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صنعت نیاز مند توجه جدی است

ایرج  نیازی اربابی

بیش از دو دهه از تشکیل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران می گذرد. در طول این مدت تشکل ها و نهاد های دیگری 
نیز در رس��ته ها و بخش های مختلف این صنعت بوجود آمده و رش��د کرده اند. انجمن تولید کنندگان قطعات آسانس��ور، کانون 
مهندسان مکانیک صنعت آسانسور، کانون فارغ التحصیالن علوم آسانسور، انجمن فروشندگان و بازرگانان ...و اتحادیه کشوری 

آسانسور و پله برقی و غیره.  
با نگاهی هرچند اجمالی به موضوع؛ بهبود ش��رایط کار و فعالیت دست اندر کاران صنعت ) در رسته ها و بخش های مختلف، 
اعم از تولید کنندگان، بازرگانان، طراحی و مونتاژ، نصابان و...آیا در طول بخصوص یک دهه اخیر بهبودی )حتی بطورنس��بی( را 

شاهد بوده ایم؟
پاس��خ این پرسش همواره روش��ن و قابل پیش بینی است. چه کسی در صنعت آسانسور کش��ور در هر نقطه ا ی از این کشور 

پهناور در این سال ها رشد و بهبودی را در صنعت به لحاظ کار و فعالیت خود و اطرافیان بیاد دارد. تقریبا ً هیچکس.
می نویس��م تقریبا چون، ای��ن احتمال وجود دارد بصورت م��وردی و انفرادی، معدودی بدلیل ش��رایط ناپایدار و ناگهانی و 
 مقطعی منافعی را کس��ب نمایند. که این بدلیل عدم فراگیری و عمومیت، فاقد ش��رایط رشد و توسعه محسوب می شود. و اصوال

 مد نظر نیست.
اما چه باید کرد و په باید بشود:

پاسخ این پرسش نیز در حال و روز صنعت در دوره های اخیر و  همت مردان سیاست گزار و دست اندر کاران آن است.
- سیاس��تگزاران و برنامه ریزان کالن در بخصوص بخش های دولتی تمهیدات الزم برای  اجرای برنامه های مدون و پیشبرد 
اهداف را با بهره گیری از کارشناس��ی و نظر خواهی از اعضای صنعت و با همکاری تش��کل سندیکا، از بالقوه می توانند به بالفعل 
تبدیل نمایند. با حداقل تعیین یک کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگان سندیکا و صنعت آسانسور ) تولید کنندگان قطعات و 

ملزومات آسانسور، بازرگانان، مجریان و طراحان و نمایندگان دیگر رسته های فعال در صنعت(
- تقویت مطالب��ه گری در نزد اعضای صنعت به نحوی که پیگیر و هدفمند ضمن همکاری با بخش های دولتی نس��بت به در 
دست گرفتن قسمت هایی از امور و تصمیم گیری برای خود صنعت بدست اعضای آن و کاستن از مشکالت بروکراتیک و اداری 

در ایستگاه های مختلف از جمله ادارات صدور مجوزها، گمرکات، وزارت صمت و غیره.    
به نظر این حرف دل و خواس��ته بخش بزرگی از جامعه صنعت آسانسور و پله برقی کشور است که در قالب این سطور تقدیم 

گردید.
امید اس��ت مردان سیاست و برنامه ریز در این برهه حساس تاریخی و دورات تجربه تحریم های ظالمانه و تحمیلی قدم هایی 

برای بهبودی شرایط کار و فعالیت این جامعه تخصصی بردارند.     

سرمقاله
نشریه الکترونیکی

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

هیات مدیره سندیکا در خصوص »تجهیز گارگاه های آموزشی آسانسور و پله برقی 
دانشکده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی« نشست  بحث و بررسی برگزار کرد

هیات مدیره س��ندیکای صنایع آسانس��ور و پل��ه برقی ایران 
در مورد تجهیز گارگاه آموزش آسانس��ور و پله برقی دانش��کده 
فنی و حرفه ای انقالب اس��المی، با حضور اعضای هیات مدیره 
و  برخ��ی مدعوین )نماین��دگان تعدادی از ش��رکت های تولید 
کننده تجهیزات صنایع آسانس��ور و پله برقی، بازرگانان و دست 
اندرکاران صنعت حمل ونقل عم��ودی( دوم دی 1399 در محل 

سندیکا نشست بحث و بررسی برگزار کرد.
ایرج نیازی نائب رئیس سندیکا و »مشاور تجهیز و راه اندازی 
کارگاه آموزش��ی رش��ته تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی« 
در با بیان خیر مقدم در مورد توافق نامه س��ندیکا و دانشکده فنی 
و حرفه ای انقالب اس��المی، مواردی را بیان کرد و گفت: تجهیز 
ای��ن کارگاه ها در وحل��ه اول، ایجاد امکان فراگی��ری بهینه علوم 

تخصصی صنایع آسانسور برای جوانان این مرز و بوم است.
وی با برش��مردن اس��امی تعدادی از ش��رکت هایی که برای 
همیاری و تجهیز؛ کارگاه های آموزش��ی اعالم آمادگی کرده اند، 
استقبال ش��رکت ها، افراد و عالقمندان را قابل توجه و ارزشمند 

توصیف کرد.
نی��ازی افزود: تجهی��زات هم بصورت امان��ی و هم بصورت 

اهدائی، طی فرآیند های قانونی پذیرش می شوند.
امی��ر بیوک خرمی عضو هیات مدیره س��ندیکا و سرپرس��ت 
آموزش ورشته تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی در دانشکده 
فنی و حرفه ای انقالب اس��المی نیز با برش��مردن اسامی برخی از 
فعالین صنعت که در اه��دای تجهیزات جهت تجهیز کارگاه های 
آموزش��ی همکاری نموده اند از اعالن آمادگ��ی تعداد دیگری از 

دست اندر کاران صنعت در امر تجهیز خبر داد.
این نشس��ت با بیان نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات برخی از 

اعضا و مدعوین به پایان رسید
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احکام همکاری برای دو تن از اعضای هیات مدیره سندیکا توسط 
دانشکده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی صادر شد

»مش��اور تجهیز و راه اندازی کارگاه آموزش��ی رشته تعمیر و 
نگهداری آسانس��ور و پله برقی« و » سرپرس��ت آموزش��ی و کد 
رشته تعمیر و نگهداری آسانس��ور و پله برقی«  عناوین احکامی 
اس��ت که توس��ط  ریاس��ت دانش��کده فنی  وحرفه ای انقالب 
اس��المی در چارچوب توافق نام��ه منعقد ش��ده در اول دی ماه 
 1399 برای دو تن از اعضای هیات مدیره سندیکا صادر و تسلیم

 شده است.

بر پایه اح��کام صادره ای��رج نیازی نائب رئیس س��ندیکای 
صنایع اسانس��ور و پله برقی ایران؛ به عنوان »مشاور تجهیز و راه 
اندازی کارگاه آموزشی رش��ته تعمیر و نگهداری آسانسور و پله 
برق��ی« و مهندس امیر بیوک خرمی  عضو هیات مدیره س��ندیکا 
و عضو کارگروه آموزش به عنوان: »سرپرس��ت آموزش ورشته 
تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی«برگزیده شده و همکاری 

خود را تداوم خواهند بخشید

اعضای س��ندیکای صنایع آسانسور 
و پله برقی ای��ران پنجمی��ن بازدید خود 
را ب��ه منظ��ور جانمایی و برداش��ت پالن 
چیدمان تجهی��زات آسانس��ور از کارگاه 
های آموزش��ی و تخصصی رشته تعمیر و 
نگهداری آسانس��ور و پله برقی دانشکده 
فنی انقالب اس��المی چهارش��نبه هشتم 

بهمن 1399 به انجام رساندند. 
در ابت��دای این بازدید، جلس��ه ای با 
حض��ور نی��ازی نائب رئیس س��ندیکای 
صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خرمی، 
علیمحمدی، زرگری عضو هیات مدیره و 
دهقان بازرس س��ندیکای آسانسور و پله 
برقی وجناب کاشانی و اس��تاد آوانسیان 
برگ��زار گردید که در این جلس��ه  عبدی 
ریاست دانش��کده با عرض خیر مقدم، به 
معرف��ی مختصری از فضاه��ا و امکانات 
و رش��ته های آموزش��ی در دانشکده فنی 
انقالب اس��المی و پذیرش رش��ته جدید 
آسانس��ور و اهمیت ورود دانش صنعت 
آسانسور به دانشگاه پرداخته و با تاکید بر 
رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای در تربیت 
تکنس��ین ماهر و کارآمد م��ورد نیاز بازار 

کار بص��ورت آکادمی��ک، توضیحاتی در 
خصوص روند اقدام��ات صورت گرفته 
در تجهی��ز و راه ان��دازی کارگاه جدی��د 

التاسیس آسانسور ارائه گردید
نیازی، ضمن تقدیر و تشکر مجدد از 
تعامل و همکاری ریاس��ت دانشکده فنی 
انقالب اس��المی در تجهی��ز و راه اندازی 
کارگاه آسانس��ور در دانش��کده، ب��ا ارایه 
گزارشی پیرامون اقدامات صورت گرفته 
و کارشناس��ی های مج��دد در خصوص 
جانمای��ی و نصب آسانس��ورها و س��ازه 
های آموزشی و اقدامات عملیاتی در این 
خصوص و آماده سازی فضای کارگاهی 
آسانسور و همچنین برج تست آسانسور 
و رایزنی ه��ای صورت گرفت��ه با برخی 
از ش��رکت های تخصصی آسانس��ور در 
خصوص هم��کاری و اه��دای تابلوها و 
س��ایر تجهیزات برج تس��ت، با همکاری 
فعالین صنعت و نمایندگان برخی شرکت 
های تولی��دی از کارگاه ه��ای تخصصی 
 رش��ته تعمی��ر و نگه��داری آسانس��ور

 و پله برقی پرداختند.
در ادام��ه، هیات مدعو ب��ا حضوردر 

کارگاه تخصصی آسانسور، از روند آماده 
س��ازی فضای کارگاه و اقدامات صورت 
گرفته در تجهیز و جانمایی آسانس��ورها 

بازدید کردند.
شایان ذکر اس��ت که دکتر کاشانی به 
دعوت سندیکای آسانسور جهت بررسی 
تخصصی س��ازه ه��ای در ح��ال اجرای 
کارگاه فوق و همچنین به منظور اس��تفاده 
مطلوب از نظرات ارزش��مند ایش��ان در 
خصوص جانمایی و نصب آسانسورها و 
سازه های آموزش��ی و طراحی سازه برج 
تس��ت در این بازدید، مطالب��ی را عنوان 

کردند.

بازدید هیات سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و نمایندگان

 برخی شرکت ها از کارگاه تخصصی آسانسور در دانشکده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی
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جلس��ه اعضای هیات مدیره س��ندیکا با 
حضورآقای��ان: ایرج نی��ازی، امی��ر خرمی و  
بازرسین س��ندیکای صنایع آسانس��ور و پله 
برقی ایران آقایان: نادر الهی و عباس دهقانی با 
دکترسرپاک مدیر پژوهشگاه نیرو، تعدادی از 
متخصصین فعال در صنعت آسانسور و مدیر 
اجرایی مجله دنیای آسانسور با هدف بررسی 
» دس��تور العمل حداقلی مش��خصه های فنی 
موتور و درایو آسانس��ور و پل��ه برقی، ، پنجم 

بهمن 1399 در محل سندیکا برگزار شد.
ایرج نی��ازی نایب رئیس س��ندیکا پس از 
معارفه مدعوین و حاضرین با اشاره به موضوع 
دستور جلس��ه، از لزوم تقویت فرهنگ سازی 
در استفاده از انرژی برق و بهره گیری از سیستم 
های ب��ا راندمان بهین��ه از جمل��ه موتورهای 

گیرلس در صنعت آسانسور سخن گفت. 
نی��ازی همچنین ب��ر لزوم به��ره گیری از 
قطعات ب��ا تکنولوژی های روز دنیا با راندمان 

مصرف انرژی کمت��ر و کارآئی بهتر مطالبی را 
بیان کرد.

وی در ادام��ه اس��تفاده از توانمندی ها و 
ظرفیت های موجود در سندیکا را گامی موثر 

دراین زمینه بر شمرد. 
دکتر سرپاک مدیر پژوهشگاه وزارت نیرو 
با اش��اره به آمار موجود از تعداد آسانسورهای 
مشغول به کار در کشور گفت: هرچند این آمار 
خیلی هم دقیق نیس��ت اما با توجه به اس��تارت 
حدود هش��تصدو پنجاه هزار دستگاه آسانسور 
در لحظه پیک مصرف، تنها در یک ش��بانه روز 
ماش��اهد مصرف بیش از دو گیگا وات مصرف 
انرژی هستیم که این موضوع مسائل و مشکالت 

زیادی را برای بخش توزیع برق بهمراه دارد.
امیر خرمی عضو کارگروه آموزش هیات 
مدیره س��ندیکا نیز با بیان برخ��ی نکات فنِی 
موثر در کاهش میزان مص��رف انرژی برق در 
صنایع آسانسور، از آموزش نیروهای فعال در 

صنعت س��خن گفت و بر استفاده از تجهیزات 
نوین از جمله اس��تفاده از موتورهای گیرلس 
و درایوهای ب��ا تکنولوژی جدی��د در جهت 
کاهش مصرف انرژی و بهینه س��ازی مصرف 

آسانسورهای قدیمی تاکید کرد.
امید هاش��می مول��ف کت��ب تخصصی 
و عض��و هیات مدی��ره ش��رکت AFP نیز با 
ذکر ش��واهدی از هدر رفت انرژی در برخی 
تولیدات تخصصی از جمله در سیس��تم های 
تجهیزات حمل ونقل عمودی، از لزوم اصالح 
آموزه ها بویژه در بخش نصب و اجرا سخنانی 

به میان آورد.
ودر ادام��ه آقای��ان؛ ن��ادر اله��ی بازرس 
پیشکس��وت صنع��ت، دهقان دیگ��ر بازرس 
س��ندیکا، تیموری، بهرامی، کربالیی، حسنی 

و روانبخش مطالبی را بیان نمودند.

اتاق تع��اون ایران مجری نمایش��گاه ه��ای تخصصی با 
انتش��ار اطالعیه ای از برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی 

آسانسوردر تیر ماه 1400 خبر داد. دراین اطالعیه آمده است:
اتاق تعاون ایران افتخ��ار دارد در ادامه روند قبلی، دهمین 
نمایش��گاه بین المللی آسانس��ور، پله برقی، باالبرها، نقاله ها، 
قطعات و تجهیزات جانبی را همچون دوره های گذش��ته در 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار نماید.
تاریخ برگزاری این نمایشگاه تیرماه 1400 خواهد بود که 
به محض مشخص شدن تاریخ دقیق نمایشگاه یا تغییر در آن، 

موضوع به اطالع خواهد رسید.
لذا از کلی��ه عالقمندان برای ش��رکت در این نمایش��گاه 
دعوت می ش��ود از روز یکش��نبه مورخ 12 بهم��ن ماه 1399 
از س��اعت 10 صبح با مراجعه به لینک زیر نس��بت به ثبت نام 

دهمین نمایشگاه بین المللی
آسانسور، پله برقی تیر 1400 برگزار می شود

اینترنتی اقدام نمایند.
https://iranliftex2021.iranconfair.ir/Registration

همچنی��ن توجه فرمایید که اطالعات من��درج در فرم ثبت نام 
برای اس��تفاده در کلیه مراح��ل اعم از درج در کتاب نمایش��گاه، 
پیشانی نویس��ی غرفه و مواردی از این دست استفاده خواهد شد، 

لذا در ثبت اطالعات دقت فرمایید.
ثبت نام اینترنتی هیچ گونه حق��ی را برای متقاضی ایجاد نمی 
کند و فق��ط اعالم آمادگی از س��وی متقاضی تلقی خواهد ش��د، 
کلیه مراحل بعدی یا تغییرات از طریق اطالعیه ها و پیامک اطالع 
رس��انی خواهد ش��د، لذا عدم توجه ب��ه اطالعیه ه��ا و پیامک ها 

مسئولیتی را متوجه برگزار کننده نخواهد کرد.
نظر به این ک��ه موارد مورد نیاز برای حضور در نمایش��گاه به 
تدریج و با گذش��ت زمان در اختیار ش��ما قرار خواهد گرفت لذا 
برخی منوهای سایت ثبت نام هنوز فعال نیست و به تدریج تکمیل 

خواهد شد.
امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران

جلسه برخی اعضای هیات مدیره
 سندیکا با مدیریت پژوهشگاه نیرو
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طرح نوآورانه شرکت ام تی در بازدید 
فرمانده کل سپاه پاسداران، بسیج و هیات  دولت مورد تقدیر قرار گرفت

تجهی��زات تولیدی ش��رکت ام تی ) تولید کنن��ده تجهیزات 
الکترونیکی، شستی های آسانس��ور در قالب نوآوری های موثر 
در پیشگیری از ابتالء دست اندر کاران و کاربران تجهیزات حمل 
و نقل عمودی به وی��روس کوید 19، در بازدی��د، هیات دولت، 
فرمانده کل سپاه پاسداران، بسیج، دیگر مقام ها و مسئولین بخش 

های دولتی و خصوصی مورد تقدیر قرار گرفت.
این محص��والت نوآورانه در در نمایش��گاه فن��اوران که در 
نوزدهم و بیستم بهمن 1399 در سالن 5 آذر و با مشارکت بیش از 
یک صدو شصت ش��رکت تولید کننده در صنایع مختلف برگزار 

شد، ارائه گردیده بود.

 طرح افزای��ش هفتاد درصدی راندمان 
آسانسورهای کشش��ی با برقراری باالنس 
دائم بی��ن کابین و هر تعداد مس��افر با وزنه 
تعادل همان آسانس��ور. )قابل اجرا در کلیه 
آسانسورهای گیربکس و گیرلس قدیمی 
و جدی��د( . در س��ازمان ثب��ت اختراعات 

آمریکا در دست بررسی است.
بر اساس توضیح س��ید علی طباطبائی 
س��یفی طراح این سیس��تم؛ ای��ن افزایش 
راندمان، کاهش 70% مصرف برق اس��ت 
که این کاهش مصرف برق مس��تقیما برق 
موتور و درایو و س��ایر قطع��ات مربوطه را 

بهمراه دارد. 
بنا ب��ر اظه��ار  س��ید عل��ی طباطبائی 

س��یفی؛ این سیس��تم با ه��وش مصنوعی 
که برایش تهیه ش��ده اس��ت این قابلیت را 

دارد ک��ه وزن متناس��ب با وزن مس��افرین 
را در وزن��ه تعادل و بالعک��س  ایجاد کند . 
پس آسانس��وری که ب��ا این سیس��تم کار 
می کن��د چه به ص��ورت خالی از مس��افر 
 و ی��ا چه به صورت پر از مس��افر، همیش��ه
 موتور اسانس��ور را در حالت باالنس دائم 
و هوشمند متناس��ب با مسافر داخل کابین 
اس��تارت می کند. ) که مطابق اس��تاندارد 
en81 باید وزن��ه تعادل برابر باش��د همه 
متعلق��ات کابی��ن بعالوه نص��ف ظرفیت 
کابی��ن ( . بر طبق اس��تاندارد en81 هر چه 
ظرفیت آسانسور بیشتر شود اختالف وزن 
کابین آسانس��ور و وزنه بیش��تر می گردد ، 
که نقطه قوت این طرح در اسانس��ور های 

سنگین تر بیشتر نمایان می شود.  

طرح نوآورانه کاهش مصرف انرژی
 در سازمان ثبت اختراعات آمریکا
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میتسوبیشی دفتر جدیدی را در سان فرانسیسکو افتتاح می کند

اخبار بین المللی

 ش��رکت بین الملل��ی میتس��و بیش��ی الکتری��ک )MITSUBISHI ELECTRIC US( )ژاپن(  دفت��ر جدیدی را در
 سان فرانسیسکو افتتاح می کند.

 روابط عمومی شرکت میتسوبیشی الکتریک درایاالت متحده آمریکا،) تولید کننده، نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی( ، 26 
ژانویه2021 اعالم کرد, در مرکز شهر سانفرانسیسکو، دومین دفتر خود در کالیفرنیای شمالی را افتتاح می کند.

 بنا بر گزارش س��ات اینترنتی میتسوبیش��ی الکتریک؛ افتتاح دفتر در مرکز شهر سانفرانسیس��کو یک پیشرفت طبیعی برای 
بخش بازرگانی این شرکت است.

  اریک مول��ر، مدی��ر منطقه غربی آسانس��ور و
 پل��ه برقی میتسوبیش��ی الکتریک گف��ت: برای این 
منظور دفتر کار در خیابان 601 مونتگومری، شماره 
 770 واقع ش��ده اس��ت. و دفتر بخش آسانس��ور و
 پله برقی میتسوبیش��ی الکتریک ای��االت متحده در 

بخش غربی، کالیفرنیا است.
 این خبر حاکی اس��ت: دفاتر دیگر میتسو بیشی 
الکتری��ک در اوکلند، کالیفرنیا، داالس س��ن دیگو، 
س��یاتل هونولولو؛ الس وگاس؛ ش��یکاگو بوستون، 

واشنگتن و تامپا قرار دارند.
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)CECA (انجمن پیمانکاران آسانسور کانادا
 برگزاری کنوانسین خود را به سال 2023 موکول کرد 

تعداد زیاد مس��افرین، سرقت گاه و بیگاه ملزوماتاین تجهیزات، 
مس��ئوالن را ناگزیر از برنام��ه ریزی مداوم برای نوس��ازی این 

امکانات نموده است.
بر اس��اس این گزارش: در جدی��د ترین اق��دادم، موضوع  
نوس��ازی تعدادی آسانس��ور جدید در ایس��تگاه های راه آهن 
منطقه هاتیا )هند( مطرح اس��ت که در این ایستگاه ها؛  جابجایی 

مسافران مسن، معلول، بیمار، زن و بچه را آسان می کند. 
مقامات و مهندس��ان راه آهن هن��د از 25 ژانویه 2021برای 
افتتاح تعدادی از این تجهیزات در ایستگاه سرویس دهنده شهر 
رانچی، که قطارهای مداوم به ش��هر ه��ای دهلی و کلکته دارند، 

گرد هم آمدند.
 آسانس��ورها به تجهیزات نج��ات خودکار، سیس��تم های 
دزدگی��ر و ضد س��رقت، تجهیزات اعالن حریق، سیس��تم های 
اع��الم و مخابره  پی��ام های اضطراری به داخل س��اختمان های 

اداری مجهز شده اند.

به گزارش س��ایت اینترنتی پایونیر )Pioneer(، با توجه به 
گستره استفاده از قطار و  تعدد ایستگاه های آن در داخل شهر ها، 
نصب تعداد بسیار زیادی اسانسور و پله برقی دراین ایستگاه ها، 

موضوع کهنه نوس�ازی تجهی�زات حمل 
ونقل عمودی ایستگاه های راه آهن هند

ش��یوع ویروس کرونا و دیگر اقتضائات  باعث شده است؛ 
انجم��ن پیمانکاران آسانس��ور کانادا )CECA( کنوانس��یون 
موس��وم به هالیفاکس را از 2021 به ژوئن س��ال  2023 موکول 

کرده است. 
خبرمنتشر شده در سایت اینترنتی این انجمن حاکی است: 
هیات مدیره انجمن پیمانکاران آسانسور کانادا )CECA( این 
تصمیم را در ژانویه 2021 و براس��اس مقررات پیش��گیری از 

کرونا  اتخاذ کرده است.
 )COVID-19( ، ادام��ه تعطیل��ی م��رز ای��االت متحده 
و کان��ادا ، پروازهای کمتر به نوا اسکوش��یا ، محدودیت س��فر 
شرکت و تردید برای از سرگیری سفر هوایی ، افزایش تعداد بر 
اس��اس این خبر: در اطالعیه هیات مدیره همچنین آمده است: 
اگر مق��ررات اجازه دهد، این انجمن برنامه ریزی کنوانس��یون 
بعدی را در ژوئن 2022 در شهر مونترآل برای جشن پنجاهمین 

سالگرد تأسیس خود برگزار می کند.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت: انجم��ن پیمان��کاران آسانس��ور 
کانادا)CECA( در س��ال 1972 می��الدی در مونترال  به ثبت 

رسیده است.
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س��اخت برج بلند پنجاه طبقه در ش��هر نایروبی ) کنیا( محا 
اختالف فرواندار شهر و اتحادیه کارگران این کشور شده است.

