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دریغ از پارسال...

علیرضا یوسفی

در آغاز سال یک هزارو چهار صد شمسی ضمن تمنای بهروزی برای کشور، سالمتی برای هموطنان و پیشرفت برای فعالین 
و دست اندرکاران صنایع مملکت، از درگاه خداوند متعال ریشه کن شدن ویروس منحوس را آرزو می کنم.

سال گذشته به جهات مختلف، سال خوبی به لحاظ وسعت کلمه برای صنعت نبود، این موضوع شاید چالش فکری بسیاری 
از همکاران فعال در صنعت آسانسور کشور به عنوان نمونه ، بوده  باشد.

دغدغه تهیه ملزمات با کیفیت، استرس قیمت ها را داش��تن، نوسانات قیمت ها، اجرای مناسب، اخذ استاندارد ها و....همه و 
همه باعث درگیری های ذهنی بسیاری برای دست اندرکاران صنعت در هر جایگاهی شده است.

چه پروژه ها که نخوابیده است و چه افرادی که بیکار نمانده و با وجود توانمندی های حرفه و فنی، خانه نشین نشده اند.
این جمالت برای بیان معضالت روشن و مشخصی که در پیش دیدگان همه ما قرار دارد، گره گشا و کارساز نیست و نخواهد بود.

این جمالت و نوشته برای ثبت در جریده روزگاری است که به دلیل؛
- ناکار آمدی بعضی افراد و مدیران نا آگاه بخش های مهمی از صنایع رو به تعطیلی گذارده و یا در شرف تعطیلی هستند.

- فش��ارهای اقتصادی و گرانی باعث بوجود آمدن مشکالت عدیده ای برای تولید کنندگان از یک طرف و مصرف کنندگان 
کاال ها و خدمات از طرف دیگر، گردیده است.

-نوسانات قیمت ها س��بب بوجود آمدن اختالف در بر آورد هزینه ها در میان کارفرمایان و شرکت های آسانسوری گردیده 
به نحوی که لیس��ت های قیمت ارائه شده و استعالم ها طی مدت کوتاهی وجاهت خود را از دست داده و زمینه ساز بروز اختالف 

میان کارفرما و مجری یا پیمانکار، دو همکار، شریک و ... شده است.
- کاهش عرضه و گرانی ناشی از آن معضل دیگری است که گریبان فعالین صنعت را گرفته است.

-نبود برنامه مشخص از سوی مدیران جامعه و عدم ارائه برنامه های حتی کوتاه مدت، تولید کنندگان را دچار مشکالت جدی 
و رسته های مختلف صنعت را با مشکالت بسیاری مواجه کرده است.

به دور و بر خود که نگاه می کنم؛ در همین صنعت آسانسور، صدها و هزارها نفر را می بینم که درگیر در چنبره مشکالت گرفتار 
شده اند.

بر اساس مطالب پیش گفته که تنها نوک قله یخ پنهان در زیر اقیانوس است:
مس��ئولین می بایست هرچه سریع ترسیاست؛ ببینیم امروز چه می ش��ود تا فردا خدا بزرگ است. را به از تجربه امروز استفاده 

کنیم تا فردا را بسازیم، تغییر بدهند.
-از تجربه وتخصص نخبگان در هر رس��ته و رش��ته برای ب��رون رفت از معضالت کنونی در س��طوح مختلف، بهره گرفته و 

راهکارهای مقرون به حقیقت را بکار گیرند.
-با برنامه ریزی صحیح از هدر رفت سرمایه های ملی جلوگیری و از ورود اقالم و اجناس بی کیفیت جلوگیری کنند.

با اتخاذ تصمیم های کارشناس��ی ش��ده و انتخاب هیات های کارشناسی در شناخت گپ های موجود اقدام عاجل و نسبت به 
رفع مشکالت تسریع کنند.

کشتی غلتان در امواج سیاست های ناکار آمد را به ساحل آرامش و کار آمدی برسانند.
و...

باشد که چنین کنند.

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

رئیس و بازرس هیات مدیره س��ندیکای آسانسور پله برقی 
ایران به همراه عضو هماهنگ کننده امور بیمه ای سندیکا با بیمه 
معلم، 23 فروردی��ن  با مدیر عامل و مدی��ران کل بیمه معلم در 

محل ساختمان مدیریت و دفتر مرکزی دیدار و گفتگو کردند.
محمد رض��ا زهره وندی رئی��س هیات مدیره س��ندیکا با 
بیان تبریک به مناسبت آغازس��ال 1400شمسی و آرزوی سال 
خوب برای کش��ور، هموطنان و صنایع، فرازهایی از همکاری 
های فیمابین، از لزوم توجه به صنعت آسانس��ور و بیمه گزاران 

آن سخن گفت.
مهندس تحس��یری مدیر عام��ل بیمه معلم نیز ب��ا بیان خیر 

مقدم، از ارتقاء س��طح همکاری میان بیمه معلم و سندیکا تقدیر 
کرد و استقبال نمود

نادر الهی بازرس هیات مدیره س��ندیکا نیز ب��ا بیان تبریک 
سال جدید از مدیر عامل و مدیران بیمه معلم جهت تالش برای 

ثبات نرخ خدمات بیمه ای نسبت به سال گذشته تقدیر کرد.
فرشید پناهی کارشناس ومش��اور امور بیمه ای سندیکا نیز 
با ارائه گزارش��ی از میزان و سطح همکاری بیمه معلم و سندیکا 

خواستار ثبات نرخ سال گذشته برای سال جدید شد.
این دی��دار صمیمانه با بازدید از بخش ه��ای مختلف امور 

اداری بیمه معلم همراه بود.

دی�دار رئی�س و ب�ازرس هی�ات مدی�ره س�ندیکای آسانس�ور 
پل�ه برق�ی ای�ران ب�ا مدی�ر عام�ل و مدی�ران بیم�ه معل�م
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فعالیت یکی از خطوط تله سی یژ پیست اسکی دربندسر ممنوع شد

برخورد قاطع بادستگاه های دولتی دارای آسانسورهای غیراستاندارد

مدی��رکل اس��تاندارد ته��ران در 
نشس��ت خب��ری ده��م فروردی��ن 
1400گف��ت: بادس��تگاه های دولتی و 
اماک��ن عمومی دارای آسانس��ورهای 
غیراستاندارد که از پیش به آن ها اخطار 
 داده ش��ده بود، برخورد قاطع می شود.
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل 
استاندارد اس��تان تهران، محمودرضا 
طاه��ری با اش��اره ب��ر مصوب��ۀ اولین 
جلس��ه ش��ورای اس��تاندارد اس��تان 
در مهرم��اه س��ال گذش��ته، تاکی��د 
 ک��رد: در بن��د 4 صورتجلس��ه ای��ن
 شورا مصوب شد، با توجه به مکاتبات 

صورت گرفته با دس��تگاه های اجرایی 
و مدی��ران اماک��ن عموم��ی، اقدامات 
الزم در خص��وص استانداردس��ازی 
جه��ت  ایمن��ی  تاییدی��ه  اخ��ذ  و 
ص��ورت منصوب��ه   آسانس��ورهای 
 پذی��رد، در غی��ر ای��ن ص��ورت، 
مس��ؤولیت هرگونه حادث��ه احتمالی 
 ب��ا مدی��ران مجموع��ه خواه��د بود.
وی تشریح کرد: در این راستا، مکاتباتی 
ب��ا مدی��ران کل دفاتر ح��وزه نظارت 
وزارتخانه ها، مبنی بر استانداردسازی 
آسانسورهای دستگاه های ذیربطشان، 
انجام شد و در این مرحله از بازرسی ها، 

ب��ا کلی��ۀ اماک��ن عموم��ی و دولتی که 
اقدامی درخصوص استانداردسازی و 
رفع نقص آسانس��ورهای خود نکرده  
باش��ند، برخورد قاطع جه��ت پلمب 
 آسانسورهای غیراس��تاندارد می شود.
این مقام مسئول همچنین درخصوص 
وضعیت نگران کننده آسانس��ورهای 
بیمارس��تان ها هش��دار داد وافزود: در 
ای��ن خصوص ب��ا معاون دادس��تان و 
رئیس دادس��رای ناحی��ه 19 مکاتباتی 
انجام و گزارش��ی از ای��ن موضوع در 
جه��ت مقابله با این معضل تهیه ش��ده 

است.

به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل اس��تاندارد اس��تان 
ته��ران، دوم فروردین م��اه 1400، یک��ی از 3 خ��ط تله س��یژ 
پیس��ت اس��کی دربندس��ر دچار مش��کل ش��د، که با حضور 
بازرس��ان اداره کل و ش��رکت های بازرس��ی، ابع��اد و عل��ل 
حادث��ه بررس��ی و ت��ا حص��ول نتای��ج و رفع نقص از س��وی 
 بهره ب��ردار، این خط ازمدار بهر برداری و فعالیت خارج ش��د.
محمودرض��ا طاه��ری با تاکی��د بر اینک��ه حادثه خس��ارات 
جان��ی نداشته اس��ت، توضیح داد: این پیس��ت ب��رای دو خط 
تله س��یژ خود، از ای��ن اداره کل مجوز بهره ب��رداری اخذ کرده  
و یک خ��ط آن تعطیل اس��ت. همچنی��ن یک خ��ط تله کابین 

 پیس��ت مذک��ور درح��ال ط��ی مراحل اخ��ذ مجوز اس��ت.
این مقام مس��ؤول یادآور ش��د، بهره برداران بدون اخذ مجوز 
از این اداره کل و استانداردس��ازی خطوط کابل راه های خود، 

مجاز به استفاده و بهره برداری از این تجهیزات نیستند.
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آزمایشگاه های همکار استاندارد بطور مستمر ممیزی می شوند

در  ته��ران  اس��تاندارد  مدی��رکل 
دوم  و  بیس��ت  خب��ری  کنفران��س 
 فروردی��ن 1400 با اش��اره ب��ر انجام
 437 مورد ممیزی از آزمایش��گاه های 
همکار اس��تاندارد در اس��تان، در سال 
290 آزمایش��گاه  گف��ت:  گذش��ته، 
همک����ار ت�ای�ی�دص�الحیت ش���ده 
فعال ان��د. ته������ران  اس����تان   در 
به گزارش روابط عموم��ی اداره کل 
در  استاندارد اس��تان تهران، طاهری 
خصوص گفت: کارشناس��ان  ای��ن 
ای��ن  صالحی��ت  تایی��د  اداره 

اداره کل، در س��ال 99، پروان��ه تایی��د 
صالحیت 133 آزمایش��گاه  همکار 
کردن��د. تمدی��د  را   اس��تاندارد 
وی همچنین درخصوص شرکت های 
بازرسی گفت: در استان، 34 شرکت 
بازرس��ی در زمینه ه��ای مختل��ف ب��ا 
اداره کل هم��کاری می کنند، که در این 
رابطه، برای 12 ش��رکت پروانه صادر 
و پروانه 20 ش��رکت، در سال گذشته 
 توسط کارشناسان این اداره، تمدید شد.
وی در پایان س��هم اس��تان ته��ران در 
بی��ن اس��تان های کش��ور، در زمین��ه 

همکاری ب��ا آزمایش��گاه های همکار 
را بی��ش از 23 درص��د کل نمونه های 
آزمون شده در س��طح کشور برشمرد و 
افزود: در برخی از حوزه ها این درصد 
بیش از این می باش��د؛ بطور مثال، بالغ 
بر 58 درصد نمونه های آزمون ش��ده 
ح��وزه مکانیک و فلزشناس��ی و بیش 
از 48درصد نمونه های آزمون شده در 
صنعت مهندسی پزش��کی، تولیدشده 
در واحدهای تولید س��طح کش��ور، در 
آزمایش��گاه های این حوزه در اس��تان 

تهران آزمون شده اند.



