، 
تخلیه س��اکنان س��اختمان در زمان آتش سوزی اس��ت، اما از این 
سیستم ها می توان برای تجهیز ایس��تگاه های آتش نشانی قبل از 
فرونشاندن آتش و همچنین برای تخلیه اضطراری در مواقعی غیر 
از آتش س��وزی )برای مثال در تهدید به بمب گذاری( نیز استفاده 
کرد. به هر حال، تاکید این مقاله بر تخلیه در مواقع آتش سوزی با و 

بدون دخالت مستقیم ایستگاه آتش نشانی می باشد.

موضعگیری مخالف با تخلیه آسانسوری
مشکالت مربوط به تخلیه آتش با آسانسور در برخی از نسخه 
4-symposium
5-Baltimore
6-Degenkolb
7-Fox
8-Gatfield
9-Klote
10-Tamura
11-Pauls
12-EEES

های کد ایمنی زندگی NFPA لیس��ت ش��ده اند، اما در نس��خه 
مربوط به سال 1976 آخرین لیست این مشکالت ارائه شده است 

 :)1976 ، NFPA 1۰1(
افرادی که در جس��تجوی آسانس��ور ب��رای گریختن از آتش 
هستند، ممکن است مدتی پشت در آسانسور منتظر بمانند، که این 
امکان رویارویی آنها با آتش، دود و وحش��تزدگی بیش��تر را ایجاد 

می کند.
واکنش آسانسورهای خودکار به فشرده شدن دکمه ها به گونه 
ایی اس��ت که ممکن است آسانس��وری که در حال پایین رفتن از 
طبقات فوقانی طبقه آتش گرفته اس��ت، به طور خودکار در طبقه 
آتش گرفته متوقف ش��ده و به طور خودکار باز ش��ود و در نتیجه 
افرادی را که در آسانس��ور هس��تند، در معرض آت��ش و دود قرار 

دهد.
آسانس��ورهای مدرن تا زمانی که درب آنها کامال بسته نباشد، 
ام��کان حرکت ندارند. بنابرای��ن، در مواقع اضط��راری که تعداد 
زیادی از افراد به آسانس��ور هجوم می آورند، ممکن اس��ت اصال 

آسانسور شروع به حرکت نکند. 
به وجود آمدن هر گونه مش��کلی در جری��ان الکتریکی، مثال 
س��وختن کابل های منبع تغذیه الکتریکی در طی آتش س��وزی، 
ممکن اس��ت آسانس��ور را غیرفعال کند و یا به دام افتادن افراد در 
آسانس��ورهای متوقف ش��ده بین طبقات را منجر شود. در مواقع 
آتش س��وزی، ممکن اس��ت زمان کافی برای نج��ات افراد به دام 
افت��اده از طریق دریچه ه��ا و یا درهای اضطراری وجود نداش��ته 

باشد. 
نگرانی های دیگری هم وجود دارد. دود یا آتش ممکن است 
به تجهیزات آسانس��ور صدمه بزند. آبی که از آبپاش ها و یا تلمبه 
های آتش نش��انی پاش��یده می شود ممکن اس��ت منجر به اتصال 
کوتاه شدن و یا مش��کالت دیگری برای سیم بندی کنترل و توان 
الکتریکی آسانسورها شود. افزایش بیش از حد دمای آسانسورها 
ممکن است باعث عملکرد نادرس��ت آنها شود. فشار ایجاد شده 
برای کنترل دود ممکن اس��ت باعث ایجاد اغتش��اش در باز شدن 
درهای آسانسور و محدودیت در حرکت کابین شود. اثر پیستون 
ناشی از حرکت کابین آسانسور، می تواند دود را به داخل راهروی 
آسانس��ور و محور آن بکشاند. با این وجود، این امکان وجود دارد 
که سیس��تم تخلیه آسانس��ور اضطراری را در سطوح حفاظت باال 

نسبت به این نگرانی ها طراحی کرد. 
ادامه دارد
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شرکت مهندسین مشاور هیدروگستر –حافظ پاکسرشت   
 

شرکت های آسانسور و صنایع مرتبطرابطه بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری در   
 

 
دنیای تجارت و روابط با مشتری در کالس جهانی به سرعت در حال تغییر و هر چه پیچیده تر شدن است. از اینرو 

 فعال طور به را خود و داده سوق سمت بدین را خود های اندیشه و اهداف که دهستن تر موفق آینده در هایی سازمان
این صورت خواهند توانست در مقابل موج عظیم  در. شوند محسوب آن پیشگامان جزو و نموده گیر در روند این در