بر اساس بر منتشر ش��ده در بعضی مطبوعات و سایت های 
اینترنتی: برج  موسوم به »اوگاتوزی« سازه ای بلند مرتبه درشهر 
نایروبی، پایتخت کنیا است که مصوبه و موافقت رئیس جمهور 
این کش��ور)اوهورو کنیاتا(  را نیز با خود دارد. با مخالفت شدید 

اتحادیه کارگران مواجه شده است.
مناقصه تامین تعداد هشت دستکاه آسانسور و چهار دستگاه 

پله برقی نیز همزمان با این اعتراض منتشر شده است.
خبر افزوده است: این س��اختمان پنجاه طبقه که قرار است؛ 
محل اس��تقرار س��تاد وزارت تحول و دبیرخانه ش��ورای دولت 
باشد، این س��اختمان بلند همچنین دارای یک موزه و یک مرکز 
همایش های ملی و بین المللی با  1200 نفر ظرفیت و یک موزه 

را در خود جای می دهد.

 اتحادیه کارگران دولت کنیا با تسلیم الیحه ای از دیوان عالی 
کشور خواس��تار توقف پروژه و جلوگیری از تأمین اعتبار برای 

ساخت این آسمان خراش است.
 اما مس��ئوالن مربوطه در س��اخت این برج اعالم داشته اند 
که اعتبار این پ��روژه از محل حقوق بازنشس��تگی  فرمانداران، 
کارمندان بخ��ش های دولتی و با رضایت آنان تامین می ش��ود. 
بررسی این اختالف و ش��کایت اتحادیه در مرحله تعیین وقت 

برای رسیدگی قرار دارد.

مس��ئوالن اداره بندر نیویورک و نیوجرسی قصد دارند پایانه هواپیما و اتوبوس 70 س��اله این بندر را در انتهای خیابان هشتم در 
میدتاون منهتن بازسازی کنند، پروژه ای که میلیون ها دال رهزینه خواهد داشت و تا سال 2030 بطول خواهد انجامید.

بنا بر خبر منتشر شدهدر سایت اینترنتی نیویورک تایمز: این طرح با حمایت هر دو فرماندار نیویورک )اندرو کوومو( و فرماندار 
نیوجرس��ی )فیل مورفی(، شامل خالص شدن از ش��ر "کفپوش های کاشی قدیمی، آسانس��ورهای کهنه، پله های برقی ترسناک و 
راهروهای وحش��تناک" این پایانه و جایگزینی آنه��ا با تجهیزات 

پیشرفته است.
خبر افزوده است:  تجهیزات پیشرفته و مدرن جایگزین تمامی 
این تجهیزات قدیمی و خطرناک خواهند ش��د. و نوس��ازی ها با 
ویژگ��ی هایی مانند فضای ذخیره س��ازی و توقف ب��رای ناوگان 
اتوبوسرانی کاماًل برقی، س��اختمان ها و سالن های جدید و مدرن 

به اجرا در خواهند آمد.
 این پایانه در س��ال 1981 گس��ترش یافته و به شلوغ ترین آن 

تبدیل شده است.

مناقصه تامین آسانسورهای
 آسمانخراش در شهر نایروبی

باز سازی پایانه هفتاد سالی با آسانسور و پله های برقی وحشتناک

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

اوائل هر ماه منتشر می شود
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علی جباری 
پیشکسوت و عضو جامعه صنعت با نیم قرن سابقه

علی جباری  متولد س��ال      1333     )شهرس��تان ش��هریار( ورود به 
دنیای صنعت آسانس��ور و پله برقی در س��ال 1350  علی جباری تمایل 
 خود به فعالیت در دنیای مهندس��ی صنعت را در اواخر دوره متوس��طه
)رش��ته ریاضی(  با آغاز فعالیت در صنعت آسانسور و پله برقی گره زد و 

به عضویت خانواده بزرگ صنعت این صنعت در آمد. 
 آقای علی جباری فعالیت خود را با توجه به عالقه شدید به رشته های
  فنی با راهنمایی و س��فارش یکی از آش��نایان در ش��رکت آنام آسانسور
) با مدیریت آقای��ان؛ برادران زندنیا( در اوایل س��ال 1350 در قالب کارِ 

توام با آموزش تخصصی شروع کرد.
علی جباری از آن س��ال ها ب��ه نیکی یاد می کند و بی��اد می آورد که از 
پیشکسوتانی چون؛ آقایان؛ نیازی، ش��عله پاک، موبل رضوانی، اسماعیل 
مهرواش، اکبر ش��کوری و دیگ��ران، همکاری داش��ته، آموخته و تجربه 
 اندوخته است. وی در سال 1352 همکاری خود را با شرکت تکنودی اس

 ب��ا مدیریت آقای��ان مهندس احمدی و اس��کندری و با نص��ب و اجرای 
آسانسورهای ش��رکت آمریکایی؛ وس��تینگهاوس، تداوم بخشیده است. 

مصاحبهنـوآوری
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همکاری در نصب و راه اندازی آسانسورهای ساختمان بیمارستان بانک 
ملی یادگاری از آن روز های روشن و طالئی برای وی محسوب می شود.
همکاری با این مجموعه مهندس��ی برای علی جباری تا س��ال 1361 
ادامه داش��ته و پس از این وی همکاری خود را ش��رکت مشهور آن سال 
ها؛ آسانس��ور گیالن و تحت مدیریت مهندس حمید آتشکاری نیزآغاز 
و پیش برده اس��ت.   در این میان همچنین وی با تاس��یس شرکت کابین 
س��ازی تکنو آر عالوه بر ارائ��ه خدمات نصب، راه اندازی و س��رویس 
تجهی��زات حمل ونقل عم��ودی، به تولید کابین آسانس��ور هم پرداخته 

است. 
آق��ای جب��اری همچنی��ن در س��ال 1365 ب��ا تاس��یس دفت��ر فنی 
مهندس��ی عل��ی جب��اری و بعدت��ر ش��رکت ش��ایان الون��د در س��ال 
1370 فعالیت خ��ود در صنعت آسانس��ور را توس��عه داده و در تجهیز 
 س��اختمان ه��ا، ب��رج و مراک��ز بس��یاری مش��ارکت داش��ته اس��ت.
س��اختمان وزارت کشور)نخستین اسانس��ور 3 متر بر ثانیه در کشور(، 
س��اختمان های مختلف در مجموعه پزشکی بیمارس��تان امام خمینی، 
س��اختمان وزارت کش��اورزی، و .... عل��ی جباری پیشکس��وت و مرد 
پرسابقه صنعت آسانس��ور اکنون) بهمن 1399( مقیم شهرستان شهریار 
با کوله باری از تجربه و تخصص در شرکت بحریاران خجسته به همراه 
پسران خود؛ آقایان؛ جواد جباری وجمال جباری،  پرتالش و توانمند در 

این صنعت فالیت دارند.





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

ضم��ن تقدی��ر از اعض��ای محت��رم هی��ات دول��ت، مدیران 
ش��رکت ها وس��ربازان خط مقدم مب��ارزه با کرون��ا، )کادر درمانی 
و پزش��کی ک��ه اصلی تری��ن س��رمایه خ��ود یعن��ی جانش��ان را 
 در دس��ت گرفت��ه و ب��ا ت��الش خس��تگی ناپذیر با ای��ن ویروس
 منحوس مبارزه  می کنند(، س��ندیکای صنعت آسانسور و پله برقی 
ایران با یک تعداد اعضای یک هزار و چهار صد شرکت زیرمجموعه 
خ��ود در سرتاس��ر ای��ران، بی��ش از 95 درصد آسانس��ور هایی که 
در کش��ور نصب و اجرا ش��ده را تح��ت پوش��ش دارد. از این رو، 

 بیمارس��تان ها و مراک��زی که با کرونا س��رو کار دارن��د در صورت
 نی��از ب��ه خدم��ات آسانس��وری  می توانن��د ب��ا س��ندیکای 
صنع��ت آسانس��ور تم��اس بگیرن��د و ش��رکت های توانمن��د 
 اعض��ای س��ندیکا  می توانن��د ای��ن خدم��ات را در اس��رع وقت

به آنها ارائه کنند.
پایان این ش��رایط در گی��ری با ویروس کرونا،  نامعلوم اس��ت. 
در چنی��ن ش��رایطی، با توجه ب��ه اینکه اکث��ر قراردادهای ش��غلی 
معموالً در پایان سال به اتمام  می رس��ند، از تمامی شرکت ها چه در 

با شیوع  ویروس کوید 19 در اسفند ماه س��ال 98 با توجه به شرایط بوجود آمده و با در نظر گرفتن رعایت 
دس��تورالعمل های بهداشتی و نیز تبعات ناشی از آن ما شاهد ارائه پیشنهادات متنوع در خصوص الزام و اجرا  

از سوی مقامات و مسئولین در بخش های دولتی و خصوصی بودیم.
در همین راس��تا انتشار نقطه نظرات رئیس کمیس��یون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران،) رئیس هیات 
مدیره سندیکای صنایع آسانس��ور و پله برقی ایران (  که در همان زمان نیز با اشاره به تداوم ریسک در شرایط 
ش��یوع ویروس کرونا، با ارائه تحلیلی از بنگاه ها خواس��ت از تعدیل نیرو بپرهیزند و از دولت نیز خواس��تار 
حداق��ل حمایت در حوزه مالیات و بیمه ش��د. وی هم چنی��ن توصیه هایی قابل توجهی به لحاظ  بهداش��تی 

ومراقبتی به فعالین صنعت، اعضای سندیکا و نیز کاربران بیان کرد.
ادام��ه مطالب از قلم محمدرضا زهره وندی رئیس کمیس��یون صنعت و معدن ات��اق تهران و رئیس هیات 

مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی ایران تقدیم خوانندگان می گردد.

از بحران  ها عبور خواهیم کرد

محمد رضا  زهره وندی

دیدگاهنـوآوری
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حوزه آسانس��ور و پله برقی و چه در س��ایر 
بخش ها تقاض��ا  می کن��م حتی المقدور از 
تعدیل نی��رو به دلیل ش��یوع ای��ن بیماری 
اجتناب کنند. تعدیل نی��رو یعنی بیکاری و 
 بیکاری تبعات��ی دارد که دودش به چش��م

 همه خواهد رفت.
بن��ا بر ای��ن الزم اس��ت که ش��رکت ها 
بیش��تر روی درآمد ه��ای ثاب��ت خ��ود 
 در س��ال ج��اری ک��ه از مح��ل تعمی��ر، 
نگهداری و بازسازی است، متمرکز شوند. 
 می دانی��م که صنعت آسانس��ور س��ال های 
1397 و 1398 را در ش��رایط نامس��اعدی 
س��پری کرده چرا که این صنعت، وابس��ته 
ب��ه صنع��ت س��اختمان اس��ت و صنعت 
س��اختمان نیز در این سال ها با رکود مواجه 
 ب��وده. البت��ه پیش بین��ی من این اس��ت که 
در سال 1399 نیز ش��رایط موجود با شدت 
بیش��تری تداوم پیدا کن��د. در واقع، صنعت 
آسانسور در زمره مش��اغلی است که رکود 
سنگینی بر آن متصور است و اگر شرکت های 
این بخش بیش��تر روی درآم��د ثابت خود 
 برنامه ریزی کنند، ش��اید مشکالت کمتری 

برای آنها پدید بیاید.
 می دانی��م ک��ه ش��رایط پی��ش آم��ده، 
دول��ت را نی��ز در مضیقه قرار داده اس��ت. 
ام��ا بخ��ش خصوصی ب��ا چن��گ و دندان 
خ��ود را حفظ ک��رده و در بدترین ش��رایط 
سیاس��ی، اقتص��ادی و اجتماع��ی پابرجا 
باقی مانده اس��ت. اگر بخ��ش خصوصی به 
حال خود رها ش��ود و هی��چ برنامه ای برای 
حمایت از آن تنظیم نش��ود تا زمین بخورد، 
 بخ��ش اعظ��م اقتصاد کش��ور و اش��تغال 

دچار بحران می شود.
ب��ه ط��ور مش��خص از س��ازمان های 
تامی��ن اجتماعی و امور مالیات��ی این انتظار 
 وج��ود دارد ک��ه یک س��ری تس��هیالت 

بخ��ش  ب��رای  را  بخش��ودگی هایی  و 
بگیرن��د. بخ��ش  نظ��ر  خصوص��ی در 
 خصوصی به این تس��هیالت نیازمند است 
و صنع��ت آسانس��ور نی��ز از س��ایر صنایع 
مس��تثنی نیس��ت. ب��رای مث��ال، چنانچ��ه 
تامی��ن  بیمه ه��ای  کارفرمای��ی  س��هم 
اجتماع��ی مش��مول بخش��ودگی ق��رار 
 گیرد، ب��ه جلوگیری از تعدی��ل نیرو کمک

  خواهد کرد.
همچنی��ن بخش خصوصی خواس��تار 
آن اس��ت که بخش��ودگی هایی در مالیات 
 و مالی��ات ب��ر ارزش افزوده لحاظ ش��ود تا 
ش��رکت ها با کاه��ش هزینه صرف��ًا بتوانند  
موجودیت و س��ازمان و نی��رو های خود را 
حفظ کنند. در عین حال، باید مهلت بیشتری 
برای ارس��ال اظهارنامه های مالیاتی در نظر 
گرفته ش��ود. اعطای تسهیالت بلندمدت و 
کم بهره در اختیار شرکت ها از سوی دولت 
 و بانک ها  می تواند این ش��رایط دشوار را تا 

حدودی تعدیل کند.
درخواس��ت دیگر این است که دولت 
س��همیه ای از ل��وازم بهداش��تی و حفاظت 
فردی نظیر ماس��ک و مواد ضدعفونی کننده 
در اختی��ار س��ندیکا ق��رار ده��د ک��ه میان 
اعضای خود تقس��یم کنیم؛ چرا که اعضای 
 این س��ندیکا بیش از س��ایر صنایع با مردم 

در ارتباط هستند.
استانداردس��ازی آسانس��ور ها نیازمند 
بازرس��ی اس��ت. بازرس��ی در ش��رایط 
 کنون��ی ک��ه معم��والً در محی��ط بس��ته
 انج��ام  می گیرد، خط��ر انتش��ار بیماری را 
تش��دید  می کن��د، از این رو درخواس��تم از 
فعاالن این صنعت آن است که اگر ضرورتی 
وجود نداش��ت از درخواس��ت بازرس��ی 
آسانس��ور صرف نظر کنند تا ش��رایط بهتر 
شود. و ش��رکت ها دورکاری را در اولویت 

کاری خویش ق��رار دهند و حتی المقدور از 
امکانات فضای مجازی استفاده کنند. ضمن 
 آنکه اصل خود قرنطینگ��ی در منازل را نیز 

جدی بگیرند.
و اما توصیه هایی جدی برای جلوگیری 
از ش��یوع ویروس کرونا از طریق  اس��تفاده 

ازآسانسور ؛
-به علت آلودگی زیاد، تا طبقات پنجم 

و ششم، جوان تر ها  از پله استفاده کنند.
-همواره از نصف یا یک س��وم ظرفیت 

آسانسور برای جابه جایی استفاده شود.
-از ازدح��ام مقابل آسانس��ور اجتناب 
کرده و فواص��ل ایمنی حداقل یک و نیم متر 

فاصله را رعایت کنند
-از آنجا که ویروس کرونا روی سطوح 
اس��تیل و فلزی عم��ر طوالنی ت��ری دارد، 
از م��واد ضدعفونی کنن��ده ب��ر روی بدنه و 
 دستگیره های آسانس��ور به صورت مداوم

 استفاده شود. 
ممک��ن  ضدعفونی کنن��ده  -م��واد 
اس��ت تاثیر منف��ی روی دکمه آسانس��ور 
بگ��ذارد. از ای��ن رو الزم اس��ت، روی 
 دکمه ه��ا، پالس��تیکی ق��رار داده ش��ود
 و اف��راد از روی ای��ن پالس��تیک و ب��ا 
بهداش��ت  پروتکل ه��ای  رعای��ت 
 دگمه ه��ا را بفش��ارند. )محاف��ظ ه��ای
 پالستیکی قابلیت برداشت و نصب دوباره 

دارد و قابل ضدعفونی است.(
 -در طبقات، مقابل کابین های آسانسور 
دس��تمال یا خ��الل دن��دان برای اس��تفاده 
 از آسانس��ور به همراه س��طل زبال��ه پدالی

 قرار داده شود.
-اف��راد در زم��ان ایس��تادن در کابی��ن 
ب��ا فاصل��ه بایس��تند و از رو در رو ب��ودن و 
 صحبت ب��ا یکدیگر و ب��ا تلفن هم��راه در

 آسانسور پرهیز کنند.
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آیا وقت ایجاد تحول در تشکل صنعت نیست ؟

 ل��زوم بازنگری و تحول در س��اختار تش��کل صنعت را 
می شود نادیده گرفت و از خیر آن گذشت به همین سادگی، 
اما تحوالت و نیازهای جامعه و اعضای صنعت را نمی شود 

سرسری و یا نادیده گرفت .
صنعت آسانس��ور در س��ال 1378 تصمیم به تاس��یس 
تشکل تاثیر گذار سندیکا گرفت و آن را به سر انجام رساند 
و در مقاطع مختلف زمانی با نزدیک ش��دن به اهداف خود 
اقدامات تاثیر گذاری هم به سر انجام رساند. بدون شاخص 
کردن افراد یا گ��روه خاصی که خالصان��ه در چهارچوب 
 اهداف اعضاء و صنعت قدم برداشتند و بدون ذکر نام اندک

 اف��رادی که فقط با س��خنان و وعده های زیب��ا کاری برای 
 اعض��ای محترم و زحمتک��ش این صنعت ک��رده اند یا نه، 
نمی خواهیم داد سخن بدهیم ، اینکه آینده چه می شود و راه 
شایس��ته تررا انتخاب کنیم، از جمله مقاصد این چند سطر 

است، که به طرح این سؤال بپردازیم :
آی��ا وقت خانه تکان��ی و ایجاد تحول در تش��کل صنعت 

نرسیده است؟
 در این سال ها اعضای محترم ، شاهد و ناظر اعالن برنامه ها ی 
مختلف، از س��وی کاندیدهای هیات ه��ای مدیره در دوره های 
مختلف بوده اند اما حقیقاتًا ای��ن عزیزان پس از اخذ آرای اعضا 
و نشس��تن بر مس��ند هیات مدیره تا چه حد ب��ه رای دهندگان و 

خواسته های آنان توجه کرده اند جای بسی تامل است!!!
از میان انبوه پرس��ش های پیش رو ش��اید این باشد که تغییر 

ساختار در سندیکای آسانسور چیست؟
عزیزان منتخب ج��داً برای آنچه در قالب ش��عار تبلیغاتی و 
عملیاتی عنوان ک��رده اند چه مقدار وفاداران��ه و کاربردی برای 
 اجرا به آن پرداخته اند. اثرات آن بر رش��د و توس��عه برنامه ها و

 حق و حقوق اعضا چه مقدار بوده است؟
در ادامه ب��ا لحاظ وضع موجود صنع��ت و منافع اعضای آن 
به نظر می رس��د هنوز برخی از اعضا بطور ج��دی در این مورد 

اندیشه نکرده یا از اثرات تحول موصوف غافل مانده اند .
 طرح اصالح ساختار و ایجاد تحول متناسب با شرایط و برنامه ها 
و استراتژی در نظر گرفته ش��ده برای صنایع و تشکل ها، همانند 
قطار به حرکت در آمده ای است که در صورت تعلل ما و سرعت 
گرفتن آن ، دیگر س��وار شدن بر آن نه س��خت که خطر آفرین و 
ناممکن خواه��د بود. همانگونه که طی این س��ال ها در نظاره بر 
صنایع همسایگان ش��رقی و غربی می بینیم که همه ساله بر حجم 
نمایش��گاه ها و داش��ته ها، صادارت و میزان فروش به بازار های 
هدف در دیگر کش��ور ها و مناسبات تعاملی می افزایند. اما اینجا 
موضوع با مس��ائل مختلفی در آمیخته و راه ناکجا آباد را در پیش 
 می گیرد. بر اساس فرمایش امام علی )ع( که فرمودند : فرصت ها

 مانند ابر از افق زندگی می گذرد ،مواقعی که فرصت های خیری 
پیش می آید غنیمت بشمارید و از آنها استفاده کنید.

بیاییم حق رای به سرنوش��ت خوی��ش را از اعضای صنعت 
دری��غ نکنیم. تک تک اعضا را امین و صالح به آگاهی داش��تن از 
 امور، سرنوش��ت و تصمیم ها بدانیم. موضوع��ات را خودی و 

غیر خودی نکنیم ، همه اعضاء خودی هستند .
به هر روی ، همه و همه این ها س��پری ش��ده و در بازنگری 
جام��ع تر به موضوع لزوم ایجاد تحول در س��اختار تش��کل این 
صنعت محترم و بزرگ به نظر می رسد . بر بزرگان، پیشکسوتان 
و اعضای صنعت است که بر این مهم توجه و اهتمام نمایند که با 
توجه تحوالت آغاز ش��ده در حوزه های مرتبط که شاهد اثرات 
آن ها بر اقتصاد، صنایع و تعامالت هس��تیم، تسریع شود و به سر 

انجام برسد .

ایرج نیازی اربابی
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علیرضا  یوسفی

همسویی تشکل ها پیش شرط اعتالی صنعت آسانسور

رک��ود اقتصادی و تورم پی��ش روی، خصوصًا در طی 
دو س��ال گذش��ته که گریبانگیر تمامی جوانب اقتصادی 
خصوص��ًا کارگاه ه��ای کوچک و زود ب��ازده گردیده از 
طرفی عدم وجود برنامه های موثر میان مدت و کوتاه مدت 
در آستین مدیران صنعت باال دستی و همچنین رقابت های 
کاذب در میان تش��کل های پایین دس��تی صنایع وضعیت 
ناخوشایندی را برای صنعتگران به وجود آورده و بر همین 
مبنا صنعت آسانس��ور نیز طبیعی اس��ت که از این آش��فته 
بازار مصون نمانده باش��د، عدم اطمینان بخش خصوصی 
به س��رمایه گذاری در وضعیت موجود و پایین بودن رشد 
شاخص سرمایه گذاری ناخالص در اقتصاد کشور پیامدی 
جز رکود و ریزش در صنعت آسانس��ور به همراه نداشته و 
قطعًا در صورت عدم هم صدایی تش��کل ها و طیف های 
مختل��ف این صنعت با یکدیگر عب��ور از وضعیت موجود 

بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود.
در دهه اخیر صنعت آسانسور به لحاظ مختلف سرعت 
پر ش��تابی به داشته و بر همین اس��اس طیف های مختلفی 
در کن��ار آن از قبیل تولیدکننده و فروش��ندگان قطعات و 
بازرگانان و مونتاژ کنندگان آسانسور رشد کرده اند که در 
یک نگاه همگی همکارانی هستند که در یک راستا فعالیت 
می نمایند اما در واقع همیش��ه منافع مش��ترکی با یکدیگر 
 ندارند و این دقیقا همان نقطه ای است که گاه اختالف عقیده

 و دی��دگاه های متضاد را به همراه داش��ته، گاه تش��کل ها 
به جای مدیری��ت بحران ها خود در پیچ ه��ا و پیچ رقابت 
با یکدیگر بحران س��از می ش��وند و گاه در اوج رقابت با 
یکدیگر از اهداف اصلی خود که اعتالی صنعت می باشد 
فاصله ای بس عظی��م می گیرند، در این آش��فته بازار تنها 

اعضا هستند که لطمه خواهند خورد.