9 نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 
شماره   چهارم  )  فروردین 1400(

مصوبات دهمین جلس�ه شورای عالی توس�عه صادرات غیرنفتی 
از س�وی معاون اول رئیس جمهور ابالغ ش�د

 بر اس��اس مصوبات دهمین جلسه ش��ورای عالی توسعه 
ص��ادرات غیرنفتی، تکالی��ف و ماموریت هایی ب��رای برخی 
وزارتخانه ه��ا و دس��تگاه های اجرای��ی در ارتباط با تس��هیل 
مشکالت حوزه تجارت خارجی به ویژه با کشورهای همسایه، 

تدوین و ابالغ شد.
اعض��ای ش��ورای عالی توس��عه ص��ادرات غیرنفتی طی 
مصوب��ه ای) اواخر فروردی��ن 1400(، عالوه ب��ر تعیین برخی 
تکالیف در حوزه صادرات برای برخی وزارتخانه ها، صادرات 
قطعی ماش��ین آالت خروج موقت شده توس��ط صادرکنندگان 
ک��ه در حین اج��رای پروژه ه��ای برون مرزی دچار آس��یب و 

فرسودگی شده است را مجاز اعالم کردند
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این مصوبه، 

»مقرر شد در راستای تس��هیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و 
تکمیل مصوبات جلسه 177 س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
جلسه ای با حضور رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت و معاون 
ارزی بانک مرکزی تشکیل و متن بسته پیشنهادی که مورد تایید 
رئیس کل بانک مرکزی نیز باشد، تهیه شده و پس از تایید معاون 
اول رئیس جمهور، برای تصویب به س��تاد هماهنگی اقتصادی 

دولت ارسال و اجرایی شود.
همچنی��ن در ای��ن جلس��ه در رابط��ه ب��ا اجازه ص��ادرات 
قطعی ماش��ین آالت و تجهیزات خروج موقت ش��ده توس��ط 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تصمیم گیری و مصوب 
شد »صادرات قطعی ماشین آالت و تجهیزات خروج موقت شده 
توس��ط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به منظور اجرای 
پروژه ه��ای برون مرزی را که بعضا در حی��ن انجام پروژه دچار 
س��انحه، حادثه، تخریب یا فرسودگی بیش از حد و موارد مشابه 
آن شده و بازگشت ماشین آالت و تجهیزات فاقد ارزش تجاری 
باش��د، پس از تایید نمایندگی های وزارت امور خارجه یا دفاتر 
رایزنی بازرگانی جمهوری اس��المی ایران در کش��ور هدف و 
تصویب کمیته موضوع م��اده )19( آیین نامه اجرایی حمایت از 

صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مجاز است«.
همچنین بر اس��اس دیگر تصمیم ش��ورای عالی صادرات 
غیرنفتی، مصوب ش��د برای تش��ویق لنج داران ب��ه جایگزینی 
لنج های ب��اری در خلیج فارس با کش��تی های کوچک تجاری، 

تسهیالت درازمدت با بهره کم با آنان تخصیص یابد.
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حضور اس��تارت آپ ها در نمایش��گاه مجازی ایران یک��ی از اقدامات 
حمایتی اتاق بازرگانی تهران از این کسب وکارهای نوظهور است.

معاون ام��ور بین الملل ات��اق بازرگانی تهران، حضور اس��تارت آپ ها 
در نمایش��گاه مجازی ای��ران را یکی از اقدام��ات حمایتی این ات��اق از این 
کس��ب وکارهای نوظهور عنوان کرد و افزود: ات��اق بازرگانی تهران تالش 
دارد ک��ه ارتباطات بین المللی خود را در اختیار اس��تارت آپ ها قرار دهد. از 
این رو دو برنامه برای به منظور جذب س��رمایه گذار خارجی و داخلی برای 

استارت آپ ها تدارک دیده است.
حسام حالج، معاون امور بین الملل اتاق تهران در نشست مطبوعاتی 21 
فروردین 1400، گفت: که با رایزنی های اتاق، یک س��الن مجزا در نمایشگاه 
مجازی ایران به اس��تارت آپ ها اختص��اص یافته که می توان��د راهی برای 

حضور آنها در جیتکس باشد.
حسام الدین حالج اظهار کرد: با توجه به روابط بین المللی و شبکه سازی 
که اتاق بازرگانی تهران با س��ازمان های مش��ابه خود در کشورهای خارجی 
اعم از کشورهای همس��ایه که هدف همکاری ایران هستند و سایر کشورها 
از جمله شرکای اروپایی داش��ته است، در سال های اخیر تالش کرده که این 
ارتباط را در اختیار استارت آپ ها قرار دهد تا آنها هم بتوانند کسب وکارشان 

را توسعه دهند.
او اف��زود: در همین راس��تا ات��اق ته��ران و به طور مش��خص معاونت 
کسب وکار و کمیس��یون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، برای 
حمایت از اس��تارت آپ ها، در سال های گذشته نس��بت به اعزام هیات های 
تجاری به نمایش��گاه های معتبر جهانی از جمله جیتکس ک��ه از اعتبار قابل 

توجهی در منطقه برخوردار است، اقدام کردند.
به گفته حالج، به دلیل ش��یوع ویروس کرونا و تاثی��ر آن بر رویدادهای 
مختل��ف از جمله نمایش��گاه های فیزیکی، در س��ال جاری نیز قرار اس��ت 
همانند سال گذش��ته، جیتکس به صورت فیزیکی و مجازی برگزار شود. از 
این رو اتاق بازرگانی تهران در تالش اس��ت ت��ا ظرفیت ها را آماده کرده و در 

اختیار استارت آپ ها قرار دهد.
مع��اون امور بین الملل ات��اق تهران به مهمترین معضل اس��تارت آپ ها 
اش��اره کرد و گفت: یک��ی از مهمترین معضل هایی که اس��تارت آپ ها با آن 
مواجه هس��تند حضور در بازارهای بین المللی است. این در حالی است که 
هر کس��ب وکاری باید به فراتر از مرزها فکر کند و صرفا بر بازارهای محلی 
تمرکز نداشته باشد. اما با توجه به محدودیت هایی که در منابع استارت آپ ها 
ایران��ی چه از بعد نیروی کار و چه از بعد تجهیزات و منابع مالی، وجود دارد، 
ضرورت جذب س��رمایه گذار خارجی در این بخش احس��اس  می شود. در 

غیر این صورت ممکن است حتی از گردونه رقابت خارج شوند.
او ادامه داد: از این رو اتاق تهران به منظور جذب س��رمایه گذار داخلی و 
خارجی دو برنامه را برای اس��تارت آپ ها تدارک دیده است. در برنامه اول، 
راه اندازی س��الن ویژه استارت آپ ها در نمایش��گاه مجازی ایران است که 
غرفه های مجازی این س��الن به صورت اختصاصی به استارت آپ ها تعلق 
خواهد گرفت. حضور اس��تارت آپ ها در نمایشگاه مجازی ایران  می تواند 
گامی مهم برای جذب س��رمایه گذار داخلی و خارجی باشد. چراکه بازدید 
از این نمایش��گاه به صورت آنالین و از تمام دنی��ا بدون محدودیت زمانی و 
مکانی میسر خواهد بود. با راه اندازی نمایشگاه مجازی ایران فرصت معرفی 
اس��تارت آپ ها دو چندان شده است. چراکه این کس��ب وکارها از نظر مالی 
بنیه قوی ندارند که بتوانند در نمایش��گاه های بزرگ از قبیل جیتکس شرکت 
کنند. اما نمایشگاه مجازی ایران این فرصت را در اختیار استارت آپ ها قرار 

 می دهد که تعداد بیشتری از این نوع کسب وکارها، خود را معرفی کنند.
حالج عنوان کرد: در برنامه دوم، به واس��طه رایزنی های صورت گرفته 
با برگزارکنندگان نمایشگاه جیتکس، قرار اس��ت از میان استارت آپ هایی 
که در نمایش��گاه مجازی ایران حضور  می یابند، با داوری هایی که از س��وی 
داوران داخل��ی و خارجی صورت  می گیرد، زمینه حضور 20 اس��تارت آپ  
در نمایشگاه جیتکس 2021 فراهم آید. با توجه به اینکه قرار است جیتکس 
به صورت مجازی و فیزیکی برگزار ش��ود و نمایش��گاه مج��ازی ایران نیز 
با برگزارکنندگان جیتکس به توافقاتی دس��ت یافته اس��ت، اتاق بازرگانی 
تهران نیز با رایزنی با  س��فارتخانه های مقیم ایران، نس��بت به اطالع رسانی 
این امر اقدام کرده اس��ت که آنها نی��ز بتوانند اطالع��ات را در اختیار فعاالن 
اقتص��ادی خود ق��رار دهند و آنها را ب��رای حضور در نمایش��گاه مجازی و 
بازدید از دستاوردهای اس��تارت آپ های ایرانی ترغیب کنند. به این ترتیب 
هم  می توانیم از دانش و تجربه آنها اس��تفاده کنی��م و هم  می توانیم اطالعات 

بازارهای خارجی را به طرف ایرانی منتقل کنیم.
مع��اون ام��ور بین المل��ل اتاق ته��ران با اش��اره به ض��رورت حضور 
اس��تارت آپ ها در بازاره��ای خارج��ی گفت: در حال حاضر کش��ورهای 
همس��ایه و همزبان با ما همراه هس��تند و این فضا وجود دارد که اتاق تهران 

بتواند در این خصوص کمک کند.
او تاکید کرد ک��ه معاونت کس��ب وکار اتاق تهران، کمیس��یون اقتصاد 
ن��وآوری و تحول دیجیت��ال و هم اکن��ون مرکز نوآوری و تح��ول دیجیتال 
اتاق تهران در س��ال های گذش��ته و اکنون، تالش زیادی ب��رای پیوند دادن 
کس��ب وکارهای س��نتی و نوین انجام داده اند و برنامه های بیش��تری برای 

توسعه کسب وکارهای استارت آپی در پیش دارند.

تسهیل ش�رایط حضور استارت آپ ها
در نمایشگاه های مجازی
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بر اساس بخشنامه جدید سازمان تامین 
اجتماع��ی، کارفرمایان ب��رای بهره مندی از 
طرح بخشودگی جرایم در سال 1400 باید 
تا 31 تیرماه س��ال جاری درخواس��ت خود 
را در س��امانه خدمات غیرحضور س��ازمان 

تامین اجتماعی ثبت کنند.
س��ازمان تامین اجتماع��ی با صدور 
بخش��نامه ای،در اواسط فروردین 1400، 
ش��رایط بخش��ودگی جرایم کارفرمایان 
واحده��ای تولی��دی، صنعتی،معدن��ی، 
 خدمات��ی و اصن��اف در س��ال 1400 

را اعالم کرد.

بر اساس این بخشنامه، مشمولین این 
بخشودگی شامل کارفرمایان کارگاه های 
صنعتی،معدن��ی،  تولی��دی،  فع��ال 
خدمات��ی و اصن��اف حقیقی ی��ا حقوقی 
ک��ه  می ش��ود  غیردولت��ی  و   دولت��ی 
حداق��ل ب��ه م��دت یک س��ال از زم��ان 
تقس��یط بدهی ه��ای خ��ود، نس��بت به 
حفظ یا افزایش اش��تغال نیروی انس��انی 
کارگاه بر مبنای فهرس��ت بهمن ماه س��ال 
 1398و همچنی��ن پرداخ��ت کامل حق
 بیم��ه کارکنان ش��اغل در دوره تقس��یط، 

اقدام کنند.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اتاق 
تهران، در بخش��نامه صادر ش��ده از سوی 
س��ازمان تامین اجتماعی، تاکید ش��ده که 
کارفرمای��ان کارگاه های مذکور به منظور 
تعیین تکلی��ف بدهی هایی که تا اس��فند 
ماه 1399 به مرحله قطعیت رسیده است، 
برای برخ��ورداری از تس��هیالت مزبور 

باید حداکثر تا 31 تیرماه 1400 نس��بت به 
ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات 
غیرحضوری س��ازمان تامی��ن اجتماعی 
به نشانی eservices.tamin.ir اقدام 

کنند.
همچنی��ن، در صورتی که کارفرمایان 
مش��مول تا تاریخ الزم االجرا شدن قانون 
بودجه س��ال 1400 کل کش��ور، بر مبنای 
فهرست بهمن ماه 1398 نسبت به تعدیل 
بیمه ش��دگان کارگاه اقدام کرده باش��ند، 
پس از بازگش��ت نیروی کار تعدیل شده 
یا جایگزین��ی آنها در زمان درخواس��ت 
و رعایت حفظ اش��تغال در دوره تقسیط 
ب��ر مبنای فهرس��ت بهمن م��اه 1398، از 
بخش��ودگی جرایم برخ��وردار خواهند 

شد.
کلیه عالقمندان و دینفع��ان به پایگاه 
اطالع رس��انی س��ازمان تامین اجتماعی 

مراجعه نمایند.