در مجموعه های فروش  تغییرات ناشی از آن مقاومت کرده و خود را حفظ نمایند. مدیریت کارآمد روابط مشتری
نیاز به اطالعاتی درباره اینكه  این مجموعه هاهم در رقابت کسب و کار شده است. یک چالش م محصوالت آسانسور

نیازهای آنها چیست و چگونه باید نیازهای آنها را بر طرف کرد، دارند. و  انشان چه کسانی هستند، انتظاراتمشتری
را  تهاشرکیک استراتژی مدیریتی بوده که  در بازاریابی فروش آسانسور و صنایع مرتبط مدیریت ارتباط با مشتری

یان تمرکز کنند و روابط قوی تری با ارباب رجوع ایجاد کنند. این کار کمک می کند تا اطالعات قادر می سازد بر مشتر
 کنار هم قرار دهیم.  مربوط به مشتری، فروش، کارایی بازاریابی، حساسیت و گرایشات بازار را یک به یک

 
 و گروه های  شرکت ها کهبه محیط پویا و رقابتی تر تبدیل شده است  در صنعت آسانسورامروزه دنیای کسب و کار

د برای جذب، به با چالش گسترش سهم بازار خود و پیدا کردن راه های جدیفروش و بازاریابی این صنعت مختلف 
به دنبال افزایش  بازاریاباندست آوردن، حمایت و حفظ مشتریان جهت افزایش درآمد مواجه می باشند. عالوه بر این، 

، یک ابزار ارزشمند بهره وری، کاهش هزینه سربار و افزایش ارزش سهام خود می باشند. مدیریت ارتباط با مشتری 
 .برای کمک به این تالش ها است 

ان خریدار تولید و فروش محصوالت صنعتی در کشورمختلف و متعدد کمپانی های ، قبل از تكامل در دهه های گذشته 
 و صمیمیت بیشتری داشتندمشتریان  بامی رفتند. فروشندگان  واحدهای محدود فروشخودبه  دریافت محصول برای 

وفادار بوده و به تكرار خرید مبادرت می  آن واحدهاخواسته های آنان را می دانستند. مشتری نیز به نوبه خود به 
کردند این ارتباط ایده آل با مشتری با رشد اوضاع اقتصادی کشورها، مهاجرت از روستاها به شهرها و افزایش رقابت 

حافظ پاک سرشت

شرکت مهندسین مشاور هیدروگستر

رابطه بازاریابی و مدیریت
 ارتباط با مشتری در شرکت های

 آسانسور و صنایع مرتبط

دنیاي تجارت و روابط با مشتري در کالس جهانی به سرعت در حال تغییر و هر 
چه پیچیده تر شدن است. از اینرو سازمان هایی در آینده موفق تر هستند که اهداف 
و اندیشه هاي خود را بدین سمت سوق داده و خود را به طور فعال در این روند در 
گیر نموده و جزو پیش��گامان آن محسوب شوند. در این صورت خواهند توانست 
در مقاب��ل موج عظیم تغییرات ناش��ی از آن مقاومت کرده و خ��ود را حفظ نمایند. 
مدیریت کارآمد روابط مشتري در مجموعه های فروش محصوالت آسانسور یک 
چالش مهم در رقابت کس��ب و کار شده اس��ت. این مجموعه ها نیاز به اطالعاتی 
درباره اینکه مشتریانش��ان چه کس��انی هس��تند، انتظارات و نیازهاي آنها چیست 
و چگونه بای��د نیازهاي آنها را بر طرف ک��رد، دارند. مدیریت ارتباط با مش��تري 
در بازاریابی فروش آسانس��ور و صنایع مرتبط یک اس��تراتژي مدیریتی بوده که 
شرکتها را قادر می سازد بر مشتریان تمرکز کنند و روابط قوي تري با ارباب رجوع 
ایجاد کنند. این کار کمک می کند تا اطالعات مربوط به مش��تري، فروش، کارایی 

بازاریابی، حساسیت و گرایشات بازار را یک به یک کنار هم قرار دهیم. 