ب��ی ش��ک در ای��ن بح��ران و رک��ود ب��ه وجود آم��ده در 
بازار مه��م ترین وظیفه تش��کل ها و طیف ه��ای مختلف این 
 صنع��ت همفک��ری و همگرای��ی هرچ��ه بیش��تر در جه��ت

 حفظ منابع اعضا و ایجاد وحدتی منسجم و عقالیی است تنها 
راه برون رفت از این بحران همدلی و ایجاد راهکارهای مناسب 
و حمایت از یکدیگر و جلوگیری از س��و اس��تفاده از وضعیت 
موجود و همگرایی و ایج��اد راهکارهای حمایتی و گاه تنبیهی 
باید از تداخل کاری طیف های مختلف جلوگیری کرده و با  ایجاد 
جبهه متحد صدای اعضا را نیز به مسئولین بخش های دولتی و 
خصوصی رسانده و آن ها را رفع و یا حداقل کمتر نمایند. فقدان 
 بسیاری از قوانین حمایتی از صنعتگران وجود فرمول محاسبات

 مالیاتی ناعادالنه بهره های کمرش��کن بانک��ی و عدم هرگونه 
نظارت بر عملک��رد بانک ها دخالت افراد فاقد مجوز کس��ب 
و فاقد صالحی��ت در ف��روش و نصب آسانس��ور و همچنین 
ورود مس��تقیم س��اختمان س��ازان در زمینه نصب آسانسور و 
خرید مس��تقیم قطعات توس��ط آنها و اس��تفاده از اف��راد فاقد 
صالحی��ت و مج��وز در نص��ب قطع��ات ب��رای راه ان��دازی 
آسانس��ور بخش مونتاژ آسانس��ور و فروش آن را با مشکالت 
عدیده ای روب��رو و عرضه اجن��اس تقلبی و فاقد اس��تاندارد 
و جلوگی��ری از ورود اجن��اس فابری��ک و همچنی��ن موتور 
گیربکس و پل��ه برقی در حالی که اکثر موتورهای تولید ش��ده 
 در داخ��ل فاقد اس��تاندارد و گارانتی معتبر می باش��ند و میزان

 عرض��ه و تولی��د آنها نی��ز با تقاضای م��ورد نیاز ب��ازار فاصله 
بس��یار زیادی نیز دارد از دیگر مش��کالتی اس��ت ک��ه جدیداً 
گریب��ان صنع��ت را گرفت��ه ان��د ک��ه س��امان دادن و هدایت 
 وضعی��ت موج��ود ب��ه س��مت ب��ازار س��الم فق��ط همدلی 
و همسویی مدیران تشکل ها و طیف های مختلف این صنعت 

را می طلبد.



نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 26
شماره   دوم  ) بهمن 1399(

اردشیر  عبدی

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی

صنعت  و دانشگاه 

در کش��ورهای توس��عه یافت��ه، صنع��ت  و دانش��گاه  دو نهاد 
وارداتی  هس��تند که در آن دانش��گاه ها به طور عمده به انتقال دانش 
به دانش��جویان می پردازد و صنعت هم در چرخ��ه تولید و اقتصاد 
مشغول است، یکی  نهاد  علمی  و دیگری  نهادی  اقتصادی است  و در 
چنین وضعیتی ایجاد ارتباط  بین این  دو نهاد بسیار پیچیده تر است. 
 بررس��ی  وضعیت  صنعتی  و تحقیقاتی  کش��ور نشان  می دهد که  
رابطه  محکمی میان  دولت، دانش��گاه  و صنعت  آنطور که  باید وجود 
ندارد یعنی ی��ک اتحاد مثلث محکم مش��اهده نمی ش��ود. اگرچه  
ممکن  است  دربرخی  موارد ارتباط  منطقی  و مناسبی  هم برقرار شده  
باش��د، اما کافی نبوده است. متاسفانه پیوند میان  دو بخش  دانشگاه  و 
صنعت  در کش��ور ضعیف  و ناپایدار است  و کمتر محصول  تولیدی  
را در کشور می توانیم پیدا کنیم که  از فرایند تحقیق  و توسعه  به دست  
آمده  باش��د و یا نیروی انس��انی حاضر در تولید و ارائه خدمات پس 
از فروش و س��رویس و نگه��داری از نیروی ه��ای تخصص یافته 
دانش��گاهی باش��ند. صنعت  ما در انتظ��ار افراد مدرک دار نیس��ت  

بلکه  نیازمن��د نیروهای  کارب��ردی  متخصص  و تحول گرا اس��ت، 
متخصصان��ی ک��ه  بتوانند ایده بدهن��د و ایده را به ی��ک محصول و 
خدمت ن��و و رقابتی تبدیل کنند. یقینا یک��ی از دالیل باال بودن نرخ 
بیکاری در کش��ور این اس��ت که فارغ التحصیالن ما به دلیل دوری 
دانشگاه و صنعت از یکدیگر، مهارت و تجربه کاری الزم را ندارند.

رویدادهای نادر و مش��خصی که در خصوص ارتباط دوسویه 
صنعت و دانش��گاه در کش��ور رقم می خورد بس��ته به نگاه و تعهد 
مدی��ران صنعت و دانش��گاه بوده و این موارد ان��دک را نمی توان به 

جامعیت این ارتباط مهم تعمیم داد. 
براساس باور بر ضرورت ایجاد تعامل و ارتباط دوسویه صنعت 
و دانشگاه از چند ماه اخیر جلسات متعددی فی مابین دانشکده فنی 
و حرفه ای انقالب اسالمی تهران با سندیکای ملی صنایع آسانسور 
و پله برقی و خدمات وابسته ش��کل گرفت که موجب زمینه سازی 
مناس��ب برای تحقق اهداف نهادینه صنعت و دانش��گاه گردد. این 
فرصت را مغتنم ش��مرده و در این مجال به معرفی دانش��گاه فنی و 
حرفه ای و بیان اهداف و رسالت آموزشی این دانشگاه می پردازیم.

انستیتو تکنولوژی های آموزشی از سال 1344 شمسی در ایران 
پایه گذاری ش��د و در س��ال 1357 بعد از پیروزی انقالب اسالمی با 
عنوان آموزش��کده های فنی و حرفه ای در دفتر امور مدارس عالی 
وزارت آموزش و پرورش  ادامه حیات داد و توسعه کمی این مراکز 

تا سال 1390 در سطح کشور به تعداد 163 مرکز افزایش یافت.
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در سال 1390بنا به مصوبه مجلس شورای اسالمی این مراکز تحت عنوان "دانشگاه 
فن��ی و حرفه ای" ب��ه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محلق ش��د و ام��روزه بعنوان 
تنها دانش��گاه دولتی مهارتی در کشور با پذیرش دانش��جو از هنرستان های آموزش و 
پرورش و صرفا در مقطع کاردانی و کارشناس��ی ناپیوس��ته به امر تربیت تکنسین فنی، 
ماهر و کارآمد تالش می نماید. دانش��گاه فنی و حرفه ای در حال حاضر 183 دانشکده/
آموزش��کده با بیش از 200 هزار دانش��جو در همه مراکز اس��تانی و شهرستانهای تابعه 

دانشجو دارد.
دانش��کده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی واقع در منطقه 18 تهران، دارای 36 رشته 
در گروه های آموزشی علوم مهندس��ی، برق، کامپیوتر، هنر، معماری و ساختمان برای 
مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با بیش از 4700 دانشجو از اقصی نقاط کشور دارد 
که با کارگاهها و آزمایشگاههای تخصصی در تحقق اهداف عالیه نظام آموزش عالی در 

حوزه فنی و حرفه ای به مهارت آموزش می پردازد.
این دانش��کده از مهرماه سال جاری نس��بت به پذیرش دانش��جو در رشته "تعمیر 
و نگهداری آسانس��ور و پله برقی" اق��دام نموده که پذیرش دانش��جو از طریق کنکور 
سراس��ری و از بین هنرجویان هنرس��تان ه��ای وزارت آموزش و پرورش در رش��ته 
آسانسور می باشد. این هنرجویان با کس��ب دانش و مهارت 3 ساله هنرستان می توانند 
با حضور در دانشکده به مدت 2 سال موفق به کسب مدرک کاردانی و در صورت نیاز 2 

سال دیگر برای کارشناسی ناپیوسته تالش نموده و به کسب دانش و مهارت بپردازند.
 خوش��بختانه نگاه واقع بینانه هیات مدیره محترم س��ندیکا به دانشگاه فنی و حرفه 
ای بعنوان تولید کننده نیروی انس��انی ماهر و کارآمد در چرخه تولید و اقتصاد، موجب 
تحقق ارتباط و تعامل دوس��ویه گردید و پس از چند ماه جلسات کارشناسی و نشست 
های مش��ترک منجر به انعق��اد توافق نامه همکاری فی مابین دانش��کده فنی و حرفه ای 
انقالب اسالمی و س��ندیکای ملی صنایع آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته گردید 
 که در آن اهداف مش��ترک تبیین و در حال بسترس��ازی برای عملیاتی و اجرایی ش��دن
 می باشد. دانشگاه این حرکت کم نظیر صنعت را ارزشمند و مغتنم دانسته و با تمام توان 

نسبت به تحقق اهداف دوسویه تالش خواهد نمود. 
هیات مدیره محترم س��ندیکا و شرکت های محترم همکار ضمن بازدید های دوره 
ای از دانشکده و بررسی فضاهای کالبدی نسبت به موارد ذیل همکاری صمیمانه ای را 

به اشتراک گذاشته است که جای بسی تشکر و قدردانی دارد.
- برگزاری دوره های مش��ترک آموزش های تخصصی و استاندارد برای فراگیران 

صنعت و جامعه
- مش��ارکت در تجهیز و راه اندازی کارگاه های تخصصی رشته تعمیر و نگهداری 

آسانس��ور و پله برقی در راس��تای "طرح برند 
ملی دانش��گاه فن��ی و حرفه ای"  ک��ه صاحبان 
صنای��ع و ح��رف در قال��ب ش��خصیت های 
حقیقی و حقوقی برای تجهیز کامل و یا بخشی 
از کارگاهه��ا و آزمایش��گاههای تخصص��ی 
اقدام م��ی نمایند و برن��د تولیدی خ��ود را به 
دانشجویان حوزه تخصصی معرفی می نمایند 
و دانش��گاه نیز تجهیزات اهدایی ش��رکت را با 
نص��ب تابلو معرف��ی برند ش��رکت در کارگاه 
تخصص��ی نصب می نماید ت��ا ضمن حمایت 
از تولی��د داخل، محصوالت س��اخت ایران را 
به دانش��جویان معرف��ی نموده ک��ه در نتیجه، 
آش��نایی فارغ التحصیالن دانش��گاه با فناوری 
های موج��ود در برند های داخلی به توس��عه 
روزافزون محصوالت و گسترش آن در سطح 

کشور می انجامد.
- برگ��زاری س��مینارها، کارگاه ه��ای 
تخصص��ی و همای��ش ه��ای مل��ی در حوزه 

تحخصصی آساسنور و پله برقی
- تامی��ن و معرفی اس��اتید خب��ره صنعت 
جهت مشارکت در تدریس و آموزش مباحث 

مهارتی 
- مش��ارکت در بازنگری س��رفصل های 
درسی رشته با حضور صاحبان حرف و صنایع

- هم��کاری در پذی��رش دوره فرص��ت 
مطالعات��ی اعضای هی��ات علم��ی در صنایع 

آسانسور و خدمات وابسته
- همکاری در پذیرش دانش��جویان رشته 
آسانس��ور برای گذراندن دوره کارآموزی در 

صنایع مربوطه
- ایج��اد میز صنع��ت در دانش��کده برای 

ارتباط نزدیک با دانشجویان و اساتید مربوطه
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-  همکاری و مشارکت صاحبان صنعت با اعضای هیات علمی 
دانش��گاه برای تدوین کتاب های علمی مهارتی در حوزه تخصصی 
آسانس��ور جهت چاپ و تکثیر در انتشارات دانشگاه فنی و حرفه ای 

برای استفاده دانشجویان.
ای��ن تعامل و رویداد مه��م برای جامعه صنعت و دانش��گاه یک 

نمونه فاخ��ر و ماندگار خواهد ب��ود که با حضور و مش��ارکت طرفین، 
ظرفیت بی نظیری برای ه��م افزایی در تربیت نیروی 

انسانی مورد نیاز صنعت شکل می گیرد.
با توجه به گس��تره کشوری دانشگاه فنی 

و حرفه ای این پیش��نهاد به سندیکای ملی 
داده شده اس��ت که پذیرش دانشجو در 
رش��ته آسانس��ور برای مراکز استانی 
دانشگاه فنی و حرفه ای کشور محقق 
گ��ردد و حضور تکنس��ین های ماهر 
و کارآمد برای ارائه خدمات شایسته 
ب��ه مص��رف کنن��دگان و س��رویس 

گیرندگان خدمات ارائه گردد.
امید اس��ت ب��ا اس��تعانت 
از خداون��د متعال ای��ن گونه 
هم��کاری ها توس��عه یافته و 

بجای مثال زدن نمونه های موفق 
جهانی نظیر سیس��تم آموزش��ی دوآل آلمان، نمونه های بومی شده 
داخلی محقق گردد و توس��عه کشور عزیزمان بواسطه تعامل و نگاه 

ملی گرایانه مدیران صنعت و دانشگاه محقق گردد.

رس��انه های  گروهی  نیز بای��د درجهت  ارتقای  س��طح  
آگاهی  و فرهنگ  عمومی  در زمینه  جایگاه  و رسالت  دانشگاه  
و صنعت  در توس��عه  ملی و ایجاد اشتغال پایدار ایفای نقش 

نمایند.



29 نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 
شماره   دوم  ) بهمن 1399(

قطره   قطره  جمع گردد    وانگهی    دریا     شود

مهدی  مینافر

)RST(  آسانسور   روان   صنعت   تالش

با ع��رض درود و ادب خدمت ش��ما دوس��تان و همراهان 
عزیز،دل��م میخواد ب��ا مثالی موضوع را ش��روع کن��م،آن هم 
 ای��ن اس��ت ک از قدیم م��ی گفتند؛قط��ره قطره جم��ع گردد

 وانگهی دریا شود.
در صنعت ما ظاهرا این مثال هیچ مصداقی ندارد چون یک 
شبه دریا ظاهر می شود و آن هم بشکل کامال مستقل کشوری و 
بعد از تشکیل بشکل سیل ویرانگر و مخرب همه چیز را نابود و 
از بی��ن می برد و هیچ نگاهی به قطره هایی ک یک روزایی کنار 

هم جمع شدن و دلیل اصلی دریا شدن بودن را هم ندارد.
واقع��ا چه باید کرد؟ این تاس��ف بزرگ را چط��ور باید هضم 
کرد؟ آی��ا کل صنعت آسانس��ور در ته��ران خالصه می ش��ود و 
 ه��ر کس بر صندل��ی ق��درت پایتخت بنش��یند باید اس��تان ها و
 شهرس��تان ها را جزئی از قلمرو خودش بداند. در سال های پیش 
تر س��ندیکای ایران تمام تالش را بر این داش��ت تا قدیمی ترین 
انجی��و صنعت را با اتحاد و همدلی که در بین اعضای هیئت مدیره 
 وق��ت بوجود آمده بود را ببرد س��مت جای��گاه اصلی خود،یعنی 
شکل دادن تش��کل ملی ک تمام اس��تان ها در این تشکل جایگاه 
داش��ته باش��ند و بتوانن��د از حق و حقوق اس��تان خ��ود در برابر 
تصمیمات کالن کشوری دفاع کنند و تصمیمات فقط برای تهران 
گرفته نش��ود و اس��م ایران را به ظاهر یدک نکش��د و ای��ن ایده با 
تصمیم و حس خوب و جدیدی در س��ایر استان ها هم دیده شد و 
همه و همه یک صدا ش��دیم برای اجرایی کردن این اتفاق خوب 

اما ظاهرا این تصمیم زنگ خطری شد برای دوستانی ک استان ها 
و شهرس��تان ها را حیاط خلوت کاسبی خودشان می دانستند و با 
تمام قدرت و ایجاد رابطه های خاص تالشش��ان را کردن ک این 
اتفاق نیفتد و در تمام مجامع ک دوستان بسیاری هم حضور ذهن 
دارند مخالفت کردن و چندین و چند س��ال این مصوبه و تصمیم 
را عقیم کردند و نگذاش��تن، تا خدایی نکرده دکان های استانیشان 

آسیبی برسد.
اما دوس��تان همدل با پیگیری ها و ممارست های بخرج دادند 
این دوس��تان را از صندلی پر خیر و برکت و در اصل از دفتر کسب 
و کارش��ان جدا کردن و بار دیگر همدلی و اتحاد زورش چربید به 

صاحبان قدرت و خودخواهی.
اما این زر و زور چنان لذت و دلبس��تگی برای آقایان به همراه 
داش��ت که حاضر ش��دن با پایین آمدن از صندلی س��ندیکا برای 
خود به هر ش��کل صندلی دیگری درس��ت کنند و این صندلی در 
حال حاضر چنان در حال فش��ردن و خفه کردن کسبه های استانی 
هس��ت ک خدا می داند در چند وقت آینده چه بالئی بر س��ر این 
دوستان می آید و چه ش��رکت هایی از بین می رود با شرایطی که 
ما در ح��ال دیدن و لمس آن در اس��تان ها هس��تیم این خطرناک 
ترین اتفاقی اس��ت که می تواند تمامی کس��ب و کارهای استانی 
و شهرستانی را تحت ش��عاع قرار دهد. دوس��تان بیایید بار دیگر 

بیندیشیم و کنار هم قرار بگیریم.
 این زنگ خطر خطرناکی است.

vvvvvvvv

vvvv vvvv vvvvvvvv
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صادق باشیم

 روانشناسان می گویند، اغلب انسان ها
 ترجیح می دهند از بین دو گزینه »س��ود 
ب��ردن« و »زی��ان ندی��دن«، گزین��ه دوم 
را انتخ��اب کنن��د . به عب��ارت دقیق تر، 
انس��ان ها زیان گریزند طوری که، تنفر از 
دست دادن برای آنها تقریبا دو برابر میل 
 به دست آوردن اس��ت. بنابراین می شود
 اذعان داش��ت که انس��ان ها آن طور که 
در علم اقتصاد کالس��یک پیش بینی شده 
اس��ت، تصمیم نمی گیرند و تصمیمات 
آنها تحت تاثیر مس��ائل بسیار زیادیست 
 که بعضا منجر به اش��تباه هم می ش��ود .
بر خالف اقتصاد س��نتی ک��ه عقیده دارد 
پایه و اساس در انتخاب های مردم عقل و 
منطق است ، علم اقتصاد روز معتقد است 
که مسائلی از جمله عواطف، گرایشات 
ذهنی، باگ های فکری، تجربه شخصی 
در تصمیم گیریهای انس��انها موثر است.
برخی روانشناسان با کمی مطالعه راجع 
به اقتصاد، توانس��ته اند در حوزه »اقتصاد 
رفتاری« بدرخش��ند و کمک شایانی به 
حل برخی معضالت مث��ل آلودگی هوا، 
اسراف، هدایت مردم به سمت رفتارهای 
س��ازنده اقتصادی و به ط��ور کلی بهبود 
وضعیت کشورش��ان داش��ته باش��ند و 
ب��ا کمک و هدایت مس��ئوالن به مس��یر 
درست ، برخی توانس��ته اند از تهدیدها 
و معض��الت ، حتی فرصت بس��ازند و 
کس��ب درآمد کنند.بنابرای��ن می توانیم 

مقدمه:
صنعت آسانس��ور و پله برقی اکنون می تواند ادعای دهه ه��ا فعالیت را مطرح نماید، هرچند 

تابع سیاست های کالن و با فراز و نشیب.
هم��ه ما در برهه های مختلف زندگی، تحصی��ل و  دوران حرفه ای کار و فعالیت های خود با 
فراز زو نش��یب، خوب و بد و زش��تی ها و زیبائی هایی مواجه ش��ده ایم البته اینها همه نسبی 
است. اما به هر جهت در همه ش��ئونات زندگی و کار حرفه ای بوده و خواهند بود دوستان و 
هم��کاران صادقی که در هنگام نیاز به کمک ما آمده ان��د و از لحاظ مختلف به  ما کمک کرده 
اند و  احیانا) ش��اید( بوده اند افرادی که در هنگام احتیاج به هر اندازه و میزان نه تنها ش��نونده 
نبوده اند، احتماالً در آن مقطع ویژه از منظر ما، اما نه تنها باری از دوش ما برنداشته اند بلکه ...

این موضوع احتماالً برای شما هم ش��اید پیش آمده باشد. در زمینه فعالیت همه ما که صنعت 
 محترم و ارزش��مندی هم هس��ت در مقاطعی از تاریخ و غالبًا طی س��ال های سخت کنونی، 

ما نیاز افزونتری به همکاری، همیاری و صداقت برای کاهش مشکالت پیش رو داریم.

عن��وان کنیم ک��ه اگر مس��ئله »فرهنگ« 
حل ش��ود، بس��یاری از معضالت حتی 
اقتصادی، سیاس��ی و... اص��ال به وجود 
نمی آیند که نیازی به یافتن راه حل باشد. 
با تکیه بر ش��ناخت رفتارها می ش��ود به 
این نتیجه گیری رس��ید که نه تنها ما همه 
روزه اش��تباه می کنیم بلکه دائما در حال 
تکرار آن اشتباهات هس��تیم. رفتارهای 
 گمراه کنن��ده ی ما نه تصادف��ی اند و نه
 ب��ی مفه��وم، آنها اس��لوب من��د و قابل 
پی��ش بین��ی هس��تند، بطوریک��ه م��ی 
توانیم،نابخردی ه��ای ذهن خود را بهتر 
بشناسیم و آنها رابه کنترل خود درآوریم .
موضوع��ی ک��ه امروز م��ی خواهیم 
ب��ه آن بپردازی��م یک��ی از موضوع��ات 
 روز اجتماع��ی - سیاس��ی جامعه ایران 

می باشد که دن آریلی بعنوان متخصص 
اقتص��اد رفتاری ب��ر روی جامعه آماری 
انتخاب ش��ده خود، مورد آزمایش قرار 
داده است . او در این آزمایش به تعدادی 
از مش��تریان ی��ک رس��توران چند عدد 
سوال می دهد و از آنها می خواهد که در 
ازای دریافت پنج دالر ، به س��واالتیکه به 
آنها ارائه می شود ، پاسخ دهند . اما هنگام 
دادن پول بجای پرداخ��ت 5 دالر به آنها 
9 دالر پرداخ��ت می کند و ب��ه گونه ای 
رفتار می کند که گویا حواس��ش نیست 
و اش��تباها 9 دالر پرداخت کرده اس��ت . 
در این آزمایش برخی مش��تریان متوجه 
 اش��تباه فرد پرداخت کننده می ش��وند و
  4 دالر اضافه را پس می دهند .اما عده ای
 هم به روی خود نی��اورده و 9 دالر را در 

مهناز فخرموسوی

هیرو آسانسور
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جیبشان می گذارند و رس��توران را ترک می کنند . آقای آریلی 
مرحل��ه دوم آزمایش خود را ، مثل مرحل��ه اول تکرار می کند، 
ب��ا این تفاوت که در ای��ن مرحله وانمود می کن��د که موبایلش 
زنگ می خورد و مشغول صحبت با گوشی خود می شود و در 
پایان مکالمه تلفنی خود از مش��تری بابت اینکه وسط گفتگو با 
مش��تریان، به موبایلش جواب داده است ،عذرخواهی نمی کند 
و به نوعی بی احترامی می کند .                                                                     

دن آریلی بعد از بررس��ی هر دو آزمایش متوجه می ش��ود 
که تعداد ع��ودت مبلغ اضافی در آزمایش دوم به نس��بت قابل 
توجهی کمتر از آزمایش اول بوده است .در واقع وقتی مشتریان 
احس��اس کردند فرد پرسش��گر وقت آنها را بدون عذرخواهی 
کردن گرفته است، در پس انتقام بر آمدند و پول اضافه پرداخت 

شده را پس ندادند. 
آق��ای دن آریلی این آزمایش را به رفت��ار بعضی از افراد در 
کش��ورهایی تعمیم دادند که به آمار باالی��ی از ناهنجاری های 
اجتماعی همانند : دزدی ، ریاکاری ، اختالس مبتال هس��تند . با 
استناد به تحقیقات و آزمایش های ایشان و رفتارهای اجتماعی 
مشابه انس��انها، در جوامعی که مردم احساس کنند که دولت ها 

را تضییع ک��رده و اصطالحا حق آنه��ا را خورده ح��ق آنها 
اس��ت ، در هرکجای��ی از جامعه بحق 
 و یا ناحق ،بتوانند ، س��عی 

با ری��اکاری م��ی کنن��د تا 
 و دزدی و اخت��الس

خودش��ان  ح��ق  ای��ن   
 را ب��از س��تانند .در واق��ع م��ی ت��وان

 گفت که میزان ش��دت این ناهنج��اری های اجتماعی ، 
به نوع  تعامل دولت ها در آن جامعه بس��تگی دارد .زیرا طبق 
تحقیقات روانشناس��ی در حوزه اقتصاد رفتاری می توان به 
این نکته اش��اره کرد که رفتار دولت ها ش��دیدا روی شکل 
گیری اخالق و هنجاره��ای اجتماعی در جامعه تاثیر گذار 

بوده و بس��ادگی می توانند مرزهای اخالقی و انسانی را 
در جامعه جابجا کند و و بزرگترین دستاورد آن یعنی بی 

اعتمادی را به جامعه هدیه دهن��د  .»بی اعتمادی« متغیری 
اس��ت که اگر به وجود بیاید، باعث تاثیر مس��تقیم و احتماالً 

زیاد در ش��رایط مختلف بر افراد جامعه می شود. »بی اعتمادی« 
همیش��ه باید متغییری با عدد صف��ر بماند. با تح��ت تاثیر قرار 
گرفتن جامعه از متغییر ب��ی اعتمادی ، نمی توان امیدوار بود که 

کشور در جهت رس��یدن به اهداف ملی و عالی خود راه سختی 
را در پیش نگیرد. 