بخشودگی جرایم کارفرمایان در سال 1400

بخشنامه تعیین حداقل مزد سال 1400   ابالغ شد
بخش��نامه تعیین حداقل مزد سال 1400 از سوی وزیر تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی ابالغ ش��د. این بخشنامه، طی نشست شورای عالی کار در روز 23 
اسفندماه سال گذشته و با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران 

تصویب شد.
پس از کش و قوس های فراوان در تعیین حداقل دس��تمزد سال 1400 
و مذاکرات نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در ش��ورای عالی کار، 
سرانجام بخش��نامه مربوط به تعیین حداقل مزد کارگران در سال جاری، از 

سوی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اس��اس این بخش��نامه، از اول 
سال 1400 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای تمامی کارگران مشمول 
قانون کار، اعم از قرارداد دائم یا موق��ت، مبلغ 885 هزار و 165 ریال تعیین 
ش��د. همچنین بر اساس این بخشنامه، از ابتدای س��ال جاری سایر سطوح 

مزدی نیز روزانه 26 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به اضافه روزانه 82 هزار 785 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1399 افزایش می یابد.
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تالش برای معرفی شرکت تیسن گروپ
TKE با عنوان جدید )thyssenkrupp Elevator (

اخبار بین المللی

شرکت بین المللی و معتبر تیسن گروپ پس از خریداری 
توس��ط یک کنسرس��یوم در تالش اس��ت با عنوان مختصر 

TKEمعرفی و شناخته شود.
بن��ا بر خبر منتش��ر ش��ده در بعضی پایگاه ه��ای خبری 

شرکت تیسن گروپ
thyssenkrupp Elevator  که اکنون با نام تجاری 
جهانی TKE نامیده شده است، در ماه فوریه 2021 میالدی 
اعالم کرد: نام و نشان جدید این شرکت پس از خرید توسط 
کنسرس��یومی از Advent ، Cinven و RAG AG در 

فوریه 2020، به یک نهاد مستقل تبدیل می شود.
بر اس��اس این خبر روایط عموم��ی TKE توضیح داده 
اس��ت: همچنین در نشان )لوگو( این شرکت با نماد انرژی و 
خوش بینی هنگام طلوع آفتاب، رنگ های بنفش، نارنجی و 
ظاهر پررنگ آرم جدید به آرزوهای این شرکت اشاره دارد. 
 TKE الزم به توضیح است که: مدیر عامل جدید شرکت

پیتر واکر است.
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شرکت هیتاچی تعداد 201 دستگاه آسانسور و پله برقی
 در ایستگاه های متروی شانگهای نصب می کند

نمایشگاه آسانسور ایتالیا موسوم به 
LIFT EXPO ITALIA  در روزهای
 19 و 20  اکتبر سال 2022 در شهر 
میالن این کشور برگزار خواهد شد 

بر اس��اس اخبار منتشر ش��ده در س��ایت های خبری 
 LIFT و تخصصی؛ نمایش��گاه آسانس��ور ایتالیا  یا همان
EXPO ITALIA یک نمایشگاه کاماًل نوین و ابتکاری 
است، در واقع ، این نمایش��گاه در یک منطقه نمایشگاهی 
با مس��احت؛ 10.000 مت��ر مربع با ارتفاع مفی��د 12 متر در 
یک منطقه کاماًل جدید از میالن با حضور تولید کنندگان و 
ارائه دهندگان تجهیزات حمل ونقل عمودی از کشورهای 

مختلف، برگزار می شود.
بنا بر اعالن روابط عمومی  نمایش��گاه ؛ حض��ور هم غرفه داران و هم بازدیدکنن��دگان ایتالیایی و خارجی فرصتی 
منحصر به فرد برای افزایش دید و شبکه تجاری شرکت کنندگان در این رویداد بوجود خواهد آورد، بویژه در این زمان 
که پس از پشت گذاردن دوران کوید 19،  تجارت در سطح عادی خود شروع می شود. لحظه ای که ما در حال گذراندن 
آن هستیم ، ما را در سناریوی جدیدی از محصوالت و خدمات قرار می دهد که عالقه مندی بیشتری به این رویداد نشان 

می دهند ، زیرا بسیاری از محصوالت و خدمات جدید برای اولین بار به طور رسمی دراین نمایشگاه ارائه می شوند.

تعداد 201 دس��تگاه آسانسور و پله 
برقی در ایستگاه های متروی شانگهای 
 توس��ط ش��رکت هیتاچی تهیه ونصب

 می شود.
 بنا بر خبر منتشر شده در پایگاه اطالع 
رسانی شرکت هیتاچی و نیز خبرگزاری 
ش��ین ه��وا) چی��ن( ش��رکت هیتاچی 
آسانس��ور )چین(تعداد 201  دس��تگاه 
آسانسور و پله برقی را برای 14 ایستگاه 

در امت��داد خط 15 متروی ش��هر بزرگ 
شانگهای فراهم می کند.

 اج��رای ای��ن پ��روژه ک��ه در قالب 
کارگاه های آموزش��ی نیز خواهد بود در 
ماه جاری برای انجام مراحل آزمایش��ی 

افتتاح شد.
این خبر حاکی اس��ت: مسیر اجرای 
این پروژه با شروع  خطوط مترو از پارک 
گوکون در شمال و ختم در پارک صنعتی 
پیشرفته زی ژو) Zizhu( در جنوب، در 
مسافتی بالغ بر42 کیلومتر طول خط زیر 
زمینی طوالنی ترین اس��ت که به یکباره 

در کشور افتتاح می شود.
این خبر م��ی افزاید: از پله برقی مدل 

EX-BPG هیتاچی، که به گفته مدیران 
فنی این شرکت ترمزگیری بهتری نسبت 
به دیگر م��دل های اس��تاندارد صنعت 
دارد، استفاده شده است. این مدل به بیش 

از 30 دستگاه ایمنی مجهز است.
الزم به بیان است که: شرکت هیتاچی 
محصوالت و خدمات پروژه های حمل 
و نق��ل عمدی در ایس��تگاه های حمل و 
نقل ریلی در 24 ش��هر چین را ارائه داده 
اس��ت. این برنام��ه همچنی��ن تعمیر و 
 نگهداری خ��ط 15  این ش��هر را فراهم
 می کند و "قصد دارد آخرین فن آوری ها 
از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیا 

را به کار گیرد.
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پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت بین الملل��ی اتیس اوایل 
آوریل 2021 اعالم کرد؛ اوتیس صدها آسانسور و پله برقی را 
برای پروژه های حمل و نقل ریلی سبک )LRT( در تورنتو، 

مونترال و اوتاوا تولید و نصب می کند.
بر اس��اس این خبر؛ ش��رکت اتیس درایس��تگاه های راه 
آهن کالن ش��هر تورنتو تعداد111 پله برقی سنگین و با درجه 
  ،Eglinton Crosstown برای خط NPETM تجاری
و تعدادی آسانسور را دربخش��ی از بزرگترین برنامه توسعه 

حمل و نقل در تاریخ این شهر، ارائه می دهد.
 این پروژه قرار که اس��ت در دسامبر 2022   اتمام و به بهره 
برداری برسد؛ شامل نصب تعداد قابل توجهی آسانسور و پله 

برقی در25 ایستگاه )خطوط اتوبوس و مترو( است.
بر پایه این خبر همچنین شرکت اوتیس تعداد پنج دستگاه 
آسانس��ور four Gen2 و چهار پله برقی NPE برای خط 6 
"Finch West LRT تورنتو فراهم می کند، عالوه بر این ها
 تعدادی آسانس��ور در  ایس��تگاه های مختل��ف و نیز در یک 

ایستگاه مبادله زیرزمینی در Finch West است.

این خبر در ادامه افزوده است: در شهر بزرگ مونترال، نیز 
ش��رکت اوتیس در حال نصب تعداد 79 دستگاه آسانسور در 
26 ایستگاه برای ش��بکه راه آهن سبک REM است. که این 
پروژه شامل 45 دستگاه آسانسور Gen2 ، تعداد 22 دستگاه 

پله برقی NPE و 12 آسانسور دیگر است.
 انتظار می رود س��اخت  و نصب این تجهیزات در س��ال 

2023 به اتمام برسد.
همچنین در شهر  اوتاوا، شرکت بین المللی اوتیس اخیراً 
در خط ش��ماره یک اوت��اوا ) Train Line-O 1( را با ارائه 
58 دستگاه آسانسور از جمله 46 واحد Gen2 و 10 دستگاه 
آسانسور هیدرولیکی و و موتور گیربکسی، و مدرن سازی دو 

واحد به اتمام رسانده است.
در ادام��ه این ق��رارداد در دو پروژه نیز مش��ارکت اتیس 
قطعی ش��ده که تعداد 69 دس��تگاه اسانس��ور دیگر  را در 15 

ایستگاه در بر می گیرد. 
بر اس��اس خبر ژوئیه 2023 زمان اتم��ام نصب و تحویل 

تجهیزات خواهد بود. 

شرکت اتیس  قرارداد تولید و نصب تجهیزات حمل و نقل عمودی 
ایستگاه های راه آهن تورنتو، مونترال و اوتاوا را منعقد کرد
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 )Blain Hydraulics( شرکت بلین هیدرولیک
و تالش برای تثبیت موقعیت در شانگهای و چین

کارکن��ان  ش��رکت توش��یبا آسانس��ور خ��اور میان��ه 
)TELME( در ی��ک جلس��ه برنام��ه نویس��ی عصب��ی-
 زبان��ی )NLP( در ات��اق بازرگان��ی دبی به عنوان بخش��ی
 TELME از تالش ه��ای مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت 

شرکت کردند.
بر اساس گزارش منتشر شده در پایگاه اطالع رسانی این 
ش��رکت:  در جهت تقویت انگیزه و ارتقاء دانش تخصصی؛ 
 )TELME( کارکنان  شرکت توش��یبا آسانسور خاور میانه
در این جلس��ه با برنامه نویس��ی عصبی-زبان��ی )NLP( به 
عنوان بخشی از تالش های مس��ئولیت خود در قبال اجتماع 
و مس��ئولینت اجتماعی شرکت TELME در ششم دسامبر 

2020 شرکت کردند.
مش��ارکت کنندگان در این جلسه سه س��اعته یک نمای 
کلی از چگونگی NLP  که برای درک خود و ایجاد ارتباط با 
مشتریان و مدیریت احساسات فرد مفید است را فرا گرفتند.

 اعض��ای تیم TELME برای ارتق��ا healing بهبودی 
به فعالیت های تجربی مانند ارتب��اط با فرزندان درونی خود 

پرداختند. ش��رکت کنندگان بعد از جلس��ه مواد و گواهینامه 
دریافت کردند. 

مس��ئول برگزاری ای��ن دوره آموزش��ی در توضیح این 
دوره گف��ت: NLP پیوند عصب��ی )نحوه تفکر م��ا(، زبانی 
)نحوه برقراری ارتباط( و برنامه نویس��ی )الگوهای رفتاری 
و احساس��ات( اس��ت. این یک مدل ارتباطی است که منجر 
به روش مدل س��ازی مجریان برتر برای دستیابی به  ارتقاء و 

تعالی می شود.

شرکت بیلین تولید کننده تجهیزات 
آسانسورهای هیدرولیک با افتتاح یک 
دفتر در شهر شانگهای بدنبال گسترش 

فعالیت های خود در کشورچین است
 بنا بر گزارش منتشر شده در پایگاه های
 تخصص��ی؛ ش��رکت بلی��ن در م��اه 
 Blain( :جاری می��الدی اعالم ک��رد
دفت��ر    )Hydraulics GmbH
اختصاصی خود درش��هر شانگهای را 

افتتاح کرده است.
این گزارش در ادامه از قول مسئوالن 

این ش��رکت افزوده است؛ با افتتاح این 
دفتر ش��رکت بلین در صدد است تا رد 

پای خود را در چین گسترش دهد.
 ب��ر اس��اس این گزارش؛ ش��رکت 
بلین پس از مدت 5 سال، بدنبال اجرای 
طرح های توسعه فعالیت از تأمین کننده 
آلمانی در هن��د، ترکیه، برزیل و ایاالت 
متحده اکنون بیش از 50 س��ال فعالیت 
موثر را در کارنامه خود به ثبت رس��انده 

است.
 شرکت بلین قصد دارد برنامه های 

گس��ترش دفاتر و فعالیت های خود را 
در دیگ��ر مراکز صنعتی چی��ن به مورد 
اجرا گ��ذارده و بهره ب��رداری از بخش 
آسانس��ور هیدرولیک در این کشور و 
آس��یای ش��رقی، را با هدف تسهیل در 
دس��ترس بودن محص��والت، قطعات 
یدکی، پش��تیبانی فن��ی و برنامه ریزی 
برای توسعه آسانسورهای هیدرولیک 

و خدمات مشاوره ای اجرا نماید.

 TELME NLP آموزش
در اتاق بازرگانی دبی
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جدی��د  ش��اپ"  "وب 
ش��رکت Schmersal برای 
مشتریان در انگلیس و ایرلند ؛ 
بصورت شبانه روزی سفارش 
تجهی��زات  و  پذی��رد  م��ی 

درخواستی را ارسال می کند.
برخ��ی پای��گاه تخصصی 
از ام��کان جدیدی ک��ه گروه 
Schmersal ب��ا ایجاد وب 
شاپ  برای ارس��ال تجهیزات 
فنی و تخصصی برای مشتریان 
در انگلیس و ایرلند ایجاد کرده 
است مطالبی را منتشر کرده اند.

مدی��ر  گفت��ه  طب��ق   
بازرگان��ی این ش��رکت مس��تقر 
)مال��ورن  ش��هرمالورن  در 
یک شهرک در بریتانیا اس��ت 
ک��ه درمنطقه  ووسترش��ر واقع 
شده است(، این کاتالوگ آنالین 
Schmersal را به یک سیس��تم 
خودکار س��فارش و حمل و نقل 
متصل می کند که با ایجاد یک ابزار 
خرید راحت و مطمئن در دسترس 
مش��تریان بصورت شبانه روزی، 
تقریب��ًا 6000 محص��ول ایمنی و 
 اتوماس��یون، مانند س��وئیچ های

الکترومکانیک��ی، ایمن��ی    
 سیس��تم های کنت��رل ایمنی قابل 
برنامه ریزی و ن��رم افزار، را ارائه 

و عرضه می کند.
ش��اپ؛  وب  ای��ن  در 
ه��ر محص��ول ب��ا اطالع��ات 
وب  اس��ت.  هم��راه  ب��روز 
ام��کان  همچنی��ن  ش��اپ 
 دسترس��ی به دس��تورالعمل ها

و گواهینام��ه ه��ای اج��زای 
 س��ازنده را فراه��م م��ی کند.