امروزه دنیاي کس��ب و کاردر صنعت 
آسانسور به محیط پویا و رقابتی تر تبدیل 
شده اس��ت که ش��رکت ها و گروه های  
مختلف ف��روش و بازاریابی این صنعت 
با چالش گس��ترش سهم بازار خود و پیدا 
ک��ردن راه ه��اي جدید ب��راي جذب، به 
دس��ت آوردن، حمایت و حفظ مشتریان 
جهت افزایش درآمد مواجه می باش��ند. 
عالوه بر ای��ن، بازاریابان به دنبال افزایش 
بهره وري، کاهش هزینه سربار و افزایش 
ارزش س��هام خود می باش��ند. مدیریت 
ارتباط با مش��تري ، یک ابزار ارزش��مند 

براي کمک به این تالش ها است .
در دهه های گذش��ته ، قبل از تکامل کمپانی های مختل��ف و متعدد تولید و فروش 
محصوالت صنعتی در کش��ور خریداران ب��راي دریافت محص��ول  خودبه واحدهای 
محدود فروش می رفتند. فروش��ندگان با مشتریان صمیمیت بیشتری داشتند و خواسته 
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هاي آنان را می دانس��تند. مش��تري نیز به نوبه خود به آن واحدها 
وفادار بوده و به تکرار خرید مبادرت می کردند این ارتباط ایده آل 
با مشتري با رشد اوضاع اقتصادي کشورها، مهاجرت از روستاها 
به ش��هرها و افزایش رقابت دگرگون ش��د، مش��تریان متحرک تر 
ش��دند و واحدهای فروش به خاطر کس��ب صرفه مقیاس ناشی 
از بازاریاب��ی انبوه به وجود آمدند. در ای��ن اوضاع و احوال قیمتها 
پایی��ن بود و کیفیت کاالها یک دس��ت و یک ش��کل، اما ارتباط با 
مش��تریان بدون نام رویارویی ش��خصی صورت م��ی گرفت. در 
نتیجه مش��تریان دلسرد گش��ته و به طرف عرضه کننده اي متمایل 
می ش��دند که کاال و خدمت مورد نظرش��ان را ب��ا قیمتی پایین تر 
و با بیشترین مش��خصه هاي خواسته ش��ده ارائه می داد. در سال 
ه��اي اخیر ب��ا تحوالت ص��ورت گرفته در فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات، شاهد طلوع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتري به عنوان 
یک رویکرد مهم در کس��ب و کار بوده ایم که هدف آن بازگشت 
به دوره بازاریابی شخصی اس��ت. این مفهوم نسبتًا ساده اي است 
که بیان می دارد مشتریان محصوالت آسانسور و خدمات مختلفی 
را می طلبند و به جاي بازاریابی انبوه افراد و ش��رکتها هر مش��تري 
را تک تک بازاریابی کنیم. در این رویکرد ش��خص به ش��خص، 
اطالعات مربوط به هر مش��تري )مثل خریده��اي قبلی، نیازها و 
خواسته هاي آنها( براي چارچوب دادن به کاالها و خدمات مورد 

استفاده قرار می گیرند که احتمال پذیرش آن را افزایش دهد. این 
رویکرد نتیجه پیش��رفتهاي صورت گرفت��ه در فناوري اطالعات 
اس��ت. مدیریت فروش مفهومی گس��ترده تر از بازاریابی داشته و 
ش��امل تولید، منابع انسانی، مدیریت، خدمات، فروش و تحقیق و 
توسعه است بنابراین مدیریت ارتباط با مشتری  مستلزم رویکردي 
سازمانی و در تمام سطوح کسب و کار است که براي انجام کسب 

و کار و نه استراتژي ساده بازاریابی مشتري محور شوند. 
در ش��رکتهای فروش محصوالت آسانس��ور و پل��ه برقی که 
محوری��ت مدیریت ارتباط  با مش��تري دارند تمرکز بر مش��تري 
اس��ت و موض��وع اصلی مش��تري میباش��د. از این رو مش��تریان 
مهمترین دارایی هاي این شرکتها بوده و تمرکز بر مشتري، تبدیل 
به یک هدف حیاتی براي ش��رکت ش��ده اس��ت. هزینه ي جذب 
یک مشتري جدید پنج برابر بیش��تر از حفظ مشتري راضی فعلی 
میباشد. ارتباط با مشتري یک جنبه ي کلیدي در حفظ و نگهداري 
مشتریان موجود و به دست آوردن یک مشتري جدید دیگر است. 
بنابراین تمرکز بر ارتباطات با مش��تري یک نوع سرمایهگ ذاري 
است. مدیریت ارتباط با مش��تري یک پروسه ي مداوم شناسایی 
و خلق ارزش جدید با هرمش��تري و س��پس به اشتراک گذاشتن 
 منفعت حاصل از آن در سراس��ر عمر شرکت ها و تضمین شغلی