بنوعی اگر الگوهای رفتاری دولت ها به ش��کلی باش��د که 
 مردم احساس ناامنی اخالقی و تضییع شدن حق شان را بکنند ،
 برترین اف��راد جامعه نیز این حق را بر خ��ود خواهند دید که با 
ریاکاری و دزدی به اهداف خود دس��ت یابن��د .بنابراین بعد از 

مدتی در جامعه ازاخالقیات تنها نامی بیشتر نخواهد ماند . 
با روش��ن ش��دن این موض��وع م��ی توانیم به ی��ک نتیجه 
گی��ری مهم برس��یم و آن امی��دواری ب��ا تغییر سیاس��ت های 
رفتاری ب��ا مفس��دین و اختالل گ��ران اقتصادی می باش��د .با 
اص��الح الگوهای رفت��اری دولت ها می توان ب��ه آینده جامعه 
ای س��الم و بدور از هرگونه هنجاره��ای اقتصادی و اجتماعی 
 امی��دوار بود و این مس��اله مقدمه ای برای ش��روع این حرکت 

مهم و سازنده می باشد .
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علیرضا  علی محمدی

ویروس همین نزدیکی هاست

مدت هاست که بیش��تر جوامع درگیر ویروس��ی بنام کوید 19 
یا همان کرونا هس��تند، دولت ه��ا و مردم در کش��ور های مختلف 
درگیر و در حال مبارزه و ریش��ه کنی آن هستند. تا ریشه کنی کامل و 
ایجاد مصونیت، ویروس همین نزدیکی هاس��ت بنا به گفته زنده یاد 

مهرداد میناوند؛ »تا پشت در خانه های ما نفوذ کرده است.«
بعض��ی ش��رکت ه��ای معتبر بی��ن الملل��ی فع��ال در صنعت 
آسانس��ور با بررس��ی ها و اس��تفاده از تجارب و بکارگیری دانش 
پزش��کان و تیم های تخصصی از جمله ویروس ش��ناس، محققان 
و دانش��مندان رس��ته های مرتبط، در صدد بر آمده اند برای مبارزه 
ب��ا این ویروس اقداماتی را به انجام برس��انند. به همین دلیل اس��ت 
 ک��ه در دس��تورالعمل ها ب��ر رعای��ت پروت��کل های بهداش��تی

 و موارد مربوطه تاکید دارند.
در ش��رایطی یک تازی ویروس کرون��ا  COVID-19   نکاتی 

قابل ذکر اس��ت از جمله؛ در مورد اس��تفاده از آسانسور در حالی که 
فاصله گیری اجتماعی بطور کامل می باید رعایت گردد.

این موضوع م��ی تواند در جابجای��ی افراد و کاالها، مش��اوره 
برای مالکان، در هنگام نصب و یا س��رویس و تعمیر آسانسور های 
مس��افربر، سیس��تم های حمل کاالو خود روبر هم مورد اس��تفاده 
قرار گرفته و رعایت ش��وند. افراد مس��ن، بیمار، بیشتر از دیگران در 

معرض ابتال و خطر قرار دارند.
آسانس��ورهای مس��افربر همانند فضاهای بس��ته ای هس��تند 
که م��ردم ب��ا آنها دره��م می آمیزن��د. آنه��ا همچنین ی��ک روش 
ض��روری برای حمل و نقل برای افرادی هس��تند که ب��ا باال رفتن از 
پله ها مش��کل دارند، به خصوص در ش��رایط و م��کان های مهمی 
مانن��د بیمارس��تان ها، س��اختمان ه��ای اداری، مراک��ز تجاری و 
مس��کونی برای اس��تفاده از آسانس��ور در حالی که رعایت فاصله 
 اجتماع��ی به دلی��ل ش��یوع COVID-19    اس��ت الزامی اس��ت 
می تواند اجرای این پروتکل ها بس��یار موثر بوده واز از میزان ابتالو 

مرگ و میر نیز بکاهد.
 ضد عفونی و گند زدائی روزمره کابین آسانس��ور مس��افری و 
کاالی��ی اغلب کارآمدترین روش برای رس��یدن اف��راد و کاالهای 
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موجود در این س��اختمان ها به مکان مورد 
نیاز است می تواند روش پیشگیرانه موثری 
برای جلوگیری از شیوع ویروس در هنگام 
اس��تفاده برای کاربران، هنگام س��رویس 
برای تعمیرکاران و سرویسکاران باشد. در 
حالی که بسیاری از جوامع  در حال حاضر 
با محدودیت های دوران ش��یوع ویروس، 
روبرو هس��تیم، خوش��بختانه اسپری ها و 
مواد ض��د عفونی کننده الزم ب��رای اماکن 

جهت کارکردن وجود دارند.
 به عن��وان مثال، در م��کان هایی مانند 
بیمارس��تان ، ایس��تگاه ها ی قطار و مترو، 
س��وپرمارکت ها ، کارخانه ه��ا و انبارها و 
فضا های بس��ته و مس��قف این گند زدائی 
 ه��ا م��ی توان��د ب��ور روزم��ره و بدفعات

 انجام بشود.
ب��ا رعای��ت ن��کات زیر،ه��ر کس��ی 
ک��ه در هن��گام ش��یوع وی��روس کرون��ا 
)COVID-19( از دس��تگاه آسانس��ور 
اس��تفاده می کند ، می توان��د تالش خود را 
برای ایمن ماندن در هنگام ش��یوع بیماری 

همه گیر انجام دهد.
- برای انواع باالبر از تماس مس��تقیم با 

دکمه ه��ای باال و پایی��ن  کابین خودداری 
کنید.

ب��رای جلوگی��ری از پخ��ش ش��دن 
میکروب ها از فرود و بلند کردن دکمه های 
فشار ، بهتر است با انگش��تان برهنه دست 
نزنی��د ، در ع��وض از انتهای قلم ی��ا مداد ، 
انگشت دس��تکش یا چیز دیگری استفاده 

کنید.
اگر می خواهید از دستان خود استفاده 
نکنید، به یاد داش��ته باشید که هرچه زودتر 
آنها را بش��ویید یا از یک ضد عفونی کننده 
ضد الکل��ی مبتنی بر الکل با دس��تمال یک 
بار مصرف و غیره برای فش��ار دادن دکمه 

استفاده کنید.
- برای آسانس��ورهای حمل مس��افر، 
فاصله اجتماعی را انجام دهید و از ماس��ک 

صورت استفاده کنید
اگر نم��ی توانی��د ب��ا اف��راد دیگر در 
آسانس��ور فاصله دو مت��ری را حفظ کنید، 
صبور باشید و منتظر اسانسور بعدی بمانید 
یا اگر می توانید در عوض از پله ها استفاده 

کنید.
 در حال��ت ای��ده آل بهتر اس��ت برای 

مح��دود کردن ش��یوع عفون��ت از طریق 
قطرات تنفسی، خود به تنهایی یا فقط چند 
نفر محدود )مطابق با وضعیت آسانس��ور 
ساختمان( به اسانسور سوار شده و فاصله 

را رعایت کنید
- تمیز کردن منظم س��طوح قابل لمس 

آسانسور 
همیش��ه تمیز نگه داش��تن س��طوح به 
طور منظم عمل خوبی اس��ت. توصیه می 
کنیم اقدامات تمی��زکاری را افزایش دهید 
تا دکمه ها، نرده ها، دیواره های آسانسور، 
درب ها و سایر س��طوح به طور منظم ضد 

عفونی شوند. 
استفاده از اس��پری ها و مواد شوینده و 
ضد عفونی کننده برای محیط های بس��ته 
مانند چاهک آسانس��ور نیز مشمول همین 

پروتکل ها است.
در آسانس��ورهای اتوماتیک زمانی که 
 آسانس��ور) کابین( در حالت آم��اده بکار
) Stand By( ق��رار دارن��د در ص��ورت 
امکان درب ها با اس��تفاده از تنظیمات تابلو 
فرمان، بازنگه داشته شود و با روشن کردن 

هواکش تهویه  داخل کابین انجام شود. 
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حسین نصیری

شاید به لحاظ وفاداری به ریشه مورد نظر این  مثال در نظر مردمان آن دیار مرسوم، می بایست 
وجه آموزش در کمترین زمان با کیفیت باال، مد نظر قرار می دادیم. 

اما منظور هرچه باش��د، موضوع مهم آموزش در همه عرصه ها و رس��ته ها می تواند عاملی در 
مدیریت زمان و بهره وری باشد.

در این نوش��ته کوتاه، منظور غالب نگارنده؛ موضوع تربیت و آموزش مدیران کاردان، دستاندر 
کاران و مجریان کار آمد در س��ایه برنامه ریزی مدون و کارشناسی شده است، که می تواند عرصه را 

برای ایجاد تحول در همه زمینه های 
صنعت فراهم آورد،هرچند طی دوره 
های اخیر توج��ه به موضوع آموزش 
در عرص��ه های مختل��ف و مرتبط با 
صنعت در اولویت قرار گرفته است. 

و این جای خوشوقتی نیز دارد.  

آموزش، وجه مشترک مدیران موفق

مثالی در میان بعض��ی جوامع وجود دارد با این مضم��ون: »حداقل زمان، 
حداکثر مقدار« به این معنی که کس��ب بهتری��ن نتایج در کمترین مدت می 
توان��د به عنوان عامل��ی در تعیین ارزش زم��ان به عنوان یک��ی از برترین 
فاکتورها در فعالیت های اقتص��ادی، فرهنگی، اجتماعی و صنعتی و غیره 
مورد نظر قرار گرفته و لحاظ بشود. در وجه دیگر این مثال موضوع آموزش 

و سپس ارزش گذاری فعالیت بر اساس کیفیت نهفته است.
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آموزش، وجه مشترک مدیران موفق

از جمله یک وجه مش��ترک در بین مدیران فروش موفق تمایل به یادگیری و ایجاد تعدیل در این فضای فروش همیشه در 
حال تغییر است. 

گروه های مختلف مدیریت فروش صنعتی  در صنعت آسانسور در شرکت ها و دفاتر در شرایط کنونی ) تورم های پر فراز 
و نشیب و ویروسی( در تالش برای بروز رسانی و امنیت بهداشتی ناگزیر به استفاده افزونتر از فضای مجازی شده اند.

آموزش گروه های دانشجویان، عالقمندان دوره های مختلف برای آموزش از فضای مجازی استفاده می کنند.
هیات مدیره سندیکای صنایع اسانس��ور و پله برقی نیز همسو با دستورات و پروتکل های بهداشتی، جلسات را بصورت 

آنالین و مجازی نیز برگزار می کنند، 
تمامی این موارد در سطح صنعت قابل اجرا است و چنین نیز می شود. و عزم همگانی برای ادامه حیات حرفه ای را در حد 

کالن طلب می کند. که یک بار دیگر به تمثیل در قسمت اول این نوشته نگاهی دوباره بیاندازند.
افراد می توانند با به اشتراک گذاردن تجربیات  و استفاده از دانش یکدیگر کلید رشد دیگر اعضا و صنعت را بفشارند.

چه راهی بهتر از انجام این کار با گروهی از همکاران و تشریک در تجربه، تمرکز بر بازار فروش صنعتی، ساختن ایده های 
عملی جدید برای کسب و کار و انتقال آن به دیگران.

زمان کوتاه است و ..
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مجید رمضانی

تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نظر سنجی  صنعت آسانسور
 در دوران شیوع ویروس کرونا

در این نوش��ته مختصر نتایج نظر سنجی انجام شده توسط انجمن آسانسور آلمان 
VFA Interlift e.V. و بخش سازماندهی نمایشگاه اینتر لیفت می پردازیم.

 اخیراً) اواس��ط دس��امبر 2020 تا اواخر ژانوی��ه 2021 میالدی( نتایج س��ومین 
نظرس��نجی VFA Interlift e.V. و بخش س��ازماندهی نمایش��گاه اینتر لیفت از 
نمایندگان صنعت آسانس��ور در مورد وضعیت فعلی صنعت و چش��م انداز تجارت 
آین��ده در طی هم��ه گیری وی��روس کوید COVID(19-19( منتش��ر ش��د. این 

نظرسنجی از بیش از  600 شخصیت حقیقی و حقوقی،پاسخ دریافت کرد.

در حال��ی ک��ه در تکرار ای��ن نظر 
س��نجی در مرحل��ه  دوم تع��داد 572 
پاسخ در یافت گردید. آندره کوخنین، 
رئی��س بخ��ش تحقیق��ات س��رمایه 
کاالهای س��رمایه ای اتحادیه اروپا، در 
تهیه تجزیه و تحلی��ل نمودار، از جمله 
تجزیه و تحلیل بر اس��اس کش��ور، از 

ش��یوع ویروس کوید 19 که از اوایل س��ال 2020 از منطقه و ش��هر ووهان )چین( آغاز 
ش��ده بود در مدت کوتاهی بیش��تر کشورها و ش��هرها را درنوردید و تعدادی زیادی از 
جوامع را در ش��وک و قرنطینه فرو برد.  در همه جوامع بصورت مس��تقیم و غیر مستقیم، 
اثرات ش��یوع ویروس کرون��ا یا همان کوی��د 19 در مدت کوتاهی ب��ر زندگی فردی ، 
اجتماعی و در بخ��ش هایی چون؛ اقتصاد، سیاس��ت و صنعت خیلی زود هویدا ش��د.   
در کش��ور تحریم ش��ده ما نیز با دوس��تان اندک و دش��منان زیاد این موضوع بسرعت 
و ب��ا اثرات ف��راوان به خ��ود نمایی پرداخته اس��ت.  در این نوش��ته ابتدا ب��ه نتایج یک 
تحقیق در س��طح قاره اروپا در دوران ش��یوع ویروس و طی یک دوره یک س��اله اشاره 
 م��ی ش��ود. و در صورت تداوم حیات، در ش��ماره آت��ی به اثرات آن در س��طح صنایع

 کشور می پردازیم.
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نتایج، از جمله پاسخ به خطر افزایش هزینه مواد اولیه برای مشاغل در سال 2021، به عنوان بخش بسیار 
تاثیر پذیرفته از شیوع ویروس، سخن گفته است.

در ادامه این برنامه منظم نظر س��نجی؛ برای اولین بار، انتشار نتایج توسط یک وبینار )به میزبانی 
 ،)Achim Hütter( که در آن بیش از200 نفر مشارکت داشتند، برگزار شد.   آکیم هوتر )کوخنین
رئیس، VFA-interlift؛ وهنینگ کانی��ک )Henning Könicke( ، مدیر عامل، مجموعه 
AFAG. ب��ا افزایش دامنه مباحث بینش و اطالعات بیش��تری را در م��ورد تاثیرات ویروس بر 

صنایع از جمله س��اخت و س��از و خصوصًا صنایع تجهیزات حمل و نقل عمودی را به 
اشتراک گذاشتند.

این افراد مشاهده کردند؛ ابتکاراتی مانند نظرسنجی ها "قرار دادن حمل 
و نقل عمودی )VT( بر روی نمودارها و جداول تجزیه و تحلیل به عنوان 

یکی از مقاوم ترین در جهان صنعت" دچار شکاف و ضرر و زیان قابل 
توجهی به لحاظ چگونگی کسب درآمد، شده است.

 همچنین مباحث مربوط به ش��رکتهای فع��ال در زمینه اینترنت 
اش��یاء نیز یک نمای کلی از رویدادهای آینده صنعت در سراس��ر 

جهان ارائه داد.
•  چش��م انداز ش��ش ماهه آینده به تدریج به موضع گیری 
کمتر محتاطانه منتقل خواهد شد، اما در مناطق و زنجیره تأمین 

تفاوت قابل توجهی خواهد داشت.
•  نگاه و افق دید مشاوران مثبت تر از انجمن ها هستند.

•  مشاغل در مورد افزایش اشتغال خوشبین ترند، و جالب 
تر اینکه بیشترین پیشرفت در خاورمیانه مشاهده شده است.

•  ارزیابی وضعیت رقابتی همچن��ان محتاطانه باقی مانده 
است اما در مقایسه با نظرس��نجی اکتبر 2020 کمی، کمتر شده 

است.
•  چش��م اندازهای استخدام در سطح جهانی مثبت و بهبود 

یافته باقی می مانند.
عدم اطمینان در مورد سیاس��ت اقتص��ادی همچنان عامل 
اصلی محدود باقی مانده اس��ت، در حال��ی که بقیه به طور کلی 

کاهش یافته اند.
•  در حال حاضر 80٪ پاس��خ دهندگان تورم  در قیمت مواد 

اولیه را به عنوان یک خطر قابل توجه تلقی کرده اند.
امید آنکه مسئوالن و مدیران بخش های مربوطه در کشور؛ 
هم با انجام تمهیدات الزم نس��بت به بررس��ی و کارشناس��ی 
موضوعات مش��ابه اقدام و با انتش��ار نتای��ج در برنامه ریزی و 
سیاس��ت گذاری اقدامات مثبت و رو به رشد و بهبود شرایط را 

در دستور کار قرار دهند.

این مجموعه در ادامه خواس��تار حضور تعداد بیش��تری از 
مش��ارکت کنندگان از نقاط مختلف و حتی بیرون از قاره اروپا 
در این وبینار شده اس��ت. مشاهدات اضافی عبارتند از: برخی 
از نتایج بدس��ت آمده از این نظر سنجی ها و وبینار بدین شرح 

منتشر شده است:
• ارزیابی وضعیت فعلی به وضوح بیانگر کنترل و پایداری 
ش��رایط  در در تمام مناطق و در سراس��ر زنجیره تامین  و مراکز 

تولید، بهبود بیشتری یافته است.
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کارگروه رفاهی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران
از جمل��ه ماموریت های تعریف ش��ده و معمول برای کارگروه یا 
کمیته رفاهی سندیکا، ایجاد زمینه های افزایش تعامل و همکاری ها 
با مراکز و س��ازمان ها، ارگان های دولتی و خصوصی با هدف فراهم 
 آوردن امکان بهره گیری اعضای سندیکا از خدمات و امکانات آن ها 

است.
ع��الوه بر ای��ن مقدمه مختص��ر در خصوص زمین��ه فعالیت این 
کارگروه در س��اختار هیات مدیره س��ندیکا ام��ا ماموریت های قابل 

توجه دیگری نیز دیده و لحاظ شده است.
حفظ کرامت و تشخص انسانی افراد و اعضای سندیکا ) حقوقی 
و حقیقی( هم از جمله فرازهای مورد توجه اعضای کارگروه رفاهی 

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران است.
بر همین اس��اس تا کنون تعداد قابل توجهی از اعضای سندیکا با 
توجه به شرایط نامس��اعد اقتصادی از همیاری و همکاری این کمیته 
در قالب دریافت وام های قرض الحس��نه و کمک بالعوض بهره مند 

شده اند.

گزارشنـوآوری
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بطور مثال، کمیته رفاهی سندیکا دراقدامی 
تحسین برانگیز، پس از فوت یکی از اعضا بر 
اثر ابتال به ویروس کرونا، با اعالن فراخوان و 
جمع آوری کمک های اعضّا و با اهدای مبلغ 
متنابهی ازس��وی هیات مدیره و رقمی افزون 
برهشتصدو پنجاه میلیون ریال )معادل هشتاد 
و پنج میلیون توم��ان( را ب��ه بازماندگان این 

عضو، اهدا و تقدیم نماید.
البت��ه در کنار این همانطور که در س��طور 
باالتر نیز اش��اره شد، صندوق حمایت صنفی 
نیزهمسوبا کمیته رفاهی اقدامات ارزشمند و 
قاب��ل توجهی در رفع مش��کالت مالی برخی 
اعض��ا باعط��ای وام های قرض الحس��نه، را 

بمورد اجرا گذارده است.
آقای��ان  ایرج نی��ازی  و علیرضا زرگری و 
دیگ��ر اعضای کارگروه رفاه��ی با ارج نهادن 
به ش��عائر دینی بر این موضوع تاکید دارند که 
اقدامات صورت گرفته تنها با نگاه به وظایف 

انس��انی و آموزه های دینی به ثمر رسیده و به 
اجرا در آمده است.

ایرج نی��ازی عضو پیشکس��وت صنعت 
در ای��ن مورد م��ی گوید؛ از جمل��ه وظایف 
 کمیته رفاه��ی تامین آس��ایش روانی و ایجاد 
زمینه های رفع مش��کالت اعضا در حد توان 
و وسع سندیکا است. البته انصافًا در هر زمان 
درخواس��ت حمایت مطرح گردیده اعضای 
محت��رم صنعت قدم های قاب��ل توجهی را در 

همیاری نیازمندان برداشته اند.
علیرض��ا زرگ��ری دیگر عضو پرس��ابقه 
صنعت نیز با اش��اره به بعض��ی اقدامات یک 
س��اله اخیر این کارگ��روه )کمیت��ه( خود را 
 عض��وی از خانواده ی ب��زرگ صنعت عنوان 
می کن��د که در هن��گام ب��روز نامالیمات در 
فعالیت حرفه ای و معیشتی اعضای سندیکا، 
مس��ئول و مش��ترک می داند و از تالش برای 

رفع آن فروگزار نمی کند.
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بازرسین امانت دار   اعضا هستند
هیات مدیره دوره دهم س��ندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، از زمان 
آغ��از ماموریت خود. فعالیت های زیادی در حیطه قانون، اساس��نامه و وظایف 

خود انجام داده است.
در تعریف فعالیت های صورت گرفته، طبیعی اس��ت؛ برخی از فعالیت های 
هیات مدیره و مجموعه س��ندیکا در غالب جلسات، نشس��ت ها، فعالیت های 
آموزشی، جلسات با اعضای صنعت داخلی و برخی نیز برون سندیکایی است.