 پس از ثب��ت نام مش��تریان در 
products.schmersal.

آنه�����ا  ،  com/fa_GB"
 می توانند قیم��ت های فعلی و 
زمان تحویل را بدست بیاورند.

 پ��ل کن��ی مدی��ر عام��ل 
 Schmersal UK /(شرکت
IRL Ltd( می گوید: با هدف 
 تسریع پیشبرد و انجام پروژه ها
 ما می خواهیم از مش��تریان در 
فرآیند خرید پش��تیبانی کنیم تا 
اطمینان حاصل کنی��م که آنها 
م��ی توانند محصول مناس��ب 
زم��ان  در  را   Schmersal

مناسب بدست آورند.

ش��یوع وی��روس کوی��د 19 موج��ب تغیی��ر زم��ان 
 برگ��زاری انجم��ن پیمان��کاران آسانس��ور کان��ادا گردیده

 است.
انجمن پیمانکاران آسانس��ور کانادا )CECA(در پایگاه 
اطالع رس��انی خود از تغییر تاریخ برگزاری مجمع عمومی و 

نشست های تخصصی مرتبط با آن خبر داد.
این انجمن که قرار بود مجمع و  دیگر نشس��ت های خود 
در شهرهالیفاکس را در سال 2021 برگزار کند از تغییر تاریخ 

برگزاری  به ژوئن 2023 خبر داده است. 
س��خنگوی هیات مدیره انجم��ن پیمانکاران آسانس��ور 
 کان��ادا  CECA گفت ب��ا بیان تاریخ جدی��د برگزاری مجمع
 می افزاید: این تصمیم بر اساس موارد زیر اتخاذ گردیده  است:
• رعایت مقررات پروت��کل های بهداش��تی در مقابله با 

. COVID-19 شیوع ویروس کرونا
• تداوم بسته شدن مرز ایاالت متحده    و   کانادا.

• کاهش پروازها هواپیما ها و سخت شدن گردهم آوردن 
اعضا ی انجمن از ایالت های مختلف.

• محدودیت های سفر شرکت و تردید برای از سرگیری 
سفر هوایی

• افزایش تعداد مبتالی��ان به ویروس COVID-19 در 
کانادا و تأخیر در انتشار و در دسترس بودن واکسن

شرکت Schmersal "وب شاپ" ارسال شبانه روزی 
تجهیزات  تخصصی را راه اندازی کرد

تغییر زمان برگزاری مجمع عمومی انجمن پیمانکاران 
)CECA( آسانسور کانادا
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توشیبا و دریافت سفارش نصب تعداد قابل 
توجهی آسانسور در شهر پونا)هند(

نمایشگاه اینترلیفت  در اکتبر سال 2021 برگزار می شود

شرکت توشیبا جانسون آسانس��ور )هند( با انعقاد قرارداد 
بزرگترین س��فارش خ��ود را ب��رای طراحی، تأمی��ن، نصب، 
آزمایش و راه اندازی تعداد 161 دس��تگاه آسانسور توشیبا در 

شهر پونای هند منعقد کرد.
بنا بر گزارش منتش��ر ش��ده در برخی پای��گاه های خبری؛  
شرکت توشیبا جانسون آسانس��ور )هند( بزرگترین سفارش 
خ��ود را برای طراحی، تأمی��ن، نصب، آزمای��ش و راه اندازی 
تعداد 161 دستگاه آسانسور توشیبا با سرعت 1.75 متر بر ثانیه، 
در ش��هر پونای هند در هشت پروژه مس��کونی را به مورد اجرا 

می گذارد.

کاتسوهیتو ساتو)Katsuhiko Sato( مدیر عامل توشیبا 
جانس��ون هند در مورد این پروژه بزرگ می گوید: ما در هفت 
 س��ال گذشته نرخ رش��د س��االنه بیش از 15%  را ثبت کرده ایم
  و مجم��وع سفارش��ات خود را ب��ه 4181 واحد رس��انده ایم 
و اکنون این ش��رکت در 17 ش��هر بزرگ هن��د فعالیت و بیش 
 از دویس��ت مش��تری دائم��ی را در سرتاس��ر هن��د تامی��ن و

 پشتیبانی می کند.

نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی اینترلیفت ) آگسبورگ آلمان از 26 تا 29 آوریل2022 برابر با 6      الی  9     اردیبهشت 
1401 برگزار می شود.
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استاد علی صراف را برو بچه های شرکت اتیس قدیم بخوبی می شناسند و بیاد دارند.
علی صراف متولد 23 دی ماه  س��ال1324 شمس��ی در میدان ژاله تهران)شهدای 

فعلی( است. 
علی صراف پس از اتمام دوره های تحصیلی راهنمایی و متوسطه در سال 1343 
در شرکت آسانسور اتیس، استخدام و در کنار تکنسین های آن شرکت، آموزش و یاد 

گیری نصب آسانسور را فرا گرفت. 
بنا بر اظهار آقای علی صراف، مدیریت ش��رکت اتیس در این دوران)نیمه اول دهه چهل شمسی( را شخصی بنام 

مستر فائق بر عهده داشته و از همکاری نمایندگان فرانسوی اتیس، مستقر در تهران هم برخوردار بوده است.
علی صراف آن روز ها را با اینکه حدود نیم قرن از آن زمان گذشته  است، بخوبی و با ذکر جزئیات بیاد دارد.

وی از آن روزه��ا خاطرات زیادی نقل می کند، وقایعی که برخی از آنها را با اس��اتیدی چون؛ ش��ادروان مهندس 
امیرخان یزدان، آقایان مهندس��ین: پرویز متقی، جواد گودرزی، محمود ش��یخی، علی قل��ی زارع، حمید احمدی، 

شکوری و نادر الهی در اشتراک دارند.
وی همچنین در دوره های فعالیت خود از همکاری   و تجربیات پیشکسوتانی چون؛ آقایان مهندسین: فالح پور، 

حنیفی، مهدی میر عبدالهی یانی، سعید مطلبی، سعید رجائی، و مهرواش و دیگران نام می برد.
علی صراف همچنین در رس��ته ی نصب، راه اندازی و تعمیر و نگهداری آسانسور از آموزش های؛ زنده یاد علی 

ناصری، اکبر مووندی، علی محمودی و اکبر محمودی بهره مند شده است.
 سال های اشتغال استاد صراف در شرکت اتیس بیش ازهجده سال بطول انجامیده  و جالب اینکه وی در این سال ها

 عالوه بر فعالیت در صنعت آسانسور، در رشته ورزشی کشتی نیز بطور مستمر و پیگیرانه فعال بوده است.
علی ص��راف تمرینات ورزش کش��تی را بدلیل عالقه زیاد  و تحت تاثیر ش��رایط ورزش��ی آن روزگار، حضور 

علی صراف 
 پیشکس��وت توانمن��د عرص��ه ی نص��ب و 
راه اندازی آسانس��ور و قهرمان ورزش کشتی 

مصاحبهنـوآورینـوآورینـوآوری
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و درخش��ش جهان پهل��وان غالمرضا 
تخت��ی، محم��د علی فردی��ن، عباس 
زندی، و دیگ��ر قهرمانان در عرصه ی 
ورزش کشور و جهان از سال 1333 و 
از نه س��الگی در باشگاه ورزشی تهران 

جوان آغاز کرد.
اس��تاد علی ص��راف با ت��الش و 
تمرینات مستمر در همان سال ها موفق 
به کس��ب عناوین قهرمانی در سطوح 

استان و کشور شده است.
در اوای��ل دهه چهل شمس��ی و در 
هن��گام گذران��دن دوران خدمت زیر 
پرچ��م و س��ربازی،  وی تمرین��ات و 
مسابقات ورزشی را در قالب عضویت 
در تیم کش��تی ارتش پیگی��ری نمود، 
سختکوش��ی های علی صراف نتیجه 
ی مهم دیگ��ری نیز برای وی به ارمغان 
آورد، انتخ��اب وی ب��ه عنوان عضوی 
 از تی��م اعزامی به مس��ابقات کش��تی
 ارت��ش های جهان که در ش��هر س��ن 
پترزب��ورگ )ش��وروی( آن روزگار 

برگزار می شد، پاداش وی بود.
علی ص��راف در این مس��ابقات که 
 س��ال 1344 در س��طح جهانی برگزار
 می ش��د موفق به کسب عنوان قهرمانی 
در وزن 57 کیلوگرم و مدال طال گردید.

وی ادامه فعالیت حرفه ای خود در 
صنعت را با تاسیس شرکت الفارس در 
سال 1358 با همکاری آقایان شکوری 
و جهان خیر خ��واه، پیگیری کرد، این 

همکاری سال ها تداوم یافت.
علی ص��راف اما در س��ال 1384 با 
تمرکز بر فعالیت ه��ای خویش، اقدام 
به تاس��یس ش��رکت کیهان آسانسور 
نمود. که در زمینه ارائه مشاوره، نصب 
و راه اندازی انواع آسانسور و پله برقی 
و تجهی��زات حمل ونق��ل عمودی، به 
هم��راه تنها پس��ر خود آق��ای محمد 

صراف، فعالیت دارند
اس��تاد علی صراف با اعتقاد بر انتقال 
دانش فنی و تجربیات خود تا کنون تعداد 
زی��ادی از عالقمن��دان، صنعتگران در 

رسته های مرتبط را آموزش داده است.
بعض��ی از پ��روژه هایی ک��ه علی 
صراف در آن ها با همکاری یا مس��تقاًل 
اقدام به نصب تجهی��زات حمل ونقل 

عمودی نموده است عبارتند از:
نخس��تین پروژه: در مق��ام نصب 
آفت��اب  س��اختمان  در  اسانس��ور 
ش��رق در نزدیک��ی میدان فردوس��ی 
ته��ران، و س��پس درب��رج ه��ای بلند 
اس��کان)در خیابان میردام��اد تهران( 
 در س��ال 1351، برج ه��ای بلند مرتبه
 آ. اس پ، آسانس��ورهای س��اختمان 
وزارت کار و تامین اجتمائی، ساختمان 
شرکت نفت در شهر آبادان، ساختمان 
دانشگاه جندی شاپور، و تعداد زیادی 
از س��اختمان های بلند مرتبه در سطح 
تهران و نقاط مختلف کش��ور. از جمله 
س��اخامان ها و س��ازه هایی اس��ت که 
وی در تجهیز آنها در مقام سرپرس��تی 
 تیم نص��ب ویا مش��ارکت و همکاری

 داشته است.
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1399 سالی بود که گذشت

سال 1399 پشت س��رگذارده شده و به تاریخ پیوسته اس��ت. در شرایط حاضر در 
کش��ور ما در اواخر فروردین 1400 سیر صعودی تلفات ناشی از شیوع ویروس کرونا 

اوج گرفته است.
در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم رکودی مواجه  است، شیوع این ویروس و تاثیرات 
آن بر صنایع و اقتصاد هم در س��طح بین المللی و نیز داخلی بس��یار فراتر از پیش بینی ها و با 

اثرات منفی بسیار باال در همه سطوح و همه صنوف و صنایع را درگیر کرده است.
در این شرایط و بنا بر منابع خبری: پیش از آنکه اتاق تهران خبر واردات واکسن از سوی 
بخش خصوصی را اعالم کند، رئیس سازمان غذا و دارو از تایید سه شرکت واردکننده برای 
واردات واکس��ن سخن گفته بود. دو شرکت از این سه ش��رکت، نمایندگی تولیدکنندگان 

واکسن در ایران را برعهده دارند.