 گروه های بازاریابی فروش صنایع آسانسور وپله برقی است.
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تایماز نظمی

شرکت هیرو آسانسور

آینده صنعت آسانس��ور و
 استراتژی س��رمایه گذاری

مقدمه
جهان در حال تغییر است ، انقالب صنعتی چهارم در راه است و همانند سه انقالب قبلی، تبعات جدی 
برای زندگی بش��ر خواهد داشت. مردمان و کش��ورهایی که برای این تحوالت و بهره برداری از آن آماده 
شده باش��ند، مزد آن را با صنایع نویِن در حال ش��کل گیری و فرصتهای اقتصادی جدید خواهند گرفت. 
نیازی به یادآوری نیس��ت که عقب ماندن از این قافله چه تبعاتی بدنبال خواهد داشت. از این آینده   چقدر 

اطالع داریم؟  چقدر برای آن آماده ایم؟و چه میزان سرمایه گذاری کرده ایم؟
صنعت آسانسور هم بسان سایر صنایع، در حال تغییر و دگرگونی اساسی می باشد. مسلما آسانسورهای 
نس��ل جدید تفاوت خیلی زیادی با سیستم های فعلی خواهند داشت. بایستی بسیار سریع تر در مقایسه با 
آسانس��ورهای قدیمی حرکت کنند و همچنین دارای زمان انتظ��ار و توقف های کمتر بوده و قادر به پیش 

بینی مسیر شما باشند.
بطور خالصه می توان تغییرات در صنعت آسانس��ور را در دو دس��ته عم��ده تغییرات درون صنعت و 
تغییرات بیرون صنعت )محیط کالن( می توان تقسیم بندی کرد. که در این مقاله بطور مختصر به برخی از 

این تغییرات عمده اشاره می شود. 

الف(. عوامل بیرونی  )محیط کالن ( 
1- اینترنت اشیاء و اشیای هوشمند

اینترنت اش��یاء یعنی اینکه وسایل مختلف به اینترنت متصل می شوند و قابلیت ارسال و دریافت اطالعات دارند. اینترنت اشیاء 
بسان سایر صنایع به صنعت آسانسور هم وارد شده است. 

2- کالن داده ها
در عصر کنونی سازمان ها به چیزی بیش از تئوری ها و استراتژی مدل شده برای غلبه بر موانع توسعه فعالیت خود نیاز دارند، 
مفهوم کالن داده که به حجم بسیار زیاد داده ها اطالق می گردد، مفهومی سه بعدی است که عالوه بر بعد حجم گسترده داده ، تنوع 
و س��رعت باالی تولید داده را هم در خود پنهان نموده است . امروزه اس��تفاده از بیگ دیتا در تجزیه و تحلیل رفتار آسانسورهای 
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تحت سرویس و نگهداری بسیار کاربردی شده و مورد استفاده 
قرار می گی��رد. بطور مثال با دریافت اطالعاتی چون س��رعت 
بس��ته دربها، سرعت حرکت آسانسور و.. می توان قبل از اینکه 
آسانس��ور خراب ش��ده و از کار بیفتد از خرابی آن مطلع شد و 

سرویس و نگهداری پیشگیرانه انجام داد.

z 3- نسل
نس��ل z  ن��ام گروهی از افراد اس��ت که از اواس��ط دهه 90 
میالی وبعد از آن زاده شده اند که همزمان با دهه هفتاد و هشتاد 
شمسی است. این نسل از وقتی که چشم به جهان گشوده اند در 
اطراف خود به طور گس��ترده ای با فناوریهای پیشرفتهای نظیر 
شبکه های اجتماعی،  sms، موبایل ویوتیوب مواجه بوده اند. 
به همین دلیل برخی به این نسل نام شهروندان دیجیتال داده اند.