افعال و کارهای سندیکا )هیات مدیره( با توجه به اساسنامه در سه قالب بلند 
مدت، میان مدت و کوت��اه مدت، برنامه ریزی، بحث و بررس��ی و پس از انجام 

مراحل قانونی در چهار چوب اساس نامه مصوب و به اجرا گذارده می شود.
هیات مدیره دوره دهم هر چند در آغاز با نوسانات و کارشکنی هایی از سوی 
برخی)خارج از س��ندیکا(  تا مدت ها  با اثرات آن مواجه بود. اما با حمایت اعضا، 
و تدابیر اندیش��یده ش��ده و ارجاع به راهکار های قانونی، سبب رفع مشکالت، 
خنثی سازی تحرکات خارج از اخالق حرفه ای و قانونی ) همان معدود افراد یاد 
ش��ده در فوق( گردید. هرچند خود این اقدامات زمان و هزینه قابل توجهی را به 
هیات مدیره به لحاظ مختلف تحمیل می کرد. اما خوشبختانه همدلی و همکاری 
قانونمند اعضای هیات مدیره و طی طریق در صراط قانون این مهم را به سر منزل 

مقصود رساند.
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بازرسین هیات مدیره دوره دهم سندیکای صنایع 
آسانسور و پله برقی به لحاظ عمل به وظایف قانونی) 
اساس��نامه(، اخالقی و حرفه ای خ��ود با حضور در 
کلیه جلس��ات، نشست ها و موارد مش��ابه، نسبت به 

آنچه که می بایست، انجام وظیفه کرده اند.
بررس��ی و تطابق با اساس��نامه و مقررات مربوطه 
در انعقاد، توافق نامه ها، تفاه��م نامه ها، قرار دادها و 
نظایر آن از دیگر فعالیت های بازرسین سندیکا بوده 

و هست.
تطبی��ق مصوبات و اعالن تذک��ر در صورت عدم 
تطابق با موازین اس��اس نامه از جمل��ه دیگر فعالیت 

بازرسین است.
موضوع بررس��ی، تطبی��ق و پیگی��ری مطالبات 
س��ندیکا بر اس��اس تصویب هیات مدیره و منطبق با 
اس��اس نامه از جمله؛ پیگیری مطالبات س��ندیکا به 
عنوان امانات اعضا در نزد هیات مدیره و س��ندیکا از 
مراتب بیرونی از جمله، س��ازمان ه��ا، وزارتخانه ها، 
ارگان ها، اتحادیه هاو نظایر آن از جمله دیگر فعالیت 

های بازرسین دوره دهم است.
نادر الهی عضو پیشکس��وت و پرس��ابقه صنعت 
آسانس��ور بازرس اصلی هیات مدی��ره دوره دهم در 
خصوص برخی اقدامات در جهت وظایف بازرسین 

می گوید: 
به نظر من بازرسین، در زنجیره امانت سپرده شده به 
ایشان و هیات مدیره منتخب،) از سوی اعضای محترم 

جامعه صنع��ت( از جمله حلقه های اتصال و نظارت 
هس��تند. بر همین اساس تالش بر این است که مطابق 
اساس نامه و قوانین مربوطه، در روند فعالیت های به 
انجام رس��یده تا تصویب توسط هیات مدیره منتخب 
و س��پس مراح��ل اجرائی مصوب��ات در بخش های 
مختلف از جمله؛ ارتباطات درون و برون س��ازمانی 
 س��ندیکا، مباح��ث مال��ی، دریاف��ت و پرداخت ها، 

و کال عدم تغایر با اساس نامه مواردی، پیش نیاید.
آقای الهی در ادامه می افزاید: در مطالبی که متعاقبًا 
به اطالع اعضای محترم خواهد رس��ید در خصوص 
جزئی��ات بیش��تربرخی از فعالیت های بازرس��ین و 
همکاری هیات مدی��ره محترم در اس��تیفای حقوق 
قانونی اعضا از برخی » دیگ��ران« خاص،) که همین 
نزدیکی ها هس��تند( راجع به انجام مراحل قانونی و 

نتایج بدست آمده،  در. پرده بر خواهیم داشت.
امیر عباس دهقان دیگر بازرس هیات مدیره دوره 
دهم س��ندیکا نیز با تا بیان اینکه؛ بازرس��ین در وحله 
اول پیگی��ر اجرای دقیق مفاد  اساس��نامه در مراودات 
وفعالیت ه��ا و مصوبات هیات مدیره از یک س��و و 
برگزیدگان اعضای صنع��ت جهت نظارت بر هیات 
مدیره هس��تند، م��ی افزاید: ام��ا این پای��ان وظایف 
بازرس��ین نبوده و آنان خود را موظف ب��ه هم از بین 
ب��ردن زمینه های مغایرت با اساس��نامه  و نیز به س��ر 
انجام رساندن مطالبات اعضا در بیرون از سندیکا هم 

همکاری های الزم را بر خود واجب می دانند.
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برگزاری همایش بین المللی
 دیپلماسی اقتصادی

 ایران و اوراسیا

ابتدا در پانل »بانک وتعامالت مالی«رئیس کمیسیون بازار پول 
وس��رمایه اتاق بازرگانی؛ صنایع، معادن و کشاورزی تهران  فریال 
مس��توفی، که مدیریت این پانل را نیزبرعهده داش��ت بابیان اینکه 
یکی ازمعضالت گریبان گیرمناس��بات تجاری ایران وکشورهای 
عضواتحادیه اوراس��یا، مس��اله نقل وانتقاالت بانکی است،گفت: 
ای��ن مس��اله،واردات،صادرات و تولی��د را نیزتحت الش��عاع 

قرارخواهدداد.
ومتوس��ط،  کوچ��ک  گفت:ش��رکت  ه��ای  س��پس  وی 
ازنبودکانال های رس��می مالی آسیب بیشتری متحمل   می شوند و 
اتاق بازرگانی ته��ران پلتفرمی برای تهاترکاالطراحی کرده که این 
پلتف��رم  می تواندبه خدمت تجارت ایران واتحادیه اوراسیابس��یار 

کمک کند.
وی در ادام��ه اف��زود: هم چنی��ن اس��تفاده ازرمزارزه��ا نی��ز 

 می تواند به عن��وان یک راهکارموردتوج��ه قرارگیرد. درعینحال 
 ایجادیک صن��دوق مالی ب��رای تامین مالی پروژه های مش��ترک

 نیزقابل بررسی است.
عزیزمنصوری، رئی��س اداره همکاری های چندجانبه تجاری 
مال��ی وزارت امورخارجه ایران، به عنوان س��خنران بعدی با بیان 
اینکه نظام سنتیوکالس��یک پولی موجود ، نیازهای ناشی ازتوسعه 
مناس��بات راپاسخگونیس��ت ، عن��وان کردکه درای��ن زمینه باید 

نوآوری های جدیدی رقم بخورد. 
وی در ادام��ه افزود:باوجودکاه��ش حج��م تج��ارت ایران 
بابرخی کش��ور ها د رماه های گذشته،شاهدرشدمبادالت تجاری 
کشورباروس��یه  وارمنس��تان بوده ای��م. این نش��ان  می دهدکه اگر 
اراده ای درکارباش��د،حتی دربدترین ش��رایط نیزامکان توس��عه 

روابط وجود دارد.

درهمای��ش دیپلماس��ی اقتصادی 
ایران واوراس��یا وپانل ه��ای تخصصی 
آنکه ب��ه منظورایجادهم گرایی بیش��تر 
و توس��عه رواب��ط اقتص��ادی می��ان 
کش��ورعضواتحادیه  وپن��ج  ای��ران 
اوراسیا،توس��ط ات��اق بازرگانی تهران 
بامش��ارکت موسس��ه مطالعات خلیج 
فارس روزهش��تم بهمن م��اه1399 در 
 س��الن همای��ش ه��ای رای��زن تهران 
 برپاش��د ، راهکاره��ا و موانع توس��عه 
مراودات این کشور ها به بحث وبررسی 

گذاشته شد.
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ک��ه  باتاکیدبرای��ن  عزیزمنص��وری 
دالرزدای��ی ازتجارت بایدازحرف به عمل 
تبدیل شود،گفت: فارغازشعارهای دولتی 
درای��ن زمینه ،ش��رکای ای��ران دراتحادیه 
اوراس��یا بایداقدامات جدی تری درزمینه 
دالرزدایی ب��ه انجام برس��انند. برای مثال 
باتوج��ه به اینکه روس��یه رتب��ه چهارم را 
دارا  ازذخایرط��ال  ازنظربرخ��ورداری 
است،بر همین اساس طالمی تواند به ابزار 
مبادل��ه ای رانوکش��ور های عضواتحادی 

هاوراسیا تبدیل شود.
رس��تم ژیگانش��ین،رئیس نمایندگی 
بازرگان��ی فدراس��یون روس��یه درای��ران 
نیزبااش��اره ب��ه اینک��ه چندبانک روس��ی 
درح��ال اتصال ب��ه یک س��وئیفت ایرانی 
هس��تند ،گف��ت: مذاکرات��ی ه��م بابانک 
ش��هردر حال انجام اس��ت ت��ا در یک گام 

موثردیگر،روابط مستقیم بانکی میان ایران 
وروسیه برقرارشود.

بعالوه ضم��ن اینکه اس��تفاده ازروبل 
درتجارت روس��یه درحال افزایش است. 
در 11 ماه هس��ال2020 نیزحجم تجارت 
ایران وروسیه شش درصدرشد داشته واین 
دس��تاورد باوجود تحریم ها ممکن  ش��ده  

است.
همچنی��ن دوپانالزپانل ه��ای دهگانه 
این همایش،به موضوع م��راودات بانکی 
وتعامالت مالی وهم چنین بررسی الزامات 
و ضرورت های تدوی��ن واجرای موافقت 
 نام��ه تج��ارت آزاداختص��اص پیداکرد.  
درپانل »بانک وتعامالت مالی«این همایش 
که باحضور نمایندگان��ی ازنهادهای مالی 
وبانکی ایران وکش��ور های عضواتحادیه 
اوراس��یا برگزارش��د، راهکارهایی چون 

تهاتر،اس��تفاده  ازمکانی��زم  بهره گی��ری 
ازرمزارزه��ا وایج��اد یک صن��دوق مالی 
مش��ترک برای تس��هیل مب��ادالت تجاری 
طرفین پیش��نهاد ش��د. هم چنی��ن درپانل 
بررس��ی  آزاد:  تج��ارت  »موافقت نام��ه 
ضواب��ط، الزام��ات وتعهدات«نمایندگان 
ب��ا  مرتب��اط  ازنهاد ه��ای  برخ��ی 
امرتجارت،برخ��ی ن��کات کارب��ردی در 
 واردات وصادرات راب��ه فعاالن اقتصادی

 خاطر نشان کردند.
در ادامه این همایش همچنین تعدادی 
از اعض��ای اتاق تهران و مس��ئوالن بخش 
دولتی و خصوصی به طرح و ابراز نظرات 

پرداخته و سخنرانی کردند.
این همایش یک روزه در شرایط ویژه 
بدلیل ش��یوع ویروس کرون��ا و با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
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امیر بیوک خرمی
شرکت  هیدرو گستر

)مدرس دانشگاه(

مبانی اص��ول س��یال در هیدرولیک 
و خصوصی��ات ش��لنگ هیدرولیکی
»قسمت دوم و پایانی«

)cavitation ( کاویتاسیون
معنای آکادمیک کاویتاس��یون به جدا 
ش��دن ریزترین ذرات از سطح ماده جامد 
اشاره می کند که در لبه های کنترل قطعات 
هیدرولیک نظیر پمپ ها، ش��یرها و... رخ 
می ده��د. این نوع فرس��ایش م��واد بر اثر 
افزایش فش��ار ناگهانی و دمای زیاد پدید 
می آید.افزای��ش فش��ارهای ناگهان��ی در 
زمان های بس��یار کوتاه و پی در پی سبب 

افزایش شدید حرارت می شوند. 
در سیس��تم های هیدرولیک افزایش 
س��رعت جری��ان در مجراه��ای باریک 
نیازمند انرژی جنبشی اس��ت. از آنجایی 
که انرژی جنبشی از انرژی فشار به دست 
می آید ل��ذا در مجراهای باری��ک انرژی 
فشاری بس��یار افت می کند و فشار در آن 
مجراها تا س��طح خال کاهش می یابد. در 
فش��ار خال کمتر از 0/3- بار اجزای هوای 
حل ش��ده به ش��دت با یکدیگر بر خورد 
ک��رده و حباب های ریز  ه��وا را به وجود 
می آورند. با افزایش فشار ناشی از کاهش 
سرعت در مجحاری باریک این حباب ها 

منفجر ش��ده و باعث سایش سطوح مجرا 
می گردند.

توضیح�ات و دالی�ل متع�ددی 
ب�رای وج�ود ه�وا در سیس�تم های 

هیدرولیک وجود دارد:
مایعات همیشه حاوی مقداری معین از 
هوا هستند. در شرایط فشار اتمسفر روغن 
هیدرولیک ح��اوی 9% هوای حل ش��ده 
است. این امر نس��بی بوده و تابع فشار، دما 
و نوع روغن است. همچنین  هوا می تواند 
از خارج وارد سیس��تم هیدرولیک شود به 
طور مثال در نقاط نش��تی علی الخصوص 

در خط مکش پمپ.
به عالوه روغن مکیده ش��ده از مخزن 
توس��ط پمپ می تواند حاوی حباب های 
هوا باش��د. این امر به علت بازگشت غیر 
اصول��ی روغن به مخزن توس��ط خطوط 
برگشت است که می تواند شامل ماندگاری 
خیل��ی کوتاه م��دت روغ��ن در مخزن به 
دلی��ل نزدیکی نقاط مکش و برگش��ت یا 
کوچکی مخزن یا ضعف خاصیت روغن 
در رها کردن 
ی  حباب ه��ا

هوا باشد.
ل  س��یا

هیدرولیک 
در اص��ل 
مایع��ی  ه��ر 
ن��د  ا می تو

برای انتقال انرژی فش��اری مورد استفاده 
قرار گیرد. با این حال از آنجاییکه س��یال 
ب��ه کار رفته در ماش��ین های هیدرولیکی 
می بایس��تی دارای خواص متعددی باشد 

لذا تعداد آنها محدود می شود.
 به طور مثال اس��تفاده از آب به عنوان 
س��یال هیدرولیک مشکالت زنگ زدگی، 
نقطه جوش پایین، دم��ای یخ زدگی باال و 

ویسکوزیته خیلی کم را به همراه دارد.
س��یال هیدرولیک با روغن پایه نفتی 
که به روغن هیدرولیک شناخته می شود، 
بیش��تر خواص مورد نیاز را دارا اس��ت و 

دامنه ی کاربرد وسیعی دارد.

انواع سیاالت هیدرولیک
عالوه بر دو گروه سیاالت هیدرولیکی 
و روغن ه��ای هیدرولی��ک ب��ا قابلی��ت 
اش��تعال پایین انواع مختلفی از سیاالت با 
خاصیت های مختلف نیز وجود دارد. این 
خواص مقدار کمی از انواع مواد افزودنی 

با روغن پایه تعیین می شود.
1.روغن ه��ای هیدرولیک ب��ا قابلیت 

اشتعال
بر اساس اس��تاندارد  این روغن ها در 
سه کالس مختلف از قرار زیر دسته بندی 

می شوند:
HL

HLP
HV

2. گروه س��یال هیدرولیک با قابلیت 

 :شعاع کمانش 

گردد که به منظور رعایت  حداقل شعاع کمانش در شرایط ثابت بودن شلنگ و حداکثر فشار کار مجاز تعیین می
 ایمنی شعاع کمانش شلنگ نباید کمتر از حداقل تعیین شده باشد.

 :دمای عملکرد 

به بیش از آن کاهش طول عمر شلنگ  دمای عملکرد حداکثر دمای روغن عبوری از شلنگ است و افزایش دما
 را در پی دارد.

ها طول مناسب آنهاست به نحوی که در صورت متحرک بودن قطعات  مهمترین موضوع در رابطه با نصب شلنگ
های زیر تعدادی  ی کافی بزرگ باشد. شکل ها کشیده نشوند. همچنین شعاع کمانش نیز بایستی به اندازه شلنگ

 دهند. ها را نشان می شلنگهای مناسب نصب  از روش

 
 

 

مقالهنـوآوری
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اش��تعال کم که در چه��ار کالس مختلف از 
قرار زیر دسته بندی می شوند:

HFA
HFB
HFC
HFD

خاصی�ت و نیازمندی ه�ای روغن 
هیدرولیک:

تمام�ی روغن ه�ای هیدرولی�ک 
می بایستی دارای خواص زیر باشند:

حداقل جرم حجمی ممکن• 
حداقل تراکم  پذیری• 
دارای حداقل ویس��کوزیته الزم برای • 

تشکیل الیه روانسازی 
خاصیت خوب ویسکوزیته/دما• 
خاصیت خوب ویسکوزیته/فشار• 
ثبات خوب در مقابل پیر شدن• 
قابلیت اشتعال کم• 
سازگاری خوب با دیگر مواد• 

روغن ه�ای  ای�ن  ب�ر  ع�اوه 
هیدرولی�ک می بایس�تی قابلیت ه�ای 

زیر را نیز داشته باشند:
رهاسازی هوا• 
ضد کف• 
مقاوم در برابر سرما• 
حفاظت مناس��ب در مقابل پوسیدگی • 

و فساد
جداسازی آب• 

مهمترین خاصیت روغن های هیدرولیک 
ویسکوزیته ی آنها است.بر اساس استاندارد 
ISO ه��ر درجه ویس��کوزیته ی روغن های 
هیدرولی��ک تعیین کننده ی ی��ک بازه دارای 
حداق��ل و حداکث��ر در دم��ای 40 درج��ه 

سانتیگراد است.

: )flexible hoses( شلنگ ها
از ش��لنگ های فش��ار قوی برای اتصال 
وس��ایل و تجهی��زات متح��رک هیدرولیک 

ی��ا در مکان های��ی ک��ه فضای کاف��ی برای 
لوله کش��ی وجود ندارد اس��تفاده می ش��ود.
ش��لنگ ها همچنین در جلوگی��ری از انتقال 
نویز و ارتعاش��ات کاربرد دارند. استفاده از 
ش��لنگ ها ب��رای اتصال پمپ ها به سیس��تم 
)خطوط مکش، خروجی و تخلیه ی نشتی ( 

تقریبا در همه ی موارد الزامی است.
ش��لنگ ها دارای مح��دوده ی مقاوم��ت 
در مقاب��ل مواد ش��یمیایی، دم��ا و ضربات و 
ش��وک های مکانیکی هس��تند. به خصوص 
تعیین فشار کاربری در هر دو نوع استاتیک و 
دینامیک بسیار مهم است. افزایش فشارهای 
ناگهان��ی حاصل از تحریک س��ریع ش��یرها 
می تواند چندین بار بیش��تر از فش��ار محاسبه 
شده ی سیستم باش��ند. فقط مشخصات ارائه 
ش��ده توس��ط س��ازنده در خصوص سایز، 
فشار، مقاومت ش��یمیایی و حرارتی است که 

می تواند مبنای انتخاب باشد.

تعریف اصطاحات شلنگ ها
uحداکثر فشار کار مجاز:

حداکثر فشار کار مجاز استاتیک غالبا به 
همراه فشار دینامیک توس��ط سازنده اعالم 
می شود. فشار کار استاتیک با ضریب ایمنی 
4 برابر تعیین می گردد. به عبارتی دیگر فشار 
پارگی ش��لنگ ها 4 برابر حداکثر فشار کاری 

است.
uفشار پارگی:

فش��ار  ای��ن 
تنها توس��ط تست 
تعیی��ن  واقع��ی 
می ش��ود. ش��لنگ 
نبای��د در فش��اری 
زی��ر فش��ار پارگی 
نشتی داشته یا پاره 

شود.
فشار تست:

برای  شلنگ ها 
ثانی��ه   30 م��دت 

)حداکثر 60 ثانیه( تا حد 2 برابر فشار کاری 
تحت فشار قرار می گیرند.

تغییر طول:
تغییر طول ش��لنگ در حداکثر فشار کار 
مجاز، تابع طرح بافته الیه ی میانی اس��ت که 
نباید بیش از 2% و یا کمتر از 4% از طول اولیه 

شلنگ باشد.

uشعاع کمانش:

حداقل ش��عاع کمانش در شرایط ثابت 
بودن شلنگ و حداکثر فشار کار مجاز تعیین 
می گ��ردد که به منظور رعایت ایمنی ش��عاع 
کمانش ش��لنگ نباید کمتر از حداقل تعیین 

شده باشد.

uدمای عملکرد:

دم��ای عملک��رد حداکثر دم��ای روغن 
عبوری از شلنگ است و افزایش دما به بیش 
از آن کاهش طول عمر شلنگ را در پی دارد.

مهمتری��ن موض��وع در رابط��ه با نصب 
ش��لنگ ها طول مناسب آنهاس��ت به نحوی 
ک��ه در ص��ورت متح��رک ب��ودن قطعات 
ش��لنگ ها کش��یده نش��وند. همچنین شعاع 
کمان��ش نی��ز بایس��تی ب��ه ان��دازه ی کافی 
ب��زرگ باش��د. ش��کل های زی��ر تع��دادی 
 از روش ه��ای مناس��ب نص��ب ش��لنگ ها 

را نشان می دهند.
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محمد حاج زمان

شرکت ستاره فراز نما

چشم انداز اثرات
 همه گیری کرونا بر صنعت آسانسور

تحلیل نتایج ای��ن ارزیابی که به تفکیک 
کش��ورها ص��ورت پذیرفت، در اواس��ط 
تابستان سال جاری منتش��ر شد. در تحلیل 
نهایی، از نتایج کش��ور چین صرف نظر شد، 
چرا که کمتر از 1 درصد از ش��رکت کنندگان 
در ارزیاب��ی از این کش��ور بودن��د. پس از 
پردازش نتایج با اس��تفاده از روش��ی مشابه 
روش پرکاربرد و متعادل شاخص مدیریت 

خرید، مشاهدات زیر حاصل شده است:

lب��رآورد کلی از وضعی��ت اقتصادی 

حال حاض��ر با 34 درصد »ب��د«، 26 درصد 
»خوب« و 40 درص��د »بدون تغییر« متمایل 

به وضعیت »دشوار و چالش برانگیر« است.
lدر مقایسه چشم انداز آینده با شرایط 

پی��ش از همه گی��ری کرون��ا، اتحادیه های 
صنف��ی بیش��ترین نگاه منف��ی را ب��ه آینده 

داشتند.
lدر مقایسه چشم انداز آینده با شرایط 

پیش از همه گیری کرون��ا، تولیدکنندگان و 
ارائه دهندگان خدم��ات کمترین نگاه منفی 

را داشتند.
lدر مجموع نگاه صنعت به چشم انداز 

آینده تا حدودی محتاطانه بوده اس��ت. 29 
درصد انتظار وخیم ش��دن شرایط در شش 
ماه آتی را داش��تند، نیمی از شرکت کنندگان 

انتظ��ار ثب��ات داش��تند و تنه��ا 19 درصد 
بهب��ود ش��رایط را محتم��ل می دانس��تند. 
شرکت کنندگان اروپایی و آمریکای شمالی 
کمتر از دیگ��ر مناطق ب��ه وضعیت ماه های 

پیش رو نگاه منفی داشتند.
lدر زمین��ه چش��م انداز وضعی��ت 

کس��ب و کار، اتحادیه ه��ای صنفی بیش از 
دیگران دست به عصا و محتاطانه اظهارنظر 
می کردند. در مقام بع��دی، تولیدکنندگان / 

تأمین کنندگان قطعات قرار داشتند.
lمحدودیت های مربوط به همه گیری 

کرونا مهمترین عامل محدودکننده کس��ب 
و کار شناخته ش��د و در جایگاه های بعدی، 

 ،)VFA( آمریکا، اتحادیه آسانس��ور آلمان ELEVATOR WORLD موسس��ه
شرکت نمایشگاهی AFAG )برگزارکننده نمایش��گاه INTERLIFT( و موسسه مالی 
CREDIT SUISSE اخیرا نتایج اولین ارزیابی از میان سلسله ارزیابی های انجام شده در 
بین ش��رکت ها و مجموعه های فعال و پیشرو در صنعت آسانس��ور را درباره وضعیت فعلی 

صنعت منتشر و پیش بینی خود را از تأثیرات همه گیری کرونا بر کسب و کار ارائه کردند.
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عدم ثبات اقتصای و رکود تقاضا / مسکوت ماندن تقاضاهای فعلی عنوان شد.
lش��رکت های اروپایی و آمریکای شمالی برنامه داشتند که تغییری در تعداد نیروهای کاری خود به وجود نیاورند؛ 

اما در آسیا و اقیانوسیه، حرکت به سمت کاهش تعداد نیروهای کاری بود.
lفروش��ندگان آسانس��ور انتظار داش��تند نس��بت به وضعیت پی��ش از همه گی��ری کرونا، کس��ب و کار مربوط به 

س��اختمان های تازه احداث تا 10 درصد افت کند، در حالی که برای بازس��ازی آسانسور س��اختمان های موجود، تنها 3 
درصد افت کسب و کار را نسبت به شرایط پیشین محتمل می دانستند.