محمد رضا  زهره وندی

دیدگاهنـوآورینـوآورینـوآوری
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 در این برهه ش��رکت های واردکننده دارو یا واکس��ن، پی��ش از انعقاد قرارداد ب��ا هزینه خود یکی از 
کمپانی های بازرس��ی کننده نظیر SGS را به کارخانه س��ازنده اعزام  می  کند تا محصول را از نظر کیفیت و 

تاریخ مصرف مورد ارزیابی قراردهد. پس از آن اقدامات بعدی برای واردات کاال انجام می گیرد.
تا کنون یعنی در اواخر فروزدین 1400مقدار واکسن های وارداتی توسط بخش خصوصی، 3 میلیون 

دز واکسن روسی اسپوتنیک و 3 میلیون دز واکسن استرازنکا تولید موسسه سرم سازی هند است. 
واردات واکسن در ش��رایط کنونی، کار آسانی نیس��ت و ما تالش کرده ایم که همه الزامات را رعایت 
کنیم. اما در نهایت، تصمیم با س��ازمان غذا و دارو و وزارت بهداش��ت اس��ت؛ چرا که آنها متولی این امر 

هستند.
اینکه واردات واکس��ن جزو وظایف دولت هاس��ت تلقی صحیحی نیست؛ در بس��یاری از کشورها 
نهادهای دولتی حوزه بهداش��ت فاقد بازوی بازرگانی هس��تند. در ایران فعالیت های بازرگانی در حوزه 

دارو و تجهیزات پزشکی به هیات امنای ارزی در وزارت بهداشت واگذار شده است.
 همچنین در این ش��رایط با توجه ب��ه آمارها و اینکه اکنون عمده در آمد ارزی کش��ور از طریق فروش 
نفت تامین می ش��ود، میانگین تقاضای جهانی نفت در سال 2020 با افت 9.5 میلیون بشکه در روز نسبت 
به 2019، به 90.5 میلیون بشکه در روز رس��یده است. انتظار می  رود تقاضای جهانی نفت در سال 2021، 
حدود 6 میلیون بش��که در روز نسبت به س��ال 2020  افزایش یابد و معادل 96.( میلیون بشکه در روز رقم 

بخورد.
در س��ال 2020، تولید نفت خام اوپک، براس��اس منابع ثانویه، معادل 25.6 میلیون بشکه در روز بوده 
که نس��بت به س��ال 2019  با افت 12.6 درصدی همراه بوده است. طی سه ماهه نخست سال 2021، تولید 
نفت اوپک حدود 25.1 میلیون بشکه در روز رقم برآورد شده که به ترتیب کشورهای عربستان سعودی، 

عراق، امارات متحده عربی، کویت و ایران بیشترین سهم از تولید این منطقه را به خود نسبت داده اند.
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ما همه سوار   یک کشتی  هستیم

 اکن��ون در میان��ه بهار س��ال 1400 شمس��ی به این 
می اندیشم که:صنایع آسانسوروپله برقی طی سال های 
اخیر به پیش��رفت های قابل توجهی در زمینه های فنی 

و مهندسی، تشکلی، آموزشی و صنفی رسیده است، 
اعض��ای محت��رم صنع��ت آسانس��وروپله برقی 
کش��ورخود، بخوبی می دانند که در طی س��ال هائی که 
از  تشکیل سندیکای آسانسورو پله برقی ایران در سال 
1379 ت��ا کنون می گذرد این تش��کل فراگیر و ملی چه 

فراز و نشیب های را پشت سر گذارده است.

ایرج نیازی
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تدوین اس��تانداردهای مورد نیاز صنعت به لحاظ احراز حداقل های کیفی در مورد 
ملزوم��ات و قطع��ات و نیز نصب و اجرای مطابق دس��توالعمل ه��ای اجرائی با هدف 
افزایش ایمنی اس��تفاده کنندگان از این تجهیزات،تدارک کمیته های اجرائی و س��مت 
وس��و دادن به فعالیت های پراکنده در سرتاسر کش��ور، توجه و تمرکز ویژه برموضوع 
آموزش و افزایش توان علمی و بروزآوری دانش فنی فعالین ودست اندرکاران صنعت 

و ارتقاء جایگاه آموزش در صنعت.از مهمترین این فراز هاست.
پیگیری مطالبات و صیانت از حقوق اعضای س��ندیکا در س��ر تاسر ایران به لحاظ 
مختلف هم از جمله این اقامات اس��ت. در این مورد می بایس��ت یادآور ش��د که هیات 
مدیره دوره اخیر با در نظر داش��تن مش��کالت و مس��ائل پیش روی اعض��ا و با توجه به 
امکانات بالقوه و بالفعل خود توانسته تعداد پرشماری از موانع و معضالت از پیش پای 
برداشته و پشت سر بگذارد. که اعضای محترم بخوبی از کم و کیف آنها مطلع هستند اما 
 طی ماه های اخیر هیات مدیره س��ندیکا با عزمی استوار وبهره گرفتن از توانمندی های
 موجود توانس��ت گام های بلند و ارزش��مندی را به نفع اعضای خود برداشته وموجد 
اثرات ماندگاری به لحاظ افزایش امتیازی اعضای س��ندیکا و ارتقاء جایگاه حقوقی و 

صنفی آنان در نزد وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه بشود.
سال گذشته به لحاظ اقتصادی و رونق فعالیت حرفه ای برای اعضای صنعت بطور 
عام و صنعت اسانس��ور بطور خاص نه تنها قابل توجه بلکه دوره س��خت و بس��یار کم 

حاصلی بود.    
علیرغم توانمندی ها، تخصص ها و س��رمایه ه��ای کالن مصروف  اما به دالیلی که 
همگان می دانیم و از حوصله این نوش��ته خارج است، اما متاسفانه سال نامناسبی برای 
اعضای صنعت و فعالین آن بود. بر همین اساس هیات مدیره محترم در تالش های خود 
بر کاهش فشار های مالی و کاستن از مشکالت و از پیش پای برداشتن موانع، از اعضای 

خود حمایت کرده و خواهد کرد.



نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 28
شماره   چهارم  )  فروردین 1400(

ما، چین و یک قرار داد25 ساله

در نگاه اجمالی به تاریخ مراودات ) اقتصادی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و....( کشورمان 
و چین، در طول اعصار و ده های گذشته ، ما شاهد فراز و فرود های بسیاری بوده ایم.

با ن��گاه اجمالی به متون تاریخی م��ی بینیم که؛ در زمان حکومت اش��کانیان، در ایران، 
هم زمان با پیروزی  دودمان هان بر چین ارتباط های بازرگانی میان دو کشور گسترش پیدا 
کرده است و دو طرف فرس��تادگانی میان یکدیگر تبادل کرده و جهانگردانی از چین نیز از 

ایران دیدار نموده اند.
همچنی��ن دو کش��ور محصوالتی را ب��ا یکدیکر مبادله و دادو س��تد می ک��رده اندکه 
برجس��ته ترین آنان ابریش��م بوده است و مس��یر بازرگانی این کاالی ارزش��مند از چین 
به اروپا از ایران می گذشت . و این مسیر همان جاده ابریشم مشهور است که مسیر عبور و  

ارسال کاالهای بسیار دیگر ی هم بوده است.
 در هریک از کش��ور ها با آم��دن و رفتن حکومت ها، روابط میان آنه��ا تحت تاثیر قرار 

می گیرد. در مورد کشور چین هم این قاعده بوده است.

ابوذر مومنی
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اما در س��ال های پس از انق��الب و در دهه های اخی��ر بدنبال اجرای تحریم های تحمیلی از س��وی 
کشورهای بلوک غرب و در راس آن ها آمریکا، و بنا بر ضرورت های پیش رو، از یک سو و توسعه و رشد 
چین به لحاظ مختلف، مناسبات کشورمان با چین رو به رشد و گسترش گذاشته است. و اما آنچه موجب 
توجه به روابط اقتصادی و... با چین شده است؛ انعقاد قرار داد به اختصار سند همکاری ایران و چین یک 
توافق سیاسی، استراتژیک و اقتصادی با جنبه های متنوع میان نظام جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
خلق چین)برنامه 25 ساله همکاری های مش��ترک ایران و چین ( برای سرمایه گذاری در صنعت نفت 
ایران، ش��رکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروش��یمی ایران، زیرساخت های ایران و 

همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی است. )1(
ب��ا گذر از اما و اگر های همیش��گی، در خصوص ارتباط این ق��رار داد و صنعت و بخصوص صنعت 

آسانسور نکاتی به اجمال از نظر می گذرد.
همانطور که می دانیم بخش��ی از تجهیزات مورد نیاز و مصرف صنعت آسانسور طریق واردات تامین 
می گردد. و ایضًا از کش��ور چین. در سال های گذش��ته مسئوالن در رسته ا و رشته های مختلف صنعتی و 

غیره از کیفیت نازل ملزومات وارداتی از چین ناله ها سر داده اند.   
در شرایط جدید آیا همان خواهد رفت که پیش از انجام شده و ما باز هم شاهد ورود اجناس با کیفیت 

نسبی خواهیم بود یا خیر؟
در قالب پیمان اقتصادی در این سطح بدون تردید ما شاهد تصمیم سازی و تصمیم گیری برای صنایع 
خواهیم بود، پیشنهاد می گردد دراین صورت از نظرات و تجربیات بزرگان جامعه صنعت استفاده گردد 

تا راه به انحراف و مسیر های شخصی، این گروه و آن جناح کشیده نشود.
ت��الش گردد در کن��ار خرید تجهیزات موضوع انتق��ال تکنولوژی و دانش فنی نی��ز صورت پذیرد. 

موضوعی که تا کنون شعارهای آن بسیار سر داده شده است.
حمای��ت های الزم از تولیدات داخلی بمورد اجرا گذارده ش��ود. به بهانه و ب��ا عنوان اجرای مفاد و یا 

حجمی از قرار داد، تولید کننده داخلی بیش از این به خاک سیاه ننشیند.
انشا ا... که چنین کنند.

1( مباح��ث این توافقنامه طی دیدار ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور جمه��وری خلق چین، از 
ایران در س��ال 1394 مطرح شد. از سال 1398، بستن این پیمان به طور جدی مورد بحث قرار گرفت 
و چند متن پیش نویس، میان دو کش��ور مبادله ش��د. درادامه دکتر حس��ن روحانی، رئیس جمهور 
ایران پیش نویس نهایی برنامه 25 س��اله  همکاری های جامع ایران و چین را در تاریخ 1 تیر 1399 در 
جلسه هیات دولت بررسی و تأیید کرد. در آن نشست به وزارت امور خارجه ایران مأموریت داده 
ش��د که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای 

طرف ها برساند.
این س��ند در 7    فروردین 1400، توسط محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزرای خارجه ایران و 

چین، در تهران به امضا رسید. 
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بیم و امیدهای اقتصاد 1۴۰۰

-برآوردهای جدید صندوق بین المللی پول نش��ان می دهد که طی سال جاری 
اقتصاد ایران پس از سه سال متوالی از رکود خارج شده و رشد اقتصادی 3 درصدی 
را تجرب��ه خواهد کرد. اگر دیگر روایت ها از منابع داخلی و بین المللی را نیز کنار هم 

قرار دهیم، همگی از قد کشیدن رشد اقتصادی در سال 1400 حکایت می کند.
-ای��ن برآوردها در حالی تصویر روش��نی از اقتصاد کش��ور در س��ال 1400 را 
پیش روی ما قرار می دهد که س��ال گذشته، مردم و فعاالن اقتصادی روزهای سخت 
و دش��واری را از سر گذراندند و از منظر ش��رایط اقتصادی، به تلخی از این سال یاد 

می کنند.
-ش��یوع ویروس کرونا در کشور آس��یب های جانی و مالی بیشتری را رقم زده 
 اس��ت و بیم آن می رود که با عدم کنترل به موقع این بیماری در کش��ور و تشدید آن، 

اقتصاد همچنان در گروگان این ویروس باشد.
-ویروس تحریم  اقتصادی، مقابله دیگری است که غلبه بر آن، امیدها به پیدایش 
ثبات اقتصادی طی س��ال 1400 را زنده خواهد کرد  و این مهم در حالی اس��ت که با 
شروع سال جدید، ایران و کشورهای عضو برجام به دور میز مذاکرات بازگشته اند 
و تالش ها ب��رای احیای برجام و ح��ذف تحریم هایی که دولت ترام��پ به یادگار 

گذاشت، ادامه دارد.

سیده فاطمه مقیمی

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران
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-رفع تحریم ها و بازگشت اقتصاد ایران به آغوش تعامالت بین المللی، همواره از مطالبات جدی و سرسختانه کارآفرینان 
و فعاالن اقتصادی در کش��ور بوده و این بخش از جامعه بر این باور است که با حفظ اقتدار ملی، دروازه های دوستی و تعامل با 

جهان نباید به روی کشور بسته باشد.
-ف��ارغ از آنک��ه کدام طیف از جریان های سیاس��ی س��کان حکمرانی در انتخاب��ات پیش رو، دولت را به دس��ت گیرد، 
بخش خصوصی به عنوان متولیان اصلی اقتصاد، انتظار دارد که این جابه جایی و انتقال در دس��تگاه اجرایی کشور با آرامش و 
اطمینان بخش��ی از بهبود شرایط اقتصادی، صورت گیرد. از س��وی دیگر، در این جابه جایی نباید رسیدگی به امور اقتصادی 
کش��ور زمین مانده و هفته ها و ماه ها یکی پس از دیگری سپری ش��ود در حالی که مردم و بخش خصوصی چشم انتظار بهبود 

وضعیت موجود است.
-حال آنکه حل و فصل مش��کالت باقی مانده ناشی از شیوع ویروس کرونا و آس��یب پذیری بیشتر کسب و کارها و سفره 
مردم در س��ال 1400، مخاطره بزرگی است که پیش روی دولت س��یزدهم قرار دارد و مدیرانی باید در راس تصمیم گیری ها 

قرار گیرند که شجاعت و درایت کافی برای مواجهه با بحران ها را داشته باشند.