این نس��ل تنها 8 ثانیه فرصت میدهد تا کسی یا چیزی روی 
وب، توجهش را جلب کند. این

عدد 15 سال پیش12 ثانیه بود و روبه کمتر شدن است.نسل
z میخواهد اطالعات با سرعت

هر چه تمامتر در اختیارش قرار گیرد

4- هوش مصنوعی
هوش مصنوعی به معنی سیس��تمهای کامپیوتری است که 
قادر به انجام وظایفی مانند وظایفی مانند تش��خیص تصاویر، 
فهم گفتار، ترجمه زبانها وتصمیم گی��ری  که در نگاه تاریخی 

مختص به هوش انسانی بود هستند. 
ه��وش مصنوعی در کن��ار کالن داده)بی��گ دیتا( موجب 
می ش��ود تا بتوانیم از طریق اس��تخراج الگوهای خاص، رفتار 
وقیم��ت را پیش بین��ی و در نتیجه تصمیم گیریهای انس��انی را 
تقلی��د نماید و حتی به روزهایی نزدیک ش��ویم که نس��بت به 

انسان تصمیمات بهتری بگیرد.

ب(. عوامل داخلی صنعت آسانسور
با توجه ب��ه تغیی��رات عم��ده در محیط بیرون��ی صنعت، 
س��ازمانهای هوش��منددر برابراین رونده��او روندهای قطعی 
غیرقابل بازگشت مقاومت نمی کنند بلکه در زمان مناسب سوار 

موج تغییرات میشوند و خود را باآن روندها همگام میکنند. 
یکی از تحوالت داخلی صنعت آسانسور، عمر باالی تعداد 
زیادی از آسانسورهای کالن شهرها بخصوص تهران می باشد 

که هم اکنون نیاز به بازسازی و بهینه سازی دارند.
از طرف دیگر با توجه به اینک��ه در بخاطر تحریم و کمبود 
مناب��ع ارزی از یک ط��رف و حمایت از تولید و اش��تغال ملی، 
قانون منع اس��تفاده از آسانسورهای تمام وارداتی اجرایی شده 
و این اتفاق باعث شده است چند صباحی عرصه برای شرکتها 
و تولی��د کنندگان داخلی باز ش��ود.  ولی مهم تری��ن نکته این 
اس��ت که تولید کنندگان داخلی توجه نماین��د که این دوران 
ابدی و همیش��گی نیست و برای روزهای بعد از تحریم و ورود 

تکنولوژیهای جدید به کشور هم آماده باشند.
نکته بع��دی اینکه بن��ا به برخ��ی آمارها، در طول هش��ت 
س��اله دولت تدبیر و امید کمترین س��اخت و س��از در کش��ور 
 ص��ورت گرفته اس��ت و ای��ن باعث انباش��ته ش��دن تقاضای 

مسکن شده است.
به همین دلیل ش��اهد طرح ها و لوایح متعدد حمایتی جهت 
س��اخت مس��کن انبوه )همانند مسکن مهر س��ابق( هستیم. به 
احتمال زیاد بزودی شاهد کلنگ زنی طرح های متعدد ساخت 

مسکن انبوه در اقصی نقاط کشور خواهیم بود.
صنعت آسانس��ور بایس��تی از تجربیات عمدتا تلخ مسکن 
مهر تجربیات الزم را بدست آورده و برای موج جدید ساخت 
و س��از در کش��ور آماده ش��ود. و ذهنیت اکثر م��ردم به کاالی 

داخلی را عوض کند.
در کنارای��ن م��وراد،  بازس��ازی آسانس��ورها بخصوص 
آسانسورهای مس��کن مهر را می توان دلیل دیگری بر افزایش 
تقاضای بازار داخلی دانس��ت که نیازمند قوانین جدید توسط 

ارگانهای ذیربط برای بهینه سازی این آسانسورها می باشد.
افزایش س��ن  ه��رم جمعیتی و نی��از به آسانس��ور حتی در 
ش��هرهای و بخش کوچک هم احساس می ش��ود و می تواند 
بازار خوبی برای فعالین صنعت آسانس��ور باشد  که الزم است 

مورد توجه قرار گیرد. 
به عن��وان نکته پایانی اینک��ه تولید کنن��دگان داخلی باید 
تالش نماین��د از این فرصت من��ع ورود آسانس��ورهای تمام 
وارداتی به کشور استفاده نمایند و با ارائه محصوالت باکیفیت 
، ذانقه مش��تریان را تغیی��ر داده و اعتماد آنه��ا را جلب نمایند. 
دراین خصوص استفاده از تکنولوژی های جدید برای اینگونه 
مش��تریان اجتناب ناپذیر می باش��د. همچنین توجه به مصرف 
کمتر انرژی، زیبایی در طراحی و ارائه خدمات مناسب و بهینه 

از جمله الزامات در این زمینه می باشد. 