نموداره��ای نه گانه زیر جزییات بیش��تری از ای��ن ارزیابی را به دس��ت می دهند. منظور از مجموع��ه در نمودارها، 
کلیه کس��ب و کارهای فعال در صنعت آسانسور شامل شرکت های آسانسوری، ش��رکت های مشاوره، تولیدکنندگان، 

تأمین کنندگان، اتحادیه ها، سازمان ها و... است.

 عامل محدودکننده کسب و کار شناخته شد و در  نیکرونا مهمتر یریگهمهمربوط به  یهاتیمحدود
 عنوان شد. ی فعلیهاتقاضا مسکوت ماندن رکود تقاضا / و یعدم ثبات اقتصا ،یبعد یهاگاهیجا

 د به وجودخو یکار یروهایدر تعداد ن یرییبرنامه داشتند که تغ یشمال یکایو آمر ییاروپا یهاشرکت 
 بود. یکار یروهایرکت به سمت کاهش تعداد نح ه،یانوسیو اق ایاما در آس؛ اورندین

 مربوط به کرونا، کسب و کار  یریگهمهاز  شیپ تیبه وضع تفروشندگان آسانسور انتظار داشتند نسب
های برای بازسازی آسانسور ساختمانکه  یدرصد افت کند، در حال 10تازه احداث تا  یهاساختمان

 دانستند.می محتمل نیشیپ طیدرصد افت کسب و کار را نسبت به شرا 3تنها  موجود،
 

منظور از مجموعه در نمودارها، کلیه  دهند.میگانه زیر جزییات بیشتری از این ارزیابی را به دست نمودارهای نه
های مشاوره، تولیدکنندگان، ی آسانسوری، شرکتهاکسب و کارهای فعال در صنعت آسانسور شامل شرکت

 ها و... است.، سازمانهااتحادیه کنندگان،تأمین
 

 
 کشور/منقطه کیبه تفک جینتا

 سه ماهه گذشته یاقتصاد تیوضعمجموعه از ارزیابی 
 

نتایج به تفکیک کشور/منقطه
ارزیابی مجموعه از وضعیت اقتصادی سه ماهه گذشته

نتایج به تفکیک حوزه کاری
ارزیابی مجموعه از وضعیت اقتصادی سه ماهه گذشته

 
 یحوزه کار کیبه تفک جینتا

 سه ماهه گذشته یاقتصاد تیوضعارزیابی مجموعه از 
 

 
 کشور/منقطه کیبه تفک جینتا

 ندهیدر شش ماه آ یاقتصاد تیاز بهبود وضع مجموعه برآورد
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 یحوزه کار کیبه تفک جینتا

 سه ماهه گذشته یاقتصاد تیوضعارزیابی مجموعه از 
 

 
 کشور/منقطه کیبه تفک جینتا

 ندهیدر شش ماه آ یاقتصاد تیاز بهبود وضع مجموعه برآورد
 

نتایج به تفکیک کشور/منقطه
برآورد مجموعه از بهبود وضعیت اقتصادی

 در شش ماه آینده

نتایج به تفکیک حوزه کاری
برآورد مجموعه از بهبود وضعیت اقتصادی

 در شش ماه آینده

نتایج به تفکیک منقطه
ارزیابی وضعیت فعلی و آینده کسب و کار

عوامل محدودکننده کسب و کار

 
 یحوزه کار کیبه تفک جینتا

 ندهیدر شش ماه آ یاقتصاد تیاز بهبود وضع مجموعه برآورد
 

 
 منقطه کیبه تفک جینتا

 کسب و کار ندهیو آ یفعل تیوضع یابیارز
 

 
 یحوزه کار کیبه تفک جینتا

 ندهیدر شش ماه آ یاقتصاد تیاز بهبود وضع مجموعه برآورد
 

 
 منقطه کیبه تفک جینتا

 کسب و کار ندهیو آ یفعل تیوضع یابیارز
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مطابق انتظار، بیش از هر چیز به محدودیت های مربوط به همه گیری کرونا اشاره شد و در ادامه، 
عدم ثبات اقتصادی و رکود تقاضا عنوان شد. عدم ثبات قوانین و کمبود تجهیزات / مواد اولیه 

کمترین تأثیرات را داشتند.

 
 محدودکننده کسب و کار عوامل

کرونا اشاره شد و در ادامه، عدم ثبات  یریگهمهمربوط به  یهاتیمحدودبیش از هر چیز به انتظار،  مطابق
 .تندرا داش راتیثأت نیکمتر هیمواد اول / زاتیو کمبود تجه نیثبات قوان عدم و رکود تقاضا عنوان شد. یداقتصا

 

 
 کشور/منقطه کیبه تفک جینتا

 مجموعه  یکار یرویدر تعداد ن راتییتغبینی پیش
 

 
 محدودکننده کسب و کار عوامل

کرونا اشاره شد و در ادامه، عدم ثبات  یریگهمهمربوط به  یهاتیمحدودبیش از هر چیز به انتظار،  مطابق
 .تندرا داش راتیثأت نیکمتر هیمواد اول / زاتیو کمبود تجه نیثبات قوان عدم و رکود تقاضا عنوان شد. یداقتصا

 

 
 کشور/منقطه کیبه تفک جینتا

 مجموعه  یکار یرویدر تعداد ن راتییتغبینی پیش
 

نتایج به تفکیک کشور/منقطه
پیش بینی تغییرات در تعداد نیروی کاری مجموعه 
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 یحوزه کار کیبه تفک جینتا

 مجموعه  یکار یرویدر تعداد ن راتییتغبینی پیش
 

 
 (منطقه اروپای )صرفا برای حوزه کار کیبه تفک جینتا

 اکرون یریگهمهقبل از  تیبا وضع سهیدر مقا کسب و کار تیوضعانتظار 
 

 منبع:
Elevator World Middle East – 4th Quarter 2020 

 
 یحوزه کار کیبه تفک جینتا

 مجموعه  یکار یرویدر تعداد ن راتییتغبینی پیش
 

 
 (منطقه اروپای )صرفا برای حوزه کار کیبه تفک جینتا

 اکرون یریگهمهقبل از  تیبا وضع سهیدر مقا کسب و کار تیوضعانتظار 
 

 منبع:
Elevator World Middle East – 4th Quarter 2020 

نتایج به تفکیک حوزه کاری )صرفا برای منطقه اروپا(
انتظار وضعیت کسب و کار در مقایسه با وضعیت قبل از همه گیری کرونا

نتایج به تفکیک حوزه کاری
پیش بینی تغییرات در تعداد نیروی کاری مجموعه 

منبع:
Elevator World Middle East – 4th Quarter 2020
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سیس�تم مانیتورینگ هوشمند آسانسورها 
در برج های بلند

) Nanfeihong Plaza(

برج های بلن��د Nanfeihong Plaza اواخر س��ال 2022 
میالدی با پایان عمیالت ساخت  ساز به بهره برداری می رسند، اما 
این تمام ماجرا نیست. ویژگی های منحصر تجهیزات حمل و نقل 
عمودی این برج ها که با استفاده از ارتباط آنالین اینترنتی، برخی 
تجهیزات هوش��مند، و مانیتور کردن اطالعات بصورت لحظه ای 
کنترل خواهند ش��د، ضمن افزایش ایمنی و تس��ریع جابجائی بار 
و مس��افران، کمک شایانی در پیش��گیری از بروز اشکاالت فنی و 

اقدام به موقع را ممکن می سازد.
 مجموع��ه برج ه��ای Nanfeihong Plaza با مس��احت 
 ،)Xi’an( 470/000 متر مربع واقع در منطقه »یانتا« ش��هر ش��یان
مرکز استان ش��ان زی ) Shaanxi( در شمال غربی چین  در حال 

ساخت و تولید هستند.
این برج ها شامل مراکز خرید، هتل ها و دو برج اداری؛ کالس
A هس��تند که یکی تا 192 مت��ر و یکی دیگر 135 مت��ر ارتفاع می 
گیرند. درطراحی برج ها از کوه هوآ ش��ان که در نزدیکی آنها قرار 
دارد الهام گرفته شده است، )هوآ شان یکی از پنج کوه بزرگ چین 
 Nanfeihong Plaza اس��ت که باعث می ش��ود مجموعه ی
به یک بنا ب��ا معماری منحصر به فرد در این ش��هر تاریخی تبدیل 

شود.(
اما نکته مرتبط و مهم این ب��رج ها به صنعت، تجهیزات حمل 
ونقل عمودی وآسانس��ورهای آن ها است، ش��رکت بین المللی 

کانه، در مناقصه تهیه و نصب آسانس��ورها و پله های برقی و پیاده 
روهای متحرک برنده ی س��فارش تحویل 95 دستگاه آسانسور و 
پل��ه برقی به مجموعه ب��زرگ Nanfeihong Plaza ، با هدف 
توسعه و تجهیز به تکنولوژی های جدید، و با کاربردهای مختلط، 

شده است.
این تجهی��زات با توجه به ویژگی های  ب��رج های بلند دارای 
سیس��تم مانیتورینگ متمرک��ز جهت پایش اطالع��ات و دوربین 
های مدار بسته جهت نظارت در لحظه برای، پیشگیری از خرابی 

احتمالی و سرویس و نگهداری به هنگام، هستند.
 ،MiniSpace این آسانسور ها شامل؛ 25 دستگاه آسانسور
25 دس��تگاه آسانس��ور، MonoSpacet ، 43 دستگاه پله برقی 
  TravelMaster 110 و 2 دستگاه پله برقی  TravelMaster
115 به توسعه ارائه می دهد. عالوه بر این، ساختمان ها به سیستم 
کنترل مقصد، مجهز خواهند ش��د که زمان انتظار و مس��افرت را 
کاهش می دهد، و سیس��تم مانیتورینگ E-link that که امکان 
نظارت بر عملکرد کلی��ه تجهیزات را در زمان واقعی از یک مکان 

واحد فراهم می کند.
آسانس��ورها و پله های برقی در این پ��روژه بزرگ بنا به اظهار 
مدیران مربوطه؛ با بهره گیری از تجیزات تکمیلی و فنی هوشمند 
امکان سفری ایمن و روان را برای کاربران چه به لحاظ نفر و چه به 

لحاظ بار و خود رو، فراهم می کنند.

علیرضا میر نظامی
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رحمت اهلل قیصری

شرکت آسانسور و پله برقی بهران مهر

مفهوم سیستم تخلیه
سیستم تخلیه اضطراری آسانسور، شامل تجهیزات آسانس��ور، چاه آسانسور، موتورخانه، و تجهیزات دیگر مورد 
نیاز برای عملکرد ایمن آسانسور در زمان تخلیه می باشد )شکل 1(. از آنجایی که افراد در زمان انتظار برای آسانسور باید 
از دود و آتش محفوظ بمانند، این سیس��تم باید شامل راهروهای آسانسور حفاظت شده شود. عالوه بر این، راهروهای 
آسانسور حفاظت ش��ده از فعال شدن دکمه های آسانسور توس��ط آتش جلوگیری می کنند و به این ترتیب کابین های 

آسانسور توسط آتش، به طبقات آتش گرفته فراخوانی نخواهند شد ]1[.
سیستم تخلیه آسانسوری اضطراری باید در برابر گرما، مشتعل شدن، دود، آب، افزایش دمای بیش از حد تجهیزات 
اتاق ماش��ین آسانسور و قطع جریان الکتریکی حفاظت شده باش��د. همچنین، این سیستم باید از یک مسیر کنترلی برای 
تضمین حفاظت افرادی که با آسانس��ور جا به جا می ش��وند، برخوردار باشد. در مناطقی که مستعد زلزله هستند، باید به 
طراحی زلزله توجه ش��ایانی داشت. عالوه بر این، برای توسعه یک سیستم تخلیه آسانسور اضطراری، باید رفتار انسانی 
را مدنظر قرار داد، به گونه ایی که س��اکنان ساختمان باید به سیستم عملکردی در موقعیت های اضطراری، راغب بوده و 

توانایی استفاده از آن را داشته باشند. در ادامه به بررسی این موارد پرداخته شده است.

مسائل مربوط به تخلیه اضطراری آسانسور
در این قسمت، برخی مسائلی که نگرانی در رابطه با تخلیه اضطراری آسانسور را افزایش می دهند، ارائه شده است.
افسانه وحشت: در این زمینه سوء تفاهمی وجود دارد که رفتار وحشتزده عمومًا منجر به ازدحام جمعیت در آسانسور 

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 دوم



نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 56
شماره   دوم  ) بهمن 1399(

ادامه دارد

و مسدود کردن درهای ورودی آسانسور شده 
و در نتیجه کابین حرکت نخواهد کرد. 

کیتینگ1 )1982( بیان می کند که:
"در مطبوعات به طور مکرر گزارش ش��ده 
است که بسیاری از تلفات در تراژدی های آتش 
سوزی ناشی از رفتار وحش��ت زده ی قربانیان 
بوده است. چنین نتیجه گیری توسط مطبوعات 
اصرار میکند که با وجود ش��واهد پژوهشی غیر 

قابل حل، نتیجه دقیقا برعکس است. "
کیتینگ در م��ورد مطالعات مربوط به رفتار 
انسانی نجات یافتگان بسیاری از آتش سوزی 
های بزرگ بحث کرده و چنین نتیجه گیری می 
کند که رفتار وحش��تزده در موقعیت های آتش 
س��وزی به ندرت وجود دارد. برایان2 )1988( 
نیز بر ای��ن عقیده اس��ت که رفتار وحش��تزده 
حتی در بی��ن افرادی ک��ه از آتش س��وزی در 
حال پیش��رفت آگاهی دارند، ب��ه ندرت اتفاق 
م��ی افتد و او نش��ان می دهد ک��ه اغلب حالت 
های رفتاری که در موقعیت های آتش سوزی 
اضط��راری رخ م��ی دهد س��نجیده و هدفمند 
اس��ت. بنابرای��ن احتمال رفتار وحش��تزده در 
راهروی آسانسوری که از گرما و دود حفاظت 
شده است، بسیار کم است. به هر حال، آموزش 
جهت برط��رف کردن س��وءتفاهم های ایجاد 

شده در رابطه با وحشت، ارزشمند است. 
آتش در داخل سیس��تم تخلی��ه اضطراری 
آسانس��ور: در ص��ورت وجود آت��ش در چاه 
آسانس��ور، راهروی آسانسور و یا موتورخانه، 
بهت��ر اس��ت ک��ه سیس��تم تخلی��ه اضطراری 
آسانس��ور خاموش ش��ود. آتش در محور و یا 
راهروی آسانس��ور می تواند به راحتی منجر به 
ش��رایط غیر قابل دفاع در داخل سیستم تخلیه 
آسانس��وری اضط��راری ش��ود. آت��ش در هر 
بخشی از سیستم تخلیه آسانسوری اضطراری 
م��ی تواند اجزای آسانس��ور را در معرض دود 
ق��رار داده، منج��ر ب��ه باالرفتن دم��ا و احتماال 
پاش��یدن آب توسط آبپاش ها ش��ود. از اجزای 

1-Keating
2- Bryan

آسانس��وری که در حال حاضر ساخته می شوند، 
نمی توان انتظار داش��ت که در چنین شرایطی کار 
کنن��د. در حالی که امکان تامین اجزای آسانس��ور 
برای داشتن س��طوحی مقاوم در برابر محیط های 
ایجاد شده توس��ط آتش وجود دارد، در این مقاله 
تمرکز بر اجزای آسانس��وری اس��ت ک��ه در حال 
حاضر در دسترس هس��تند. بنابراین روش اتخاذ 
ش��ده در این مقاله، برای مواقعی که آتش در داخل 
سیستم تخلیه آسانسوری اضطراری وجود دارد، 

خاموش کردن سیستم است. 
حفاظت از اف��راد در حال انتظ��ار: افرادی که 
منتظر آسانس��ور برای انتقال از محیط آتش گرفته 
هستند به راهروی آسانسوری نیاز دارند که سطح 
باالیی از حفاظ��ت در برابر گرما، ش��عله و دود را 
فراهم کن��د. مباحث مربوط ب��ه حفاظت از گرما، 
شعله و دود در ادامه در این مقاله بررسی می شوند.
محافظ��ت از مس��افران: ی��ک روش ب��رای 
محافظت از مس��افران در برابر باز ش��دن خودکار 
درهای آسانس��ور ب��ه آتش، داش��تن راهروهای 
آسانسوری است که حفاظت در برابر گرما و دود را 
ایجاد کنند. روش دیگر، وجود یک حالت کنترلی 
در آسانسور اس��ت که از توقف آن در راهروهایی 
که دارای شرایط غیرقابل دفاع هستند، جلوگیری 
می کند. سیستمی که از هر دو روش استفاده میکند 

سطوح باالیی از قابلیت اطمینان خواهد داشت. 
محافظت در برابر گرما و شعله: یکی از قدیمی 
تری��ن روش ها ب��رای محافظ��ت در برابر آتش و 
محدود کردن گس��ترش آن، دهلیزبندی3 اس��ت. 
همانطور که بع��داً در این مقاله م��ورد بحث قرار 
خواهد گرفت، روش های س��اخت و ساز مقاوم 

در برابر آتش به خوبی تثبیت شده اند.

3- compartmentation
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روش شاقول اندازي
در چاه آسانسور برج هاي بلند

محمدرضا اسکافی

شرکت آسانسور هزاره سوم

رضا براتعلی

 شرکت آسانسور هزاره سوم

معرفي گریک بعنوان ابزار شاقول اندازي
در ای��ن تحقی��ق روش ش��اقول ان��دازي و اطالعات��ي از 
جزئی��ات مراح��ل اس��تفاده از اس��باب کار نص��ب ری��ل راهنما 
ش��یندلر در س��اختمان ه��اي بلن��د از جمل��ه ب��رج می��الد تهران 
ارائه م��ي ش��ود. روش ه��اي متفاوتي ب��راي تنظیم ری��ل راهنما 
 وج��ود دارد ول��ي در این تحقی��ق به بررس��ي اس��تفاده از گریک 
 GRIK(1 ( بعن��وان اب��زاري راح��ت، ایم��ن و کارآم��د پرداخته

 شده است.
گریک شامل چندین قطعه مي باشد که باید مطابق دستورالعمل 

1- Guide Rail Installation Kit

ارائه شده توس��ط شرکت ش��یندلر مونتاژ ش��ود. این وسیله بطور 
همزمان بمنظور تنظیم ری��ل کابین، ریل وزنه تعادل و درب طبقات 
مورد استفاده قرار مي گیرد. همچنین بمنظور پایدار ساختن خطوط 
صاف ایجاد شده توسط سیم هاي شاقول در ساختمان هاي بلند، از 
نگهدارنده هاي مخصوص سیم هاي شاقول در طول مسیر استفاده 

مي شود.
باید توجه ش��ود که اس��تفاده ناصحیح از گریک منجربه نصب 
اش��تباه و کیفیت پایین در حرکت آسانس��ور خواهد ش��د، از اینرو 
مونتاژ، تنظیم و نصب گریک تنها با نظارت کارش��ناس مورد تأیید 

شرکت شیندلر باید صورت پذیرد.

مقدمه
همواره یکي از مهمترین بخش ها در کار نصب آسانسور، شاقول اندازي مي باشد که نیاز 
به دقت و حساس��یت زیاد در اجرا دارد. در واقع هرچه بیش��تر در این بخش از کار دقت باالتر 
باش��د به نتیجه مطلوب تري در نصب ری��ل کابین، ریل وزنه تع��ادل و درب طبقات خواهیم 
رس��ید که متعاقبًا حرکت نرم و بدون لرزش کابین را در پي خواهد داشت. کار شاقول اندازي 
در س��اختمان هاي بلند مرتبه و برج ها با توجه به دامنه نوس��انات بیشتر این سازه ها از اهمیت 
بیشتري برخوردار مي باشد. بدین منظور شرکت هاي معتبر آسانسوري از روش هاي مختلفي 
براي این کار اس��تفاده مي کنند که در اینجا به بررسي و معرفي شاقول اندازي شرکت شیندلر 

پرداخته شده است.
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مراحل نصب و کاربرد گریک
همانط��ور که در ش��کل )1( نش��ان داده ش��ده اس��ت، گریک 
ش��امل یک قاب مي باش��د و همانگون��ه که در ش��کل )2( نمایش 
داده ش��ده تمام��ي قطع��ات و پروفی��ل ه��اي آن بصورت بس��ته 
 بن��دي بوده و پ��س از خارج ش��دن از جعب��ه و مونتاژ ش��دن طبق 
دس��تورالعمل ارائه ش��ده، ب��ا توجه به ابع��اد چاه آسانس��ور قابل 
تنظی��م و مطابق��ت ب��ا ابعاد موج��ود در نقش��ه مي باش��د و در آن 
مح��ل ریل ه��اي کابی��ن، وزن��ه تع��ادل و درب طبقات توس��ط 
س��یم هاي ش��اقول مش��خص م��ي ش��ود. در ش��کل )1( اندازه 
"x ک��ه در قس��مت وزن��ه تع��ادل آم��ده مرب��وط ب��ه آفس��ت بین

 موتور و وزنه تعادل مي باشد.

بمنظور اس��تفاده از این وس��یله و انجام کار نصب ریل و درب 
طبقات همانطور که در ش��کل )3( نش��ان داده ش��ده بدین صورت 
عمل مي ش��ود که پس از تنظیم قاب گریک با استفاده از نقشه چاه و 
مشخص شدن محل دقیق ش��ابلون هاي مربوط به ریل هاي کابین، 
وزنه تع��ادل و درب طبقات، گریک پاییني در چاهک روي بیم هاي 
موقت نصب ش��ده به همین منظور و به همین ش��کل گریک باالیي 
در قس��مت فوقاني چاه روي بیم هاي مشابه قرار داده شده و پس از 

تنظیم محکم مي شوند.
س��پس سیم هاي شاقول که در شکل )4( نشان داده شده از محل 

مشخص شده در شابلون ها عبور کرده و محکم مي شوند.
در س��اختمان ه��اي مرتف��ع ک��ه بدلیل نوس��انات س��ازه در 

شکل )1(

شکل )3(

شکل )2(

2 | P a g e  
 

 مراحل نصب و كاربرد گريك

( نمايش داده شده تمامي 2همانگونه كه در شكل ) و مي باشدگريك شامل يك قاب نشان داده شده است،  (1)همانطور كه در شكل 
بوده و پس از خارج شدن از جعبه و مونتاژ شدن طبق دستورالعمل ارائه شده، با توجه به قطعات و پروفيل هاي آن بصورت بسته بندي 

، وزنه تعادل و درب طبقات در آن محل ريل هاي كابين و مطابقت با ابعاد موجود در نقشه مي باشد و ابعاد چاه آسانسور قابل تنظيم
كه در قسمت وزنه تعادل آمده مربوط به آفست بين موتور و وزنه  xاندازه  (1) در شكل توسط سيم هاي شاقول مشخص مي شود.

 تعادل مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 (2شكل )
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 مراحل نصب و كاربرد گريك

( نمايش داده شده تمامي 2همانگونه كه در شكل ) و مي باشدگريك شامل يك قاب نشان داده شده است،  (1)همانطور كه در شكل 
بوده و پس از خارج شدن از جعبه و مونتاژ شدن طبق دستورالعمل ارائه شده، با توجه به قطعات و پروفيل هاي آن بصورت بسته بندي 

، وزنه تعادل و درب طبقات در آن محل ريل هاي كابين و مطابقت با ابعاد موجود در نقشه مي باشد و ابعاد چاه آسانسور قابل تنظيم
كه در قسمت وزنه تعادل آمده مربوط به آفست بين موتور و وزنه  xاندازه  (1) در شكل توسط سيم هاي شاقول مشخص مي شود.