-رفع تحریم ها و بازگشت اقتصاد ایران به آغوش تعامالت بین المللی، همواره از مطالبات جدی و سرسختانه کارآفرینان 
و فعاالن اقتصادی در کش��ور بوده و این بخش از جامعه بر این باور است که با حفظ اقتدار ملی، دروازه های دوستی و تعامل با 

جهان نباید به روی کشور بسته باشد.
-ف��ارغ از آنک��ه کدام طیف از جریان های سیاس��ی س��کان حکمرانی در انتخاب��ات پیش رو، دولت را به دس��ت گیرد، 
بخش خصوصی به عنوان متولیان اصلی اقتصاد، انتظار دارد که این جابه جایی و انتقال در دس��تگاه اجرایی کشور با آرامش و 
اطمینان بخش��ی از بهبود شرایط اقتصادی، صورت گیرد. از س��وی دیگر، در این جابه جایی نباید رسیدگی به امور اقتصادی 
کش��ور زمین مانده و هفته ها و ماه ها یکی پس از دیگری سپری ش��ود در حالی که مردم و بخش خصوصی چشم انتظار بهبود 

وضعیت موجود است.
-حال آنکه حل و فصل مش��کالت باقی مانده ناشی از شیوع ویروس کرونا و آس��یب پذیری بیشتر کسب و کارها و سفره 
مردم در س��ال 1400، مخاطره بزرگی است که پیش روی دولت س��یزدهم قرار دارد و مدیرانی باید در راس تصمیم گیری ها 

قرار گیرند که شجاعت و درایت کافی برای مواجهه با بحران ها را داشته باشند.
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مردم هزینه
 ناکارآمدی ها را می پردازند

حمیدرضا صالحی

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

توضی��ح: ش��رایط موج��ود به 
لحاظ مختلف) اقتصادی، بین المللی، 
سیاس��ی،مدیریت غالب��ًا ناکارآم��د و 
نامناسب و ش��یوع ویروس کرونا در سطح 
جهان( با اثرگ��ذاری بالفص��ل اقتصادی بر 
زندگی و معیش��ت مردم جامعه ما، اکنون دیگر 

اظهر من الشمس است. 
تبیین و تش��ریح مش��کالت اقتصادی و گرانی 
تحمیل��ی بر م��ردم کوچه و ب��ازار از ن��گاه و زوایای 

صاحبان قلم و حرف، شایان توجه و شنیدن است.
یادداش��ت حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان 
ات��اق بازرگانی ته��ران در ارتباط با م��وارد باال عین��ًا از نظر 

خوانندگان می گذرد.
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ای��ران  -اقتص��اد 
روزه��ای واقع��ا س��ختی را 

س��پری می کن��د و م��ردم بای��د هزینه 
ناکارآمدی های مسؤالن را بپردازند. عدم توجه به 

معیشت مردم سال هاست که به روال عادی مسؤالن تبدیل و 
موجب شده است در بس��یاری از بخش ها با مشکالت الینحلی مواجه 

شویم.
-مشکل اصلی این است که مسؤولیت پذیری در میان بخش های مختلف وجود ندارد 

و برخی فراموش کرده اند که برای تحقق چه رس��التی در جایگاه کنونی ش��ان هس��تند. مسؤالن این 
نکته را باید در نظر داش��ته باش��ند که فلس��فه اعتبار و جایگاه شان این اس��ت که مطالبات مردم را پاسخ گویند و 

انتظارات شان را محقق کنند.
-این در حالی است که معموالً مدتی پس از انتخابات فراموش می کنند که این جایگاه شان را از طریق رأی و نظر مردم 
کس��ب کرده اند و برای پاسداشت آن باید به وعده های شان جامه عمل بپوشانند و شرایط رفاهی مناسبی برای مردم ایجاد 

کنند. صف های مرغ طوالنی که اکنون ایجاد می شود اصال زیبنده مردم نیست و حق مردم ایران بیش از این هاست. 
-در حال حاضر امید به رفع مش��کالت بس��یار کاهش یافته و اقتصاد در بالتکلیفی به سر می برد. شرایط زندگی مردم 

هم بالتکلیف است.
 هر روز با بیکارشدن تعداد جدیدی از افراد مواجه هستیم که معیشت شان را تهدید می کند. افزون بر این رشد قیمت ها 

نیز همین طور بدون وقفه در حال افزایش است و مردم هر روز شرایطی بدتر از روز قبل را تجربه می کنند.

-س��ال 1399 با انبوهی از مشکالت اقتصادی حل نشده، تمام ش��د و سال 1400 با مشکالت باقی مانده از 
سال های قبل آغاز شد. از همین ابتدای سال شاهد بروز مشکالتی در بازارهای مختلف هستیم. برخی کاالهای 
اساسی مردم با قیمت بس��یار باالیی عرضه می شوند و دولت قادر به کنترل قیمت ها نیست. در سایر بازارها نیز 
قیمت ها باالس��ت و در حال رشدهای مداوم است. معلوم نیست این روند افزایش قیمت ها تا چه زمانی تداوم 

خواهد یافت و مردم تا کی باید شاهد این نابسامانی اقتصادی باشند؟
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کیفیت الزامی است

رضا زاد مهدی

از ورود و نصب اولین آسانس��ور ها به کشور س��ال های زیادی می گذرد، در طول این 
س��ال ها هم بر تنوع تجهیزات مورد مصرف در صنعت آسانس��ور و پله برقی افزوده شده و 
هم افراد زیادی ب��ه این حیطه ورود پیدا کرده و یا از گردون��ه آن )به دالیل مختلف(خارج 

شده اند.
مهمترین موضوعات و مواردی به لحاظ  ایمنی و قابل پذیرش بودن رتبه مرغوبیت که 
 همواره با تقدم و تأخر بر آن تأکید و تصریح شده است کیفیت به مفهوم داشتن استاندارد های
 الزم اس��ت و به صراحت می توان گفت که حداقل در صنعت آسانسور اینگونه بوده است، 
هرچند که کیفیت به دالیل مختلف از سوی اندک افراد غیر مسئول و سودجو در رشته های 
مختلف س��هواً و یا عمداً مغفول واقع ش��ده، اما این موضوع در انواع تجهیزات و ملزومات 
از جمله اقالم وارداتی مانند؛ موتورهای آسانسور، بردهای الکترونیکی و دیگر ملزومات 
بمورد اجرا گذارده ش��ده و الزام اجباری در مورد تطابق کیفیت با اس��تاندارد های مصوب 
و دارا بودن گواهی های کیفیت از مبادی تولید و ارس��ال کننده  مبدا، همواره مد نظر بوده و 

روز بروز هم خوشبختانه این مهم در انظار مسئوالن بیشتر از قبل لحاظ می شود.
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به هر حال س��ال هاست که چرخ صنایع آسانسور و پله برقی کشورمان با حضور تعدادی از فعالین در 
حال چرخیدن اس��ت.  برخی از این افراد با دارا بودن تحصیالت مرتبط در رش��ته هایی از جمله مکانیک، 
برق، متالوژی و غیره پا به عرصه کار در این صنعت گذاش��ته اند و تعدادی نیز با تحصیالت کمتر مرتبط و 
یا به لحاظ تجربی، کار و ممارس��ت در طول سال ها با این صنعت آشنا شده و کم کم فعالیت خود را بر این 

صنعت متمرکز کرده اند.
 تا اینجای موضوع بحث ما در مورد طیف های متنوع فعالین صنایع آسانس��ور و پله برقی به جهت نوع 
ورود و فعالیت به صنعت بود، اما موضوع مهم و تأثیرگذار دیگر بحث کیفیت است که از ملزومات الزم و 
بلکه واجب در صنعت به شمار می رود و الزم االجراست و از منظرهای مختلف قابل بررسی و بیان است. 
کیفیت در صورت عمده و در دو حالت در کیفیت تجهیزات و ملزومات و کیفیت در فعالیت و کار مجریان 
 و مدیران فن��ی تجلی می یابد. کیفیت در فعالیت حرفه ای افراد ش��اغل در صنعت آسانس��ور از را ه های
  آم��وزش، کس��ب مهارت از طریق فعالی��ت و کار در حیطه مرتبط و مطالعه حاصل می ش��ود و بدس��ت
  می آید و در بازه زمانی نه چندان کوتاه تکامل می یابد و با تالش و اخذ علوم و فنون جدید و تکنولوژی های
 نوین کامل می ش��ود و بسته به عالقه و توجه افراد از ش��دت وضعف هم برخوردار می گردد و به پویایی 
می رس��د. اما کیفیت در تجهیزات، محصوالت و ملزومات مورد مصرف در صنعت آسانسور آنچنان که 
به تجربه و پیگیری ها بر مبنای عالقه، نیاز و احتیاج، بدس��ت آمده و مس��تلزم برخورداری از علوم و فنون 
مدرن )عاری از هرگونه کمی و کاس��تی( را در بر می گیرد و این هم از طریق بررس��ی گواهی های کیفیت  
certificate  ها  – داشتن گواهی استاندارد، رعایت اصول و مبانی ایمنی، وبعضی موارد مرتبط حاصل 
می شود. امید ما فعالین صنعت و عموم صنعتگران؛ رعایت استاندارد ها در کلیه بخش های صنعت اعم از 
تولید کننده، محصوالت، نصب و اجرا و خدمات پس از فروش و س��رویس ها است، که خیلی هم دور از 
دسترس نیست. که خود هم سبب ارتقاء کیفیت تجهیزات و نصب مناسب آسانسور ها و همچنین کاهش 

حوادث هم می شود.
امید آنکه در این روز ها هرچه سریعتر ریشه ویروس منحوس کنده شده و ایمنی جامع حاصل گردد.



نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 36
شماره   سوم  )  اسفند 1399(



37 نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 
شماره   چهارم  )  فروردین 1400(

برخی  فعالیت های سندیکای  صنایع 
آسانسور و پله برقی شعبه
 استان مازندران
قسمت اول مهدی   مینا فر

همانگونه که مستحضرید سندیکای آسانسور و پله برقی با هدف ساماندهی صنعت آسانسور و برنامه ریزی در جهت آموزش 
و ارتقای کیفی و هرچه بهتر ش��دن ش��رکت های آسانسوری و تولید کنندگان در سال 1378 تاس��یس شد و شعبه هشتم خود را در 
استان مازندران در اردیبهش��ت 1394 زیر نظر اتاق بازرگانی استان مازندران که خود از زیر مجموعه های سازمان صنعت و معدن 
وتجارت اس��ت با همیاری فعالین صنعت استان تاس��یس نمود و نیت بر این بود که با سعی و تالش در سطح استان و بهره گیری از 
تجربیات پیشکس��وتان و سایر عزیزان شروع به ساماندهی وضعیت فعالین این صنعت بنماید. و بر اساس اساسنامه سندیکا و شیوه 
نامه سازمان صنعت و معدن وتجارت شروع به عضو گیری نموده که اعضای دارای پروانه طراحی و مونتاژ به عنوان اعضای اصلی 
با حق رای و اعضای فاقد پروانه طراحی و مونتاژ مانند ش��رکت ها، فروش��ندگان قطعات، تولید کنندگان بعنوان اعضای وابس��ته و 

مدیران، روسای سازمان ها، نمایندگان، مشاوران، استادان و مدرسین دانشگاهی به عنوان اعضای افتخاری آن شناخته می شوند.
در س��ال 1397 با پیگیری و تالش های مس��تمر هیات مدیره، تشکل توانست از حالت ش��عبه خارج گردد و به صورت مستقل 
اس��تانی و با نام انجمن صنایع آسانسور و پله برقی استان مازندران و خدمات وابسته در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و فعالیت 

مستقل خود را آغاز نماید.

گزارشنـوآورینـوآورینـوآوری
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از جمل��ه اقدام��ات انجم��ن صنایع 
آسانس��ور و پله برقی اس��تان مازندران از 

گذشته تا کنون عبارتند از:
_تش��کیل کمیته های متعدد از اعضای 
اصلی شاغل در شرکت های استان وتشکیل 
جلسات متعدد در راستای تشریک مساعی 
جهت حل مش��کالت متعدد این صنعت و 

اخذ نظرات و استشهادات. 
_تشکیل کارگروه ساماندهی شرکت های 

فاقد پروانه طراحی و مونتاژ و نصابان.
_جهت ب��اال بردن س��طح اطالعات 
مهندس��ین س��اختمان اس��تان ب��ا کانون 
مهندسین چندین ش��هر به منظور اجرای 
کالس های آموزش��ی اع��الم همکاری 

نموده است.
لذا هر جا که نی��از به آموزش و اطالع 
رس��انی به لحاظ ارتقاء ایمن��ی و فنی به 
چشم بخورد این تش��کل خود را مسئول 
می دان��د و اقدام به برگ��زاری دوره های 

آموزشی می نماید.

_در ح��ال تدوی��ن مجموع��ه ای از 
اطالع��ات ضروری آسانس��ور هس��تیم 
که هر مهندس در رس��ته ها و رشته های  

مرتبط نیازبه دانستن آن دارد.
_در ح��ال تدوی��ن مجموع��ه ای 
ازاطالعات مرب��وط به ایمنی که هر کاربر 
تجهیزات حمل ونقل عمودی و اس��تفاده 

کننده ای نیازمند دانستن آن ها است..
_در حال احداث صن��دوق حمایت 
صنفی از فعالین صنعت در س��طح استان 

نیز می باشیم .
کمیته ه��ای انجمن آسانس��ور و پله 

برقی مازندران شامل:

الف. کمیته طرح و برنامه
این کمیته با تش��کیل جلسات متعدد 
در زمان ه��ای متوالی و با حضور اکثریت 
اعض��ای کمیته اق��دام به اخ��ذ تصمیم و 
ارائه پیش��نهادات برای استحکام زیربنای 
انجمن و تصمیمات کل��ی و جمع آوری 

نظرات س��ایراعضاء می نمای��د. رخداد 
قابل توجه ای که با مساعدت و همکاری 
کارگروه نظارت اس��تان در س��ال 1399 
اتفاق افتاد اضافه ش��دن طرح شناس��نامه 
آسانس��ور و درخواس��ت کاهش سهمیه 
ثبت ن��ام اس��تاندارد در راس��تای کاهش 

پدیده مهر فروشی بوده است. 