 تعادل مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 (2شكل )
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شود  عمل مي بدين صورت نشان داده شده (3)بمنظور استفاده از اين وسيله و انجام كار نصب ريل و درب طبقات همانطور كه در شكل 
ريل هاي كابين، وزنه تعادل و  و مشخص شدن محل دقيق شابلون هاي مربوط به پس از تنظيم قاب گريك با استفاده از نقشه چاهكه 

ر چاهك روي بيم هاي موقت نصب شده به همين منظور و به همين شكل گريك بااليي در قسمت ، گريك پاييني ددرب طبقات
 فوقاني چاه روي بيم هاي مشابه قرار داده شده و پس از تنظيم محكم مي شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل )

 

 كرده و محكم مي شوند.( نشان داده شده از محل مشخص شده در شابلون ها عبور 4سپس سيم هاي شاقول كه در شكل )

 

 

 

 

 

 

 (4شكل )
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اثر ب��اد و تغییر جهت آن در اثر زاویه تابش خورش��ید که ناش��ي از 
انبس��اط و انقباض نماهاي بترتیب رو و پش��ت به تابش خورش��ید 
م��ي باش��د، از نگهدارن��ده س��یم ش��اقول بط��ور معم��ول در هر 
 20 متر اس��تفاده مي ش��ود که در ش��کل )5( نمونه ای��ن نگهدارنده 

نشان داده شده است.
همانطور که در ش��کل )6( نشان داده ش��ده تأثیر استفاده از این 
نگهدارنده ها در س��اختمان ه��اي بلند بمنظور حفظ فاصله  س��یم 
هاي شاقول از دیواره چاه در س��اعات متفاوت از طول روز آشکارا 

مشخص گردیده است.

نتیجه
با توجه به اهمیت حرکت ن��رم و بدون لرزش کابین در صنعت 
آسانسور، همواره شرکت هاي س��ازنده بدنبال راهکارهایي براي 
کاه��ش و دمپ لرزش هاي ناخواس��ته کابین مي باش��ند که در این 

شکل )4(

شکل )6(شکل )5(

3 | P a g e  
 

شود  عمل مي بدين صورت نشان داده شده (3)بمنظور استفاده از اين وسيله و انجام كار نصب ريل و درب طبقات همانطور كه در شكل 
ريل هاي كابين، وزنه تعادل و  و مشخص شدن محل دقيق شابلون هاي مربوط به پس از تنظيم قاب گريك با استفاده از نقشه چاهكه 

ر چاهك روي بيم هاي موقت نصب شده به همين منظور و به همين شكل گريك بااليي در قسمت ، گريك پاييني ددرب طبقات
 فوقاني چاه روي بيم هاي مشابه قرار داده شده و پس از تنظيم محكم مي شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل )

 

 كرده و محكم مي شوند.( نشان داده شده از محل مشخص شده در شابلون ها عبور 4سپس سيم هاي شاقول كه در شكل )

 

 

 

 

 

 

 (4شكل )
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انبساط و انقباض  كه ناشي ازدر ساختمان هاي مرتفع كه بدليل نوسانات سازه در اثر باد و تغيير جهت آن در اثر زاويه تابش خورشيد 
متر استفاده مي شود كه در  22از نگهدارنده سيم شاقول بطور معمول در هر  مي باشد، نماهاي بترتيب رو و پشت به تابش خورشيد

 نمونه اين نگهدارنده نشان داده شده است. (5)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 (5شكل )

 

نشان داده شده تأثير استفاده از اين نگهدارنده ها در ساختمان هاي بلند بمنظور حفظ فاصله  سيم هاي  (6) همانطور كه در شكل
 ره چاه در ساعات متفاوت از طول روز آشكارا مشخص گرديده است.شاقول از ديوا

 

 

 

 

 

 

 

 (6شكل )
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انبساط و انقباض  كه ناشي ازدر ساختمان هاي مرتفع كه بدليل نوسانات سازه در اثر باد و تغيير جهت آن در اثر زاويه تابش خورشيد 
متر استفاده مي شود كه در  22از نگهدارنده سيم شاقول بطور معمول در هر  مي باشد، نماهاي بترتيب رو و پشت به تابش خورشيد

 نمونه اين نگهدارنده نشان داده شده است. (5)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 (5شكل )

 

نشان داده شده تأثير استفاده از اين نگهدارنده ها در ساختمان هاي بلند بمنظور حفظ فاصله  سيم هاي  (6) همانطور كه در شكل
 ره چاه در ساعات متفاوت از طول روز آشكارا مشخص گرديده است.شاقول از ديوا

 

 

 

 

 

 

 

 (6شكل )

 

 

خصوص تراز بودن ریل ها و نصب صحیح آنها پارامتر مهمي بشمار 
مي آید. بنابراین همواره روش هاي متفاوتي توس��ط ش��رکت ها و 
س��ازنده ها ارائه مي گ��ردد که کیفیت نصب ریل و ش��اقول اندازي 
را افزای��ش مي ده��د. اهمیت موضوع زماني بیش��تر م��ي گردد که 
چاه آسانس��ور مورد بررس��ي ارتفاع زیادي داش��ته باشد که در این 
صورت دامنه نوس��انات به نس��بت افزایش مي یابد. در این شرایط 
روش مورد استفاده براي شاقول اندازي اهمیت ویژه اي پیدا کرده، 
از اینرو در این تحقیق روش��ي کارآمد که توس��ط یکي از ش��رکت 
 هاي پیش��گام در صنعت آسانس��ور مورد اس��تفاده قرار مي گیرد،

 بررسي شده است.

مرجع
Schindler documents, “Schindler 7000, In-

stallation, Plumbing, Quick Reference” 2011.
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فرهاد دنیابیگی

روند  نوآوری  در  آسانسور
E L E V A T O R
I N N O V A T I O N
T R E N D S

هر مت��ر مربع از فضای اش��غال ش��ده 
توس��ط آسانسور فضایی اس��ت که درغیر 
این صورت می توانس��ت ب��ه یک فعالیت 
اختص��اص یافته و ی��ا به مس��تاجراجاره 

داده ش��ود. بنابر این، کاهش اندازه سیستم 
آسانسور برای صاحبان امالک ومستغالت 

مهم است. 
برای رف��ع این نیازه��ا، تولیدکنندگان 

بزرگ و بین المللی آسانس��ور ش��روع به 
بازنگری درسیس��تم های آسانسور سنتی 
کرده ان��د و چه بس��ا، در آین��ده نزدیک با 
طراحی ها و فناوری های جدید، تولیدات 

خود را به بازار های مصرف عرضه بکنند.

نوآوری ه��ای عمده ای ک��ه امروزه 
در بازار مش��اهده می شود را می توان در 

چهار دسته اصلی دسته بندی کرد:
 - اولین مورد شامل تغییراتی درسیستم 
های آسانس��ور س��نتی اس��ت که سرعت 

باالبرها را افزایش می دهد.
درافزای��ش  ن��وآوری  دوم  -ن��وع 
حداکثر ارتفاع شافت)چاهک(آسانس��ور 

متمرکزاست.
- س��وم، برخی ازنوآوری ها اس��تفاده 

در این مقاله درم��ورد نوآوری ها در فضای آسانس��ور )یا صنعت 
آسانسور( صحبت خواهیم کرد.اکثرس��اختمان ) تجاری، اداری، 
مس��کونی(حداقل دارای یک یا چند آسانس��ور هس��تند، بنابر این 
نوآوری دراین زمینه برای هوشمند سازی، کارآیی وکاهش هزینه 

ساختمان ها مهم است. 
بع��الوه، باطراحی وس��اخت س��اختمان ه��ای بلندت��ر  و بلندتر، 
اهمیت سیس��تم های آسانس��ور افزایش می یابند. در یک دفتر بلند 
مرتبه،سیستم آسانس��ور نه تنها باید خدمات سریع ارائه دهد تاکار 
کنان بتوانند به طور موثر ازفضای کار خود عبور و مرور کنند، بلکه 
همچنین نباید فضای مفید ساختمان ها رابیش ازحد اشغال کنند  و 

یا برق زیادی را مصرف کنند.
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ازچندی��ن کابین آسانس��ور دریک ش��افت ب��رای افزایش توان  
جابجایی مسافراست. 

- و چهارم، ش��رکت ها برای بهبود سیس��تم های زمان بندی 
آسانسور و پیاده سازی الگوریتم های پیشرفته که زمان انتظار 

مسافران را کاهش می دهند، تالش می کنند. 
دس��ت اندرکاران امیدوارن��د؛ این ن��وآوری ها باعث 
کاهش زمان انتظار و مس��افرت برای مس��تاجران وکاهش 
تعداد شافت)چاهک( آسانس��ور مورد نیاز برای سرویس 
دهی به یک س��اختمان معین شود. بسیاری از این نوآوری 
ها همچنین به کاهش مصرف برق سیس��تم های آسانسور 

کمک می کنند.

افزایش سرعت آسانسور
یکی ازنوآوری هایی که طی3 سال گذشته در صنعت 
آسانسور اتفاق افتاده این اس��ت که شرکت ها شروع به 
افزایش سرعت آسانسور کرده اند. تولیدکنندگان ژاپنی؛ 
توشیبا، میتسوبیشی وهیتاچی چندین سیستم آسانسور 
پر سرعت درساختمان های بلند مرتبه نصب کرده اند. 
هدف این سیس��تم های فوق سریع کاهش زمان حمل 
ونقل ب��ه طبقات باال وهمچنین جذب گردش��گران به 

ساختمان است.

آسانسورهای فوق س��ریع می توانند تا 20 متر بر ثانیه حرکت 
کنند که دو برابر سریعتر از سیس��تم آسانسورهای نصب شده در 
مرکز تجارت جهانی در نیویورک و برج خلیفه دردبی است سیستم 
های فوق س��ریع قباًل در مرکز مالیCTF درگوانگژو وبرج 
 شانگهای درش��انگهای نصب شده اند. برای رسیدن به این
 س��رعت های باال، تولی��د کنن��دگان نه تنه��ا موتورهای 
الکتریکی مورداس��تفاده ب��رای بلندکردن آسانس��ورها را 
بهبود بخشیدند، بلکه بس��یاری از اجزای سیستم دیگر را 
نیز برای اطمینان ازایمن��ی و راحت بودن حرکت اصالح 
کردند. به عنوان  نمونه، هیتاچ��ی نوآوری های جدیدی 
را تقریبًا در هرقس��مت ازسیستم آسانس��ور فوق سریع 

درساختمان مرکز مالیCTF پیاده سازی کرد.
 آنهاموتور الکتریکی مغناطی��س دائم، درایو باریک 
جدید را توس��عه دادند، مقاومت طناب فوالدی )س��یم 
بکس��ل( را برای کاه��ش وزن 30٪ بهبود بخش��یدند، 
سیستم جدیدی را برای س��رکوب ارتعاشات درکابین 
آسانس��ورطراحی کردند، طراحی کابین را برای بهبود 
آیرودینامیک و کاهش لرزش ها تغییر دادند. سروصدا، 
و یک سیستم کنترل فش��ار هوا جدید برای جلوگیری 

ازناراحتی گوش مسافرایجاد کرده است. 
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  مقابله صحیح
 با کرونا در آسانسور 

محمد ملکوتی

شرکت ام تی

آسانسورها اغلب کاربرد عمومی دارند لذا مکان های آلوده محسوب می شوند
در “طرح تشخیص و درمان کووید 19” )نس��خه چهارم( اشاره شده است: ویروس 
کرونای جدید بیش��تر از طریق آئروس��ل ها )قطرات بس��یار ریز مایع و یا ذرات جامد( و 

همچنین از طریق لمس منتقل می شود.
در صورتی که این ترش��حات به دکمه ها و یا دیواره آسانس��ور برسد، احتمال دارد از 
طریق لمس، به سایر اشخاص منتقل شود. اگر شخص دوم در این حالت دست خود را به 

دهان، بینی و یا چشم خود بکشد، احتمال انتقال عفونت وجود دارد.
روش های جلوگیری از انتقال ویروس کرونا در آسانس��ور از آن جهت اهمیت بسیار 
باالیی دارد که طبق گفته  محققان، این ویروس در محیط های بس��ته و بدون تهویه مناسب 
که فاصله  افراد حاضر در آن کمتر از یک ونیم متر باشد به راحتی قابل انتقال است خصوصًا 
در برج های پرجمعیتی که افراد حضوری طوالنی مدت یا چندین باره در آن داشته باشند. 
بنابراین با رعایت چند نکته ی س��اده می توانید هنگام حضور در آسانسور خودتان را 

نسبت به ویروس کرونا مقاوم کنید:

1 ( در آسانس��ور کمتر با دیگران حرف 
بزنید

طبق یافته ه��ای علمی وی��روس کرونا 
از راه تنف��س و ب��زاق دهان منتقل می ش��ود، 
بنابراین ف��رد بیمار هنگام س��رفه، عطس��ه 
صحبت یا آوازخواندن به راحتی این ویروس 
را به دیگران منتق��ل می کند. طی تحقیقی که 
ماه گذش��ته منتشر ش��ده محققان دریافته اند 
ک��ه صحبت با صدای بلند ب��ه اندازه ی کافی 
ذرات معلق در ه��وا تولید می کند که موجب 

مقدمه
هزاران نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتال شده اند. دولت ها، شماری از افرادی را که گمان می 
کنند به ویروس آنفلوانزا مبتال شده اند را برای چندین روز در قرنطینه نگهداری می کنند تا از سالمت آنها 
مطمئن ش��وند. بر همین اساس رعایت یک سری از اقدامات برای پیشگیری از ابتال به کرونا در فضایی در 

بسته مانند آسانسور وجود دارد که می خوانید.
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  مقابله صحیح
انتقال ویروس کرونا به دیگران باش��د، البته  با کرونا در آسانسور 

ناگفت��ه نماند ای��ن ذرات معل��ق که حاوی 
ویروس هس��تند دس��ت کم 8 دقیقه در هوا 
ماندگار خواهند بود. بنابراین یکی از روش 
های جلوگی��ری از انتقال ویروس کرونا در 
آسانسور این اس��ت که صحبتتان با دیگران 
را کوتاه کنید و این روش را با دیگران نیز در 

میان بگذارید.

2 ( ماسک را فراموش نکنید
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه در بس��یاری از 
آسانس��ورها تهویه ای مناسب وجود ندارد 
و محی��ط ه��م بس��یار کوچ��ک و محدود 
است پوش��یدن ماس��ک بس��یار ضروری 
اس��ت. کاربرد ماس��ک در این است که اگر 
ناقل باش��ید و ندانید، ویروس را به دیگران 
منتق��ل نخواهید ک��رد. همچنی��ن دیگران 
هم اگر ماس��ک بزنند از انتق��ال ناخودآگاه 
این ویروس به ش��ما جلوگی��ری می کنند. 
بنابراین یکی دیگر از روش های جلوگیری 
از انتق��ال وی��روس کرون��ا در آسانس��ور 
 این اس��ت ک��ه حتمًا ماس��ک ب��ه صورت

 داشته باشید.

3 ( فاصله ی اجتماعی را در آسانسور 
رعایت کنید

مهمترین نکته در انتقال ویروس کرونا 

و همچنین در م��ورد روش های جلوگیری 
از انتق��ال ویروس کرونا در آسانس��ور این 
است که چه تعدادی در چه فاصله ای از هم 
قرار دارن��د. بنابراین حداقل فاصله ی مجاز 
یک ونیم متر اعالم ش��ده است. البته رعایت 
این نکته در آسانس��ور ممکن نیس��ت. پس 
هنگامی که با آسانس��ورهای شلوغ مواجه 
شدید، به هیچ عنوان وارد آسانسور نشوید 
و منتظ��ر بمانید تا آسانس��ور خالی ش��ود، 
یا اینک��ه از پله اس��تفاده کنی��د.در صورت 
سوار شدن در آسانس��ور شلوغ رو به دیوار 
قراربگیرید تا ازمسیر تنفس سایر افراد دور 

بمانید.

4 ( هنگام فشردن دکمه ی آسانسور از 
انگشتتان استفاده نکنید.

انتق��ال ویروس کرون��ا از طریق تماس 
دس��ت ش��ایع اس��ت چنانچه دس��تتان را 
به جس��م آل��وده بزنید و س��پس صورت، 
ده��ان، بینی ی��ا چش��متان را لم��س کنید 
ویروس کرون��ا را عماًل به بدن خود دعوت 
 کرده ای��د. مدت زمانی که وی��روس کرونا 
می تواند روی اجس��ام زنده بماند به عوامل 
متعددی بستگی دارد، از جمله دمای جسم، 
میزان رطوبت، نوع س��طح جسم، اما در دو 
تحقیق مش��خص شده اس��ت که ویروس 
کرون��ا روی س��طوح فلزی و پالس��تیکی 

بیش��ترین زمان ممکن، یعن��ی حداکثر تا 7 
روز، دوام می آورد.

بنابراین از دیگر روش های جلوگیری 
از انتق��ال ویروس کرونا در آسانس��ور این 
اس��ت که از لمس دکمه ها و درِ آسانس��ور 
بپرهیزید، چرا که این س��طوح مأمن بسیار 
خوبی برای این ویروس به ش��مار می آیند. 
طب��ق تحقیقی ک��ه در ماه می انجام ش��د در 
بیمارس��تانی در ووه��ان چی��ن حتی ژنوم 
ویروس کرونا هم روی دکمه ی آسانس��ور 
یافتن��د. پس به خاطر بس��پارید س��طوحی 
که اف��راد بس��یاری آن ها را لم��س می کنند 
بای��د م��دام ضدعفونی ش��وند و ی��ا الاقل 
باید پ��س از آنکه چنان س��طوحی را لمس 
 کردی��د دس��ت هایتان را بالفاصل��ه ض��د

عفونی کنید.
پیاده س��ازی  شروط 1تا 3 معموال آسان 
و در دسترس است اما دررعایت  شرط 4 که 
یکی از مهمترین شروط است توجه به چند 

نکته ضروریست.
1-  در ضدعفون��ی ک��ردن دکمه های 
آسانس��ور اگ��ر از مواد اس��یدی اس��تفاده 
کنی��د قطعا باعث خراب ش��دن دکمه ها ی 
آسانسور میش��ود و اگر از مواد بر پایه الکل 
اس��تفاده کنید ضمن ایج��اد خرابی امکان 

آتش سوزی نیز دور از انتظار نیست.
2- در صورت اس��تفاده از اجسام دیگر 

 

 3  صفحه   

    (Active Outside) ونیفعال شدن بیراشاره ای پنل   -

 :مزایا 

 .و فضای کمتری اشغال میکنند معموال در جای کلید قبلی نصب میشود -1
 نصب کمتری دارند.هزینه و زمان  -2

 معایب:

 دارند. قیمت باالتری -1
 ار تر و هزینه بر تر خواهد بود.ونها با توجه به مدارات جمع شده دشآتعمیر امکان  -2
 بیشتری دارند. شدنکان لمس با شاسی های قبلی ام تشابهتوجه به با  -3
 نها وجود داردکه استهالک آسانسور را بیشتر میکنند.آاتفاقی از مقابل  عبوردن ناخواسته با تکیه دادن یا فعال شامکان  -4

  میکند. را مختلعملکرد آسانسور فعال شده و  دائم دکمه ، صورت خرابیدر  -5

 (Active Inside)ی داخلفعال شدن اشاره ای پنل   -

 :مزایا 

 دارند. کمتری بسیار قیمت -1
 .می باشد ساده ترنها آ و تعویض تعمیرامکان  -2
 دارند. کمتری شدنکان لمس با شاسی های قبلی ام تفاوت ظاهریتوجه به با  -3
 .داردنشدن اتفاقی از مقابل انها وجود  عبوردن ناخواسته با تکیه دادن یا فعال شامکان  -4
  کند. یایجاد نمعملکرد آسانسور  مشکلی در غیر فعال شده و  هدکم صورت خرابی در  -5

 معایب:

 .اشغال میکنند ی کمیو فضا قبلی نصب میشود هایکلید کنارمعموال در  -1
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مانن��د کلید و غیره ضمن آس��یب زدن به دکمه ای آسانس��ور امکان 
انتقال بیماری ها از طریق جسم واسط نیز وجود دارد.

3-  در صورت اس��تفاده از دس��تمال کاغذی یا خ��الل دندان و 
.. ای��ن بن��د رعایت ش��ده ولی جم��ع آوری مواد اس��تفاده ش��ده و 
 کنت��رل و معدوم س��ازی زبال��ه ها نیز خ��ود معضل بزرگی اس��ت 
و ام��کان انتقال آلودگ��ی در تماس ب��ا زباله ها  نیز وج��ود دارد. در 
صورت عدم کنترل زباله های داخل کابین و انباش��ت دستمال های 
کاغذی اس��تفاده ش��ده  در ته چاه آسانس��ور که معموال روغنی نیز 
هست با یک بی احتیاطی موجب آتش سوزی میشود و یا جمع شدن 
زبال��ه ها الی درب ها یا س��یل درب ها  موجب خرابی آسانس��ور  و 

توقف سرویس دهی گردد.
4-  اس��تفاده از دکمه های غیر لمس��ی که در دو نوع فعال شدن 
Active Ou Active Inside( و فعال شدن بیرونی)- )داخلی 
side(  طراحی و تولید شده اند . در ادامه به معایب و مزایای هر یک 

می پردازیم:

   )Active Outside( پنل اشاره ای فعال شدن بیرونی  -
مزایا :

1-  معم��وال در جای کلید قبلی نصب میش��ود و فضای کمتری 
اشغال می کنند.

2-  زمان و هزینه نصب کمتری دارند.
معایب:

1-  قیمت باالتری دارند.
2-  امکان تعمیر آنها با توجه به مدارات جمع ش��ده دشوار تر و 

هزینه بر تر خواهد بود.
3-  ب��ا توجه به تش��ابه با شاس��ی های قبلی امکان لمس ش��دن 

بیشتری دارند.
4-  امکان فعال ش��دن ناخواس��ته با تکیه دادن یا عبور اتفاقی از 

مقابل آنها وجود داردکه استهالک آسانسور را بیشتر می کنند.
5-   در ص��ورت خراب��ی ، دکم��ه دائ��م فعال ش��ده و عملکرد 

آسانسور را مختل می کند. 

 

 5  صفحه   
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)Active Inside( پنل اشاره ای فعال شدن داخلی  -
مزایا :

1- قیمت بسیار کمتری دارند.
2-  امکان تعمیر و تعویض آنها ساده تر می باشد.

3-  با توجه به تفاوت ظاهری با شاس��ی های قبلی امکان لمس 
شدن کمتری دارند.

4-  امکان فعال شدن ناخواسته با تکیه دادن یا عبور شدن اتفاقی 
از مقابل انها وجود ندارد.

5-  در ص��ورت خراب��ی  دکمه غیر فعال ش��ده و مش��کلی در  
عملکرد آسانسور ایجاد نمی کند. 

معایب:
1-  معموال در کنار کلیدهای قبلی نصب می شود و فضای کمی 

اشغال می کنند.

-  پنل هوشمند اشاره ای اوپال  
پنل غیر لمس��ی اوپ��ال محصولی دان��ش بنیان میباش��د که به 
ص��ورت م��وازی در کنار شاس��ی های آسانس��ور ق��رار گرفته و 
 مان��ع از هرگونه تماس فیزیکی فرد اس��تفاده کننده با شاس��ی های

 آسانسور می گردد.
نحوه عملک��رد محصول ب��ه گونه ایس��ت که با ق��رار گرفتن 
انگش��ت در فاصله 2 س��انتی متری فضای داخلی پن��ل، طبقه مورد 
نظرانتخ��اب و عملیات حرکت آسانس��ور انجام میش��ود. این پنل 
  Active Inside ها به منظورجلوگیری از فعال ش��دن ناخواسته

طراحی شده اند .
الزم به ذکر اس��ت به دلیل عدم اس��تفاده از قطعات مکانیکی و 
استفاده از قطعات الکترونیکی مرغوب و انجام مراحل دقیق کنترل 

کیفی این محصول  دارای عمرمفید باال می باشد.
همچنین با توجه به ویژگی محصول امکان تعمیم آن  در س��ایر 
محصوالت��ی که دارای صفحه کلید میباش��ند ،با توج��ه به نیازهای 

کشور وجود دارد.

 ارجاع:راهنم��ای گام دوم مبارزه با کووید19- (کرونا ویروس
) فاصل��ه گ��ذاری اجتماعی و الزامات س��المت محی��ط و کار در 

کارگاهها و صنایع کوچک

بهداشت ابزار و تجهیزات
1-3 س��طوح میزه��ای خدمت ب��ه ارباب رجوع و م��کا نهای 

عمومی مورد استفادۀ افراد را گندزدایی کنید.
2-3دستگیره دربها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده پلهها، پریز و 

کلیدهای برق را به طور مستمر، گندزدایی
کنید.

3-3وس��ایل شخصی محل کار مانند س��طوح کیس ها و موس 
های رایانه ها و کارتابل های اداری، تلفن ثابت و

تلفن همراه را به طور مستمر ضدعفونی کنید.
4-3 تلفن ثابت و تلفن همراه را به طور مستمر گندزدایی کنید.

5-3 درهای اتاقهای کار را نیمه باز نگه دارید تا از دستگیره های 
آنها برای بازکردن درب استفاده نشود.

6-3 تجهیزات و ابزارهای دس��تی را با رعای��ت زمان باز ماندن 
پس از هر بار استفاده گندزدایی کنید.

بهداشت ساختمان
1-4 ات��اق ها ی��ا واحده��ای کارگاه ها باید حداق��ل 12 بار در 

ساعت تهویه گردد.
2-4 استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره های سالن ها.

3-4 س��طوح میزها، دیواره ها و دسته های صندلی ها را به طور 
مستمر گندزدایی کنید.

4-4 تهویه مناس��ب محله ای اقامت، سرویس های بهداشتی و 
آسانسورها، نمازخانه، نگهبانی و سایر واحدها

5-4 برای تمیز کردن س��طوح از هوای فشرده و آب با فشار باال 
استفاده نکنید و از پاشیدن مواد گندزدا روی

سطوح و تجهیزات برق دار و مواد ناسازگار و با احتمال انفجار 
اجتناب شود.
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حسین کیوانلو

شرکت هزاره سوم

نیازی برای سرعت

در طول تاریخ اس��مان خراش ها نمادی از پیش��رفت اقتصادی و تکنولوژی کشورها 
محسوب شده اند. بدلیل افزایش بسیار زیاد  جمعیت وشهرنشینی و کمبود فضای ساخت 

وساز، ساختمان ها به سمت عودی شدن سوق پیدا کرده اند.
همزمان با افزایش ارتفاع س��اختمانها نیاز به آسانس��ور های ظرفیت باالتر و سرعت 

بیشتر نیز افزایش پیدا کرده است.
از این رو ش��رکت آسانس��ور توش��یبا خود را با نیاز بازار به آسانس��ور های سریعتر و 
ظرفیت  باالتر تطبیق داده اس��ت. مث��ل Izum garden در توکیو ژاپن با ظرفیت 75 نفر 
و س��رعت  m/s4 و آسانس��وری با کابین دو طبق��ه در Ropping Hills )پروژه ای در 

Minto  توکیو(

تکنولوژی شرکت توشیبا برای آسانسور های سرعت و ظرفیت باالتر 
)آسانسور های شاتل(

این سیس��تم شامل آسانسور های شاتلمی ش��ود که بین طبقات البی با سرعت باال حرکت 
می کند. برای رفتن به طبقه مقصد، مس��افرین از طریق چند آسانسور بین طبقه ای به طبقه البی 

منتقل می شوند.
با تلفیق ش��دن آسانسور ش��اتل با آسانس��ور های بین طبقه ای، ترافیک با راندمان باال در 

ساختمان های بلند مرتبه جریان می یابد.
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موتور کششی 
آسانس��ور های ش��اتل با ظرفیت باال، به موتور های س��نکرون 
مغناطیس دایم ب��ا راندمان باال و دو روتور مجهز هس��تند. عالوه بر 
این، بدلیل اس��تفاده از ترمز هایی تنها به جرمkg 10 برای هر موتور 
و ترمز های دیس��کی الکترومغناطیسی که ترمز های کوچک ممتد 
می گیرند،اندازه و وزن موتور ها کاهش چش��مگیری داش��ته است 

که البته نگهداری و سرویس راحت تر آن را نیز موجب شده است.

 نیازی برای سرعت
در طول تاریخ اسمان خراش ها نمادی از پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی کشورها محسوب شده اند. بدلیل افزایش بسیار 

 عودی شدن سوق پیدا کرده اند.زیاد  جمعیت وشهرنشینی و کمبود فضای ساخت وساز، ساختمان ها به سمت 

 آسانسور های ظرفیت باالتر و سرعت بیشتر نیز افزایش پیدا کرده است.همزمان با افزایش ارتفاع ساختمانها نیاز به 

شرکت آسانسور توشیبا خود را با نیاز از این رو 
بازار به آسانسور های سریعتر و ظرفیت  باالتر 

در توکیو  Izum gardenتطبیق داده است. مثل 
و  m/s4 نفر و سرعت  57ژاپن با ظرفیت 

 Ropping Hillsآسانسوری با کابین دو طبقه در 
 توکیو(  Minto)پروژه ای در 

تکنولوژی شرکت توشیبا برای آسانسور 
)آسانسور های سرعت و ظرفیت باالتر 

 های شاتل(

این سیستم شامل آسانسور های شاتلمی شود که بین طبقات البی با سرعت باال حرکت می کند. برای رفتن به طبقه مقصد، 
 به طبقه البی منتقل می شوند. مسافرین از طریق چند آسانسور بین طبقه ای

باال  با تلفیق شدن آسانسور شاتل با آسانسور های بین طبقه ای، ترافیک با راندمان 
 در ساختمان های بلند مرتبه جریان می یابد.

 موتور کششی 

شاتل با ظرفیت باال، به موتور های سنکرون مغناطیس دایم با آسانسور های 
هایی  . عالوه بر این، بدلیل استفاده از ترمز دو روتور مجهز هستندو راندمان باال 

ترمز برای هر موتور و ترمز های دیسکی الکترومغناطیسی که  kg 01تنها به جرم
است  مگیری داشته موتور ها کاهش چش و وزناندازه های کوچک ممتد می گیرند،

 نگهداری و سرویس راحت تر آن را نیز موجب شده است.البته  که

 

 سیستم ترمز

یک روش ترمز ایمنی دوگانه در باال و پایین کابین  برای نگهداشتن آسانسور های ظرفیت باال در مواقع اضطراری 
 پایین استفاده می شد.توسعه داده شده است. که این بر خالف  روش های مرسوم است که فقط یک ترمز ایمنی در باال  یا 

نیروی ترمز در باال و پایین کابین اعمال شود، بدون افزایش اندازه و این روش موجب شده است به طور تقریبی دوبرابر 
 ابعاد ترمز ایمنی.

 

 نیازی برای سرعت
در طول تاریخ اسمان خراش ها نمادی از پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی کشورها محسوب شده اند. بدلیل افزایش بسیار 

 عودی شدن سوق پیدا کرده اند.زیاد  جمعیت وشهرنشینی و کمبود فضای ساخت وساز، ساختمان ها به سمت 

 آسانسور های ظرفیت باالتر و سرعت بیشتر نیز افزایش پیدا کرده است.همزمان با افزایش ارتفاع ساختمانها نیاز به 

شرکت آسانسور توشیبا خود را با نیاز از این رو 
بازار به آسانسور های سریعتر و ظرفیت  باالتر 

در توکیو  Izum gardenتطبیق داده است. مثل 
و  m/s4 نفر و سرعت  57ژاپن با ظرفیت 

 Ropping Hillsآسانسوری با کابین دو طبقه در 
 توکیو(  Minto)پروژه ای در 

تکنولوژی شرکت توشیبا برای آسانسور 
)آسانسور های سرعت و ظرفیت باالتر 

 های شاتل(

این سیستم شامل آسانسور های شاتلمی شود که بین طبقات البی با سرعت باال حرکت می کند. برای رفتن به طبقه مقصد، 
 به طبقه البی منتقل می شوند. مسافرین از طریق چند آسانسور بین طبقه ای

باال  با تلفیق شدن آسانسور شاتل با آسانسور های بین طبقه ای، ترافیک با راندمان 
 در ساختمان های بلند مرتبه جریان می یابد.

 موتور کششی 

شاتل با ظرفیت باال، به موتور های سنکرون مغناطیس دایم با آسانسور های 
هایی  . عالوه بر این، بدلیل استفاده از ترمز دو روتور مجهز هستندو راندمان باال 

ترمز برای هر موتور و ترمز های دیسکی الکترومغناطیسی که  kg 01تنها به جرم
است  مگیری داشته موتور ها کاهش چش و وزناندازه های کوچک ممتد می گیرند،

 نگهداری و سرویس راحت تر آن را نیز موجب شده است.البته  که

 

 سیستم ترمز

یک روش ترمز ایمنی دوگانه در باال و پایین کابین  برای نگهداشتن آسانسور های ظرفیت باال در مواقع اضطراری 
 پایین استفاده می شد.توسعه داده شده است. که این بر خالف  روش های مرسوم است که فقط یک ترمز ایمنی در باال  یا 

نیروی ترمز در باال و پایین کابین اعمال شود، بدون افزایش اندازه و این روش موجب شده است به طور تقریبی دوبرابر 
 ابعاد ترمز ایمنی.

 

 نیازی برای سرعت
در طول تاریخ اسمان خراش ها نمادی از پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی کشورها محسوب شده اند. بدلیل افزایش بسیار 

 عودی شدن سوق پیدا کرده اند.زیاد  جمعیت وشهرنشینی و کمبود فضای ساخت وساز، ساختمان ها به سمت 

 آسانسور های ظرفیت باالتر و سرعت بیشتر نیز افزایش پیدا کرده است.همزمان با افزایش ارتفاع ساختمانها نیاز به 

شرکت آسانسور توشیبا خود را با نیاز از این رو 
بازار به آسانسور های سریعتر و ظرفیت  باالتر 

در توکیو  Izum gardenتطبیق داده است. مثل 
و  m/s4 نفر و سرعت  57ژاپن با ظرفیت 

 Ropping Hillsآسانسوری با کابین دو طبقه در 
 توکیو(  Minto)پروژه ای در 

تکنولوژی شرکت توشیبا برای آسانسور 
)آسانسور های سرعت و ظرفیت باالتر 

 های شاتل(

این سیستم شامل آسانسور های شاتلمی شود که بین طبقات البی با سرعت باال حرکت می کند. برای رفتن به طبقه مقصد، 
 به طبقه البی منتقل می شوند. مسافرین از طریق چند آسانسور بین طبقه ای

باال  با تلفیق شدن آسانسور شاتل با آسانسور های بین طبقه ای، ترافیک با راندمان 
 در ساختمان های بلند مرتبه جریان می یابد.

 موتور کششی 

شاتل با ظرفیت باال، به موتور های سنکرون مغناطیس دایم با آسانسور های 
هایی  . عالوه بر این، بدلیل استفاده از ترمز دو روتور مجهز هستندو راندمان باال 

ترمز برای هر موتور و ترمز های دیسکی الکترومغناطیسی که  kg 01تنها به جرم
است  مگیری داشته موتور ها کاهش چش و وزناندازه های کوچک ممتد می گیرند،

 نگهداری و سرویس راحت تر آن را نیز موجب شده است.البته  که

 

 سیستم ترمز

یک روش ترمز ایمنی دوگانه در باال و پایین کابین  برای نگهداشتن آسانسور های ظرفیت باال در مواقع اضطراری 
 پایین استفاده می شد.توسعه داده شده است. که این بر خالف  روش های مرسوم است که فقط یک ترمز ایمنی در باال  یا 

نیروی ترمز در باال و پایین کابین اعمال شود، بدون افزایش اندازه و این روش موجب شده است به طور تقریبی دوبرابر 
 ابعاد ترمز ایمنی.

 

سیستم ترمز
یک روش ترمز ایمنی دوگانه در باال و پایین کابین  برای نگهداشتن آسانسور های ظرفیت باال در مواقع اضطراری توسعه 
داده ش��ده است. که این بر خالف  روش های مرسوم است که فقط یک ترمز ایمنی در باال  یا پایین استفاده می شد. این روش 
موجب ش��ده اس��ت به طور تقریبی دوبرابر نیروی ترمز در باال و پایین کابین اعمال ش��ود، بدون افزایش اندازه و ابعاد ترمز 

ایمنی.

کابین
همزمان با افزایش ظرفیت آسانس��ور ها، طبیعتا کابین نیز سنگین تر می شود. با استفتده از پنل های 
النه زنبوری در کف و دیواره های کابین، ش��رکت توش��یبا توانسته اس��ت عالوه بر کاهش وزن کابین 
درجه ای بس��یار باالیی از صلبیت و اس��تحکام را حفظ کند- وزن کابین های مرس��وم تمام اس��تیل در 

ظرفیت مشابه. این امر باعث کاهش نیروی وارده به موتور آسانسور شده است.



نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 68
شماره   دوم  ) بهمن 1399(

 کابین

ف و ک همزمان با افزایش ظرفیت آسانسور ها، طبیعتا کابین نیز سنگین تر می شود. با استفتده از پنل های النه زنبوری در
دیواره های کابین، شرکت توشیبا توانسته است عالوه بر کاهش وزن کابین درجه ای بسیار باالیی از صلبیت و استحکام را 

1-حفظ کند وزن کابین های مرسوم تمام استیل در ظرفیت مشابه. این امر باعث کاهش نیروی وارده به موتور آسانسور  ⁄5
 شده است.

 

 

 TST   ((Tokyo Sky Treeچالش های پروژه 

این پروژه اولین پروژه با این ارتفاع بود که مهندسین شرکت توشیبا مبادرت به نصب آن نمودند.بنابراین هر بخش از آن 
 اولین تجربه برای شرکت بود.

باالیی بود. برای مثال وزن هر یک از سیم بکسل بسیار و حجم هر قطعه استفاده شده در این پروژه دارای جرم  -
 اصلی حدود یک تن بود. های

 زنجیر جبران برای هر دستگاه آسانسور بود( 01رشته سیم بکسل به همراه  01)این پروژه شامل 

 .ترل کردن این جرم بسیار دشوار بودبدلیل وزن باالی کابین و نفرات نیاز به درایو قدرتمندی بود که کن -
آسانسور باری دارای بیشترین طول حرکت  وستگاهطول مسیر حرکت آسانسور بسیار باال بود. عالوه بر آن د -

هر سیم بکسل بسیار طوالنی بود، هنگامیکه برج بر اثر باد توشیبا تجربه کرده بودند. درنتیجه دسین نبودند که مه
 مشکالتی را بوجود می آورد. به لرزش می افتاد

علی  نصب و به یکدیگر متصل می شدند، ریل های راهنما در سازه های بلند می بایست با دقت بسیار باال -
 دو ریل.اتصال  الخصوص در نقطه

 دمایی و تابش مستقیم آفتاب دچار افزایش طول جزیی می شد. عالوه بر این سازه برج به دلیل تغییرات

 راه حل هایی برای چالش ها

ت توشیباست. یک روش دقیق وجامع که شامل ارزیابی خطرات و ضوابط ایمنی بود ایمنی اولین اولویت شرک  
ایمنی و کارشناسان نصب به جهت طراحی شد. این روش تحت نظر یک تیم حرفه ای و با تجربه متشکل از بازرسان 

 ایمنی فرآیند نصب دنبال می شد.یل کردن تکم

ردن تجهیزات سنگین و کابین آسانسور، شرکت توشیبا یک موتور برای مدیریت ک -
که می بایست به اندازه کافی کوچک باشد تا در کششی قدرتمند 

 فضای اندک موتورخانه قرار گیرد را تولید کرد.
برای غلبه کردن بر مشکل درایوهای پر قدرت، شرکت توشیبا  -

است استفاده که دارای آسانسور فوق سریع تایپه  از تجربه ی برج
𝑚𝑚کرد. این آسانسور با سرعت تقریبی 𝑠𝑠⁄ 0.61  .حرکت نرمی را تامین می کند 

مشکل تکان های باد و سایر فاکتور های محیطی با استفاده از محاسبات و آنالیز ارتعاشات رزونانس مرتفع  -
 مشخص لرزش و شرایطتحت  آسانسور اضطراری برای توقفتوقف  گردید. همچنین با استفاده از یک سیستم

 حفظ ایمنی مسافران، مشکل ارتعاشات سازه ساختمان حل شد.

 کابین

ف و ک همزمان با افزایش ظرفیت آسانسور ها، طبیعتا کابین نیز سنگین تر می شود. با استفتده از پنل های النه زنبوری در
دیواره های کابین، شرکت توشیبا توانسته است عالوه بر کاهش وزن کابین درجه ای بسیار باالیی از صلبیت و استحکام را 

1-حفظ کند وزن کابین های مرسوم تمام استیل در ظرفیت مشابه. این امر باعث کاهش نیروی وارده به موتور آسانسور  ⁄5
 شده است.

 

 

 TST   ((Tokyo Sky Treeچالش های پروژه 

این پروژه اولین پروژه با این ارتفاع بود که مهندسین شرکت توشیبا مبادرت به نصب آن نمودند.بنابراین هر بخش از آن 
 اولین تجربه برای شرکت بود.

باالیی بود. برای مثال وزن هر یک از سیم بکسل بسیار و حجم هر قطعه استفاده شده در این پروژه دارای جرم  -
 اصلی حدود یک تن بود. های

 زنجیر جبران برای هر دستگاه آسانسور بود( 01رشته سیم بکسل به همراه  01)این پروژه شامل 

 .ترل کردن این جرم بسیار دشوار بودبدلیل وزن باالی کابین و نفرات نیاز به درایو قدرتمندی بود که کن -
آسانسور باری دارای بیشترین طول حرکت  وستگاهطول مسیر حرکت آسانسور بسیار باال بود. عالوه بر آن د -

هر سیم بکسل بسیار طوالنی بود، هنگامیکه برج بر اثر باد توشیبا تجربه کرده بودند. درنتیجه دسین نبودند که مه
 مشکالتی را بوجود می آورد. به لرزش می افتاد

علی  نصب و به یکدیگر متصل می شدند، ریل های راهنما در سازه های بلند می بایست با دقت بسیار باال -
 دو ریل.اتصال  الخصوص در نقطه

 دمایی و تابش مستقیم آفتاب دچار افزایش طول جزیی می شد. عالوه بر این سازه برج به دلیل تغییرات

 راه حل هایی برای چالش ها

ت توشیباست. یک روش دقیق وجامع که شامل ارزیابی خطرات و ضوابط ایمنی بود ایمنی اولین اولویت شرک  
ایمنی و کارشناسان نصب به جهت طراحی شد. این روش تحت نظر یک تیم حرفه ای و با تجربه متشکل از بازرسان 

 ایمنی فرآیند نصب دنبال می شد.یل کردن تکم

ردن تجهیزات سنگین و کابین آسانسور، شرکت توشیبا یک موتور برای مدیریت ک -
که می بایست به اندازه کافی کوچک باشد تا در کششی قدرتمند 

 فضای اندک موتورخانه قرار گیرد را تولید کرد.
برای غلبه کردن بر مشکل درایوهای پر قدرت، شرکت توشیبا  -

است استفاده که دارای آسانسور فوق سریع تایپه  از تجربه ی برج
𝑚𝑚کرد. این آسانسور با سرعت تقریبی 𝑠𝑠⁄ 0.61  .حرکت نرمی را تامین می کند 

مشکل تکان های باد و سایر فاکتور های محیطی با استفاده از محاسبات و آنالیز ارتعاشات رزونانس مرتفع  -
 مشخص لرزش و شرایطتحت  آسانسور اضطراری برای توقفتوقف  گردید. همچنین با استفاده از یک سیستم

 حفظ ایمنی مسافران، مشکل ارتعاشات سازه ساختمان حل شد.

)TST(   Tokyo Sky Tree چالش های پروژه
این پ��روژه اولین پروژه ب��ا این ارتفاع بود که مهندس��ین 
شرکت توشیبا مبادرت به نصب آن نمودند.بنابراین هر بخش 

از آن اولین تجربه برای شرکت بود.
هر قطعه اس��تفاده ش��ده در این پروژه دارای جرم و حجم 
بس��یار باالیی بود. برای مثال وزن هر یک از س��یم بکسل های 

اصلی حدود یک تن بود.
)این پروژه شامل 10 رشته سیم بکسل به همراه 10 زنجیر 

جبران برای هر دستگاه آسانسور بود(
بدلیل وزن باالی کابین و نف��رات نیاز به درایو قدرتمندی 

بود که کنترل کردن این جرم بسیار دشوار بود.
طول مس��یر حرکت آسانسور بس��یار باال بود. عالوه بر آن 
دوستگاه آسانس��ور باری دارای بیشترین طول حرکت بودند 
که مهندس��ین توش��یبا تجربه کرده بودند. درنتیجه هر س��یم 
بکسل بسیار طوالنی بود، هنگامیکه برج بر اثر باد به لرزش می 

افتاد مشکالتی را بوجود می آورد.
ریل های راهنما در سازه های بلند می بایست با دقت بسیار 
باال نصب و به یکدیگر متصل می ش��دند، علی الخصوص در 

نقطه اتصال دو ریل.
عالوه بر این س��ازه برج به دلیل تغیی��رات دمایی و تابش 

مستقیم آفتاب دچار افزایش طول جزیی می شد.

راه حل هایی برای چالش ها
ایمنی اولین اولویت ش��رکت توشیباس��ت. یک روش    
دقیق وجامع که ش��امل ارزیاب��ی خطرات و ضواب��ط ایمنی بود 
طراحی ش��د. این روش تحت نظر یک تیم حرف��ه ای و با تجربه 
متش��کل از بازرسان ایمنی و کارشناس��ان نصب به جهت تکمیل 

کردن ایمنی فرآیند نصب دنبال می شد.
برای مدیریت کردن تجهیزات س��نگین و کابین آسانس��ور، 
ش��رکت توش��یبا یک موتور کشش��ی قدرتمند که می بایست به 
اندازه کافی کوچک باشد تا در فضای اندک موتورخانه قرار گیرد 

را تولید کرد.
برای غلبه ک��ردن بر مش��کل درایوهای پر قدرت، ش��رکت 
توش��یبا از تجربه ی برج تایپه که دارای آسانسور فوق سریع است 
استفاده کرد. این آسانس��ور با سرعت تقریبی 16,8  حرکت نرمی 

را تامین می کند.
مش��کل تکان های باد و س��ایر فاکتور های محیطی با استفاده 
از محاسبات و آنالیز ارتعاشات رزونانس مرتفع گردید. همچنین 
با استفاده از یک سیس��تم توقف اضطراری برای توقف آسانسور 
تحت شرایط مش��خص لرزش و حفظ ایمنی مس��افران، مشکل 

ارتعاشات سازه ساختمان حل شد.
راس��تی و صاف ب��ودن ریل ه��ای راهنما و ارتعاش��ات آنان 
در طول س��اعات ش��ب زمانی که اثرات افزایش ط��ول کمتر بود 
مورد بازرس��ی ق��رار میگرف��ت. همچنین بدلیل انقب��اض، لقمه 
ه��ای قابل تنظی��م و قابل حرکت ب��ر روی ری��ل هاتعبیه گردید. 
اگر س��ازه س��اختمان منقبض یا منبسط ش��ود، ریل های راهنما 
 قادر هس��تند با ای��ن تغییرات وف��ق پیدا کنند و اث��رات انقباض و 

انبساط را کاهش دهند.
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جنابان  آقایان مهندسین و خاندان محترمِ

 -  صدری
 -بیابانی
 - دنیوی

 - ابراهیمی
-شاه کرمی

-نیک اعتقاد
-محمد زاده

-دوستی
 -شفاعتی

درگذش��ت  عزیزانتان را   صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند  
متعال ب��رای آن مرحوم��ان آمرزش و ب��رای بازماندگان  صبر و س��المتی 

خواهانیم .
 هیات مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی ایران

اناهلل وانا الیه راجعون