وظایف کمیته طرح و برنامه
 تهی��ه و تدوی��ن سیاس��ت ه��ا و
 برنامه ه��ای مورد نیاز صنع��ت در زمان 

بندی کوتاه مدت و بلند مدت.
 تدوی��ن آیی��ن نام��ه ه��ای اجرایی 

صنعت.
بررس��ی و تدوی��ن آیین نام��ه های 

ادواری سندیکا )تشکیالت و روش ها(.
تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی.

 انج��ام ام��ور ارجاع��ی از ط��رف 
هیات مدیره.

ادامه دارد
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میثم  طهرانچی  رضا نظری

مشتریان کالس الف: 
این گونه مشتریان غالبًا به دنبال آسانسوری با 
کیفیت بسیار باال و پک و عمومًا ساختمان های آنها جز 
گرانترین ساختمان های شهر می باشد و گذشته از کیفیت 
باال، برند کاال برای آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. 
به این گونه مشتری نمی توان پیشنهاد کاالیی بسیار با 
 کیفیت اما بدون برند معتبر را داد. تنها در یک صورت 
می توان پیشنهاد مجموعه هایی با کیفیت، اما بدون برند 
بسیار معتبر را به این گونه مشتریان ارائه نمود و این در 
مواردی است که خود شما یک برند معتبر و شناخته شده 
در صنعت آسانسور باشید تا کمبود برند قطعات آسانسور 
را برند معتبر شرکت شما پر نماید. درصورتی که شما یک 
برند معتبر و شناخته شده نیستید، اصاًل پیشنهاد نمی گردد 
به این گونه مشتریان درخصوص آسانسور های با کیفیت 
اما بدون برند معتبر صحبت کنید. چون موجب ایجاد 
تردید از توانایی های شما می گردد. نکته ای دیگری که در 
مورد این گونه مشتریان از اهمیت باالیی برخوردار است، 

قسمت دوم

بازاریابی و مشتری مداری مقالهنـوآورینـوآورینـوآوری
در صنعت آسانسور 



47 نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 
شماره   چهارم  )  فروردین 1400(

بحث "قیمت تمام شده" است. در قرارداد با این گونه مشتریان اگر شما جانب انصاف را خیلی رعایت کنید و 
هزینه تمام شده را پایین اعالم کنید، احتماالً  این مشتری با شما قرارداد نخواهد بست، چون تصور مشتری از 
قیمت آسانسور کالس الف بسیار باالست و قیمت منصفانه تان، تصور آن را از این که شما بهترین های قطعات 
صنعت آسانسور را برای او استفاده می کنید، با تردید مواجه می کند. ما این گونه مشتریان را مشتریان بنز سوار 

می نامیم. حدود 20% از بازار متعلق به مشتری کالس الف می باشد.

مشتریان کالس ب: 
این گونه مشتریان غالبًا به دنبال کیفیت باالیی می باشند و برند شناخته شده برخی از قطعات نیز برای 
آنها دارای اهمیت است، اما کاًل نگاه آنها نگاه برندینگ نیست، آنها تنها دنبال آسانسوری هستند که ظاهری 
خوب با مشخصات فنی خوبی داشته باشند. یادمان باشد غالبًا این گونه مشتریان هزینه برند را پرداخت نمی 
کنند و در کنار کیفیت قیمت مناسب هم برای این دسته از مشتریان اهمیت دارد. شما برای این گونه مشتریان 
می توانید برخی از قطعات ایرانی را نیز در کنار قطعات خارجی پیشنهاد دهید. این گونه مشتریان را می توان 

مشتریان پژو سوار لقب داد. درحال حاظر، حدود 55% از مشتریان در این دسته بندی قرار دارند.

مشتریان کالس ج:
این دسته مشتریان تنها به دنبال قیمت مناسب در کنار کیفیت معقول هستند و جدای اینکه نمی توان 
به این گونه مشتریان برند بسیار عالی معرفی نمود، نمی توان قطعات با کیفیت 100% خوب را نیز ارائه نمود. 
این بازار، یک بازار تمام رقابتی است و مشتی شما در روی ریز هزینه ها حرف برای گفتن دارد. به این دسته از 

مشتریان می توان مشتریان پراید سوار لقب داد. که حدود 25% از بازار راتشکیل می دهند.

نکته:
در بحث روان شناسی مشتری در صنعت آسانسور می بایست به یک نکته  دیگر نیز توجه نمود. همچنین از 
منظر دیگر، می توان مشتریان را بر اساس یک طبقه بندی دیگر مشخص نمود که دو بخش دارد: 1- مشتریانی 
که شغل آنها ساختمان سازی است و 2-مشتریانی که به دالیل مختلف برای اولین بار مبادرت به ساخت ابنیه 

می نماید.
برای مذاکره با مشتریان با سابقه شما نیازمند طرح نکات کلیدی و کشف خواسته های مشتری هستید و نیاز 
نیست در روند طراحی و ساخت آسانسور، مذاکرات دقیق و عمیقی داشته باشید. اما برای گروه دوم مشتریان 
حتی اگر شخص هم چنین درخواستی نداشته باشد، شما حتمًا می بایست  کلیه اطالعات ابتدایی در مورد 
آسانسور شامل انواع آن، نحوه کارکرد انواع مختلف آسانسور، مزایای آنها و قیمت تمام شده و مواردی از این 
دست را  توضیح دهید. غالبًا افراد وقت  و حوصله ارائه این اطالعات را ندارند، درصورتی که مشتری از آنها 
درخواست ننماید. درصورتی که ارائه این گونه اطالعات حتی اگر مشتری نوپا از شما چنین درخواستی نداشته 

باشد، سبب جذب و ایجاد اطمینان به شما می شود.
اعتبار در این صنعت دارای اهمیت فراوانی است که نظم در امور و رعایت برخی چارچوب ها، خصوصًا 

صداقت در کار می تواند به سرعت موجب کسب اعتبار و جذب مشتریان دائمی گردد. 
ادامه دارد
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پیمان تبریزی

اهمیت اخالق حرفه ای و علل رعایت نشدن در بازرسی فنی آسانسور

ف��رد  رواب��ط  کنن��ده  تنظی��م  حرف��ه اي،  اخ��الق       
اس��ت. س��ازماني  اه��داف  چارچ��وب  در  دیگ��ران   ب��ا 
یک سري اهداف در سازمان وجود دارد. افرادي هم درون سازمان 
هس��تند که با یکدیگر تعامل برقرار مي کنند. این افراد یک س��ري 
ویژگي هاي فردي و ش��خصي دارند و اخ��الق حرفه اي هم تنظیم 

کننده روابط بین انسانها از حیث انسان بودن شان است.
اخالق آن تعهد دروني اس��ت که جل��و گریزگاه هاي قانوني را 

مي گیرد و فرد را متعهد مي کند که حتي اگر آنها تعریف نشده اند که 
چه باید کرد ولي او این کار را انج��ام دهد، زیرا تعهد اخالقي دارد 

و کنترل دروني او عامل حرکت به سوي رفتار پسندیده  مي شود.
در محی��ط کار با توجه به پیچیده تر ش��دن روابط کاري، اضافه 
کردن قانون و مقررات مش��کلي را حل نمي کند. بحث این است که 
ما مقداري تعهد دروني و کنترل دروني را در این جا اعمال کنیم که 

به آن اخالق حرفه اي مي گوییم.

مقدمه:در ش��ماره قبل خواندیم که در این مقاله سعی بر آن شده به تعاریف 
علمی و کاربردی اخالق حرفه ای پرداخته و با بررسی قوانین و مقررات تدوین 
و مصوب ش��ده رعایت اخالق حرفه ای برای انجام بازرس��ی فنی آسانس��ور 

پرداخته و نهایتا ریشه و علل بی اخالق در این فرآیند پرداخته  می شود.
 

قسمت دوم
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قانون ب��ه عنوان پایه و اساس��ی برای تصمیم گی��ری به هنگام 
رویارویی با یک مشکل اخالقی است

- قانون مجموعه ای از قواعد تدوین شد به وسیله جامعه برای 
کنترل رفتار افراد در جامعه است .

اما آیا :
تصمیمات قانونی همواره »عادالنه« ، »مناسب« و »صحیح« هم 

هستند ؟
هنگام مواجهه با انتخاب بین سود اقتصادی سازمان و تعهدات 

اجتماعی خود چه می کنید
 تفاوت قان��ون و اخالق دراین اس��ت که، قان��ون یک کنترل 

بیروني است و اخالق یک کنترل دروني است. 
دری��ک جامعه و س��ازمان ب��ا زیرمجموع��ه نابال��غ ازکنترل 
بس��یار جزء به ج��زء و همیش��گي ش��روع مي ش��ود و ب��ه تدریج 
 کنترل ه��اي جزئي به کنترل هاي کلي، کنترل همیش��گي به گاه گاه، 
کنترل هاي بیروني به کنترل هاي دروني، دیگر کنترلي جاي خودرا 

به خودکنترلي مي دهد. 

ممیزی اخالقی قانون
این که ما چگونه به خودکنترلي برس��یم، هیچ راهي جز اخالق 
ندارد. این اخ��الق در حوزه هاي مختلف تعاری��ف مختلفي دارد 
گاهي ازطری��ق دین و گاهي از طریق فرهنگ و گاهي به عنوان یک 

ضرورت اجتماعي مطرح مي شود.
قانونگ��ذار، باید ابتدا این س��وال را ازخود بپرس��د که، آیا این 
قانون��ي که وضع مي کنم، اخالقي اس��ت؟ بنابراین قانون به اخالق 
نیاز پیش��ین دارد و درست درهمین فرآیند اس��ت که، اخالق چند 

جور قانون را سیراب مي کند. 
 1- جایي که اخالق به قانون تبدیل مي شود 

2-  جایي که اخالق تبدیل به ابزار سنجش قانون مي شود
متاس��فانه ابزار س��نجش در تدوین قوانین بر اس��اس ممیزی 

اخالقی در بازرسی آسانسور صورت نگرفته است.
اخالق، الگوي رفتار ارتباطي درون ش��خصي و برون شخصي، 
به معني مس��ئولیت من در قبال خودم و مسئولیت در قبال دوستان 
است؛ البته بنیان آن درون شخصي است، اگر یاد بگیریم با خودمان 
صادق باش��یم و به خودمان احترام بگذاری��م، با دیگران هم صادق 

خواهیم بود و احترام خواهیم گذاشت.
3-نقش هنجارها، باورها و ارزش ها در اخالق حرفه ای

3-1 – هنجارها
هنجارها انتظارات رفتار مناس��ب  ، و الزامات��ی برای انجام آن 

رفتار مناسب هستند .
 تفاوت عمده بین هنجارها وقانون :

هنجار منتشر نمی شود
هنجار اطاعت نمی شود

هنجار را نمی توان اجباری کرد
هنجارها نه با ثبات هستند و نه جامع 

 هنجارها تنها روش��ی هس��تند ک��ه ما در مورد رفتار احس��اس
 می کنیم .

ادامه دارد
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ایمان  ادیب پور

چگونگ��ی انتخاب آسانس��ور 
و پله  برقی برای یک  ساختمان
قسمت دوم

2-انواع آسانسور
تمامی آسانسورها در داش��تن خصوصیاتی مانند داشتن کابین، 
حرکت عمودی و توقف در س��طوح مختلف با هم مشابه اند. اما از 
لحاظ نحوه اعمال نیروی محرکه ب��ه کابین متفاوت بوده و به چهار 
دسته آسانسورهای کششی، هیدرولیک، وینچی و مغناطیسی تقسیم 
می شوند. البته امروزه تکنولوژی های جدیدی مانند آسانسورهای 

پنوماتیک در دسته پنجم نیز قرار می گیرند 

آسانسورهای کششی
نیروی محرکه در این نوع آسانس��ورها از یک موتورالکتریکی 
که اکثراً در باالی چاه آسانس��ور و در برخی طراحی ها درپایین کنار 
چاهک و در محلی به نام موتورخانه نصب گردیده، تأمین می شود. 
ب��ر روی فلکه این موتور تع��دادی کابل فوالدی )اصطالحًا س��یم 
بکسل( وجود دارد که از یک س��مت به کابین آسانسور و از سمت 
دیگر به وزنه های آسانسور که درون قابی فلزی به نام قاب وزنه قرار 
دارند، متصل اس��ت. جنس این وزنه ها معموالً از چدن یا بتن است. 
وزن این وزنه ه��ا به اندازه وزن کابین به عالوه نصف ظرفیت کابین 
اس��ت. وزن هر نفر در محاس��بات مربوط به آسانسور 75 کیلوگرم 
است. دلیل قرار دادن وزنه در سیس��تم آسانسور کمک به باال بردن 
آسانس��ور اس��ت در غیر اینصورت برای ای��ن کار باید موتورهای 
بس��یار قوی با کیلووات باال استفاده کرد. پس با این کار توان موتور 
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مورد استفاده کاهش می یابد. طبیعی است که این وزنه در پایین آمدن آسانسور مزاحمت ایجاد می کند، اما چون هر جسم بدون دخالت به پایین 
سقوط می کند پس استفاده از وزنه مانعی بزرگی در حرکت آسانسور ایجاد نمی کند. 

اس��اس کار این نوع آسانسورها بر اساس نیروی اصطکاک بین سیم بکسل ها و فلکه کشش موتور است. در داخل فریم وزنه به اندازه وزن 
کابین به اضافه نصف ظرفیت کابین وزنه وجود دارد. مثاًل اگر ظرفیت کابین 900 کیلوگرم باش��د )یعنی آسانس��ور نفربر 12 نفره چون متوسط 
وزن هر نفر 75 کیلوگرم اس��ت( باندازه 450 کیلوگرم باضافه وزن کابین در کادر وزنه، وزنه وجود دارد. با کمک این وزنه، نیروی کش��ش الزم 
ب��رای حرکت کابین کاهش می یابد چرا که در صورت رعایت کردن ظرفیت کابین، اختالف وزن بین کادر وزنه و کابین تحت هر ش��رایطی از 
نصف ظرفیت کابین )در مثال قبل 450 کیلوگرم( بیش��تر نخواهد شد و در حرکت به س��مت باال یا پایین سیستم کشش آسانسور حداکثر برای 

جابه جایی جرمی به اندازه نصف ظرفیت کابین توان مصرف خواهد کرد. 
این  مدل  آسانس��ور  با  توجه  به  جدول  زیر  برای آسانس��ورهای  با  ترافیک  باال و طول حرکت  زیاد کاربرد  دارد  و این  مدل  آسانس��ور  از  

ظرفیت 6 نفره  به  باال  قایل  استفاده  می  باشد  و برای  ظرفیت  ها  کمتر  با  توجه  به تجهیزات  موجود  امکان  رعایت  قوانین ایمنی  را  ندارد .
استارت  در  ساعت  این  نوع  آسانسورها  از  80 استارت  تا  180 استارت  در  ساعت  را  پوشش می  دهد.

آسانسورهای هیدرولیک
اخی��راً آسانس��ورهای هیدرولیکی نیز 
جای خ��ود را در بین کارب��ران خانگی باز 
کرده ان��د. در اروپ��ا بی��ش از 70 درصد از 
آسانس��ورهای زی��ر 5 طبق��ه هیدرولیک 
استفاده می ش��وند که از محاس��ن این نوع 
آسانس��ورها می توان به نرم��ی حرکت در 
اس��تارت اولیه؛ خرابی و اس��تهالک بسیار 
کم؛ س��هولت در عیب یابی و تعمیر؛ ایجاد 
آسانس��ورهای زیبا و شیش��ه ای ب��ه دلیل 
حذف کادر وزنه و س��یم بکس��ل؛ احتیاج 
به س��ازه س��بک؛ عدم نیاز ب��ه موتورخانه 
در پش��ت بام؛ ایج��اد آسانس��ورهای باربر 
و س��نگین با تن��اژ باال و زیبایی ب��ام خانه و 
همچنی��ن تراز ش��دن دقی��ق آن در طبقات 
اشاره نمود اما از محدودیت های استفاده از 
این نوع آسانسورها می توان به محدودیت 
در ارتفاع و کندی نس��بی س��رعت آن ها و 
تنها قرارگی��ری در چاهک را اش��اره کرد. 
)البته امروزه با اس��تفاده از درایو و سیس��تم 
خنک کنن��ده می ت��وان به س��رعت 1 متر به 
صورت معمول دست یافت. آسانسورهای 
هیدرولیک با موتور الکتریکی و پمپ فشار 

روغن و جک هیدرولیک کار می کنند. 
در آسانس��ورهای هیدرولی��ک به خاطر 
اینکه کادر وزنه وجود ندارد و سیس��تم جک 
هیدرولیکی باید تمامی کابین و مس��افران را 

جابه جا می کند نیاز ب��ه موتورهای قوی تری 
هس��ت. در این آسانسورها یک موتور سه فاز 
غوطه ور در روغن به همراه یک شیرالکتریکی 
مخصوص که اصطالحًا پ��اور یونیت نامیده 
می ش��وند وظیفه تأمین فش��ار روغ��ن برای 
جک هیدرولیک را داراست. برای راه اندازی 
موتور به خاطر وج��ود موتورهای قوی تر در 
صورت استفاده از درایو یا سافت استارتر نیاز 
به هزینه بس��یار باالتری است پس لذا معموالً 
برای ش��روع به کار موتور پمپ هیدرولیک از 
سیستم رایج س��تاره - مثلث استفاده می شود. 
اما این موتور و فشار تنها در حرکت به سمت 
باال مورد نیاز اس��ت و ب��رای حرکت کابین به 
سمت پایین نیازی به روش��ن کردن موتور و 
مصرف توان نیس��ت و تنها با ب��از کردن یک 
شیر و خالی کردن روغن جک کابین به آرامی 
به س��مت پایی��ن حرکت می کند. ب��ه عبارت 
دیگر یک سیس��تم هیدرولیک تنها در نیمی از 
مسافت حرکتی خود )تنها به سمت باال( خود 
توان قابل مالحظه ای مصرف می کند و در نیمه 
دیگر )تنها به س��مت پایین( از نیروی گرانش 
اس��تفاده می کند و این موض��وع مصرف برق 
باالتر آن نس��بت به آسانسورهای دوسرعته را 

منتفی می کند. 
آسانس��ورهای هیدرولی��ک، تنها برای 
حمل مسافر کاربرد نداشته و برای باالبری 
بارهای س��نگین نیز کاربرد به سزایی دارد. 

انواع آسانسورهای حمل بار شامل آسانسور 
خودروب��ر قیچ��ی، آسانس��ور خودروبر، 
و باالب��ر کارگاهی را ش��امل می ش��ود که 
عموما از نی��روی هیدرولیک برای باالبری 
استفاده می ش��ود. هم چنین، آسانسورهای 
هیدرولی��ک مناس��ب ترین وس��یله برای 
پارکینگ های نیمه مکانیزه به شمار می رود 
و از باالبرهای هیدرولیک در پارکینگ های 
تمام مکانیزه اس��تفاده می ش��ود، که در این 
ص��ورت، وظیف��ه جابجای��ی خ��ودرو در 

راستای عمودی را به عهده دارد. 
از مزای��ای آسانس��ورهای هیدرولیک 

می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 
- نی��روی کم / قدرت زی��اد -عدم نیاز به 
س��قف چاه مس��تحکم -عدم نی��از به فضای 
موتورخان��ه در باالی چاه آسانس��ور -ایمنی 
بیشتر مخصوصًا در هنگام وقوع زلزله - نرمی 
حرکت و دقت در توقف )مشابه سیستم تری 
وی اف( - توانایی باالبردن بارهای س��نگین 
ط��ول  حرکت  های  زی��ر  12 متر بخصوص  

آسانسور  باربر  برای  تناژهای  باال .
ای��ن  آسانس��ورها  برای  اس��تارت  در  
ساعت  های  بین  10 تا  حداکثر 40 استارت  
در  س��اعت  در  حالت  ب��دون  خنک  کننده 
و حداکثر 60 اس��تارت  در  ساعت  همراه  با  

خنک  کننده  تولید  می  گردد  .
ادامه دارد
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به طور کلی، راه پله های اتصال دهنده بین س��ه طبقه یا کمتر، 
باید توسط موانع آتش یک س��اعته، و راه پله های اتصال دهنده 
چهار طبقه یا بیش��تر، باید به وس��یله موانع آتش دو ساعته از بقیه 
س��اختمان جدا ش��وند. ملزومات مربوط به س��ایر محورها در 

ساخت و سازهای جدید به صورت مشابه است. 
برای این که در تقس��یم بندی، سیس��تم تخلیه آسانس��وری 
اضطراری هم طراز با راه پله باش��د، دیواره های سیس��تم تخلیه 
آسانسوری اضطراری باید به خوبی دیواره های پلکان عمودی 
باش��د. دیواره های چاه و راهروی آسانسور، و موتورخانه باید 
دارای ساختاری مقاوم در برابر آتش هم سطح با پلکان عمودی 
باشند. برای اینکه  سیس��تم تخلیه آسانسوری اضطراری ایجاد 
 ش��ده برای 4 طبقه یا بیش��تر، مطابق با ملزومات تقس��یم بندی
 NFPA 101 باش��د، باید چاه، راهروی آسانسور و موتورخانه 

توسط مانع 2 ساعته از بقیه ساختمان جدا شده باشند. 

محافظت در برابر دود
مکانی��زم هایی که محافظ��ت در برابر دود ایج��اد می کنند، 

عبارتند از جریان هوا1، خاصیت شناوری2، تقسیم بندی کردن، 
رقیق س��ازی و فش��ار. جزئیات مربوط به این مکانیزم ها توسط 
کلوته و مایک ارائه ش��ده ان��د )1992(. از آنجایی که در روش 
جریان هوا نگرانی امکان رس��یدن اکسیژن به آتش وجود دارد، 
کلوت��ه و مایک با اس��تفاده از ای��ن روش به ج��ز در مواردی که 
آتش سرکوب ش��ده و یا در موارد نادری که سوخت و ماده قابل 
اش��تعال با اطمینان محدود شده اس��ت، موافق نیستند. عالوه بر 
این، روش جریان هوا اصوالً برای مدیریت دود ناش��ی از آتش 
در مترو، راه آهن و تونل های آزادراه مورد استفاده قرار می گیرد. 
برای مفهوم سیس��تم تخلیه آسانس��وری اضطراری مورد بحث 
 در این مقاله، با موانع گس��ترده )دیوارها، کف ها و س��قف ها(،
 و درهای راهروهایی که به صورت خودکار بس��ته می ش��وند، 
کنترل دود به وس��یله جریان هوا، کاربرد مح��دودی پیدا کرده 
است. خاصیت ش��ناوری اصوالً برای مدیریت و کنترل دود در 
 فضاهای بزرگ مانند مراکز خرید به کار می رود. سیس��تم های 
بر پایه خاصیت ش��ناوری برای محافظت از دود در سیستم های 

Air flow -1
buoyancy -2

قسمت چهارم



53 نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 
شماره   چهارم  )  فروردین 1400(

تخلیه آسانس��وری اضطراری مناس��ب نیس��تند. برای مفاهیم 
مربوط به سیس��تم تخلیه آسانس��وری اضطراری در این مقاله، 
تقسیم بندی کردن، رقیق سازی و فشار در ادامه مورد بحث قرار 

خواهند گرفت. 

تقسیم بندی کردن
سیستم هایی که فقط از تقسیم بندی کردن استفاده می کنند، 
تاریخچه ای طوالنی در حفاظت در برابر گس��ترش آتش دارند. 
در این تقس��یم بندی ها، دیوارها، تیغه ها، کف ها، درها و س��ایر 
موان��ع، درجاتی از حفاظت در براب��ر دود را در فضاهای دور از 
آت��ش ایجاد می کنند. نش��تی دود به فضاهای حفاظت ش��ده به 
وسیله تقسیم بندی کردن، به نشتی موانع و اختالف فشار ناشی 
از جریان های ذاتی مربوط به س��اختمان ه��ا و جریان های القا 
شده توس��ط آتش بس��تگی دارد. تحلیل محافظت در برابر دود 
امکان پذیر اس��ت و به تحلیل نش��تی دود، س��می بودن و تخلیه 
 نیاز دارد. بوکوس��کی3 و هم��کاران )1991( ب��رای این چنین

 ارزیابی هایی، روتین های رایانه ایی ایجاد کرده اند.
ب��ا وجودی که از ای��ن روش ها می توان ب��رای طراحی این 
سیس��تم ها استفاده کرد، هیچ روش تستی که بتواند عملکرد این 
سیس��تم ها مطابق با آنچه که مورد انتظار اس��ت را تضمین کند، 
وجود ندارد. به هر حال روش��ی مش��ابه با محفظه های ضد دود 
برای راه پله ها به وس��یله سیستم تهویه طبیعی وجود دارد که در 

ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

رقیق سازی
از رقیق س��ازی دود گاهی اوقات به عنوان پاک سازی دود، 
حذف دود، تخلیه دود و یا خارج کردن دود نیز یاد می شود. رقیق 
س��ازی ش��امل تامین کردن هوا برای و خارج کردن هوا از یک 
فضای تقسیم بندی شده است. برای یک قسمت دور از آتش، در 
زمانی که نفوذ دود از فضاهای مجاور وجود دارد، رقیق س��ازی 
می تواند برای نگه داشتن ش��رایط قابل دفاع مورد استفاده قرار 
گیرد. همانند تقس��یم بندی کردن، تحلیل محافظت در برابر دود 
به وس��یله رقیق سازی امکان پذیر اس��ت و به تحلیل نشتی دود، 
س��می بودن و تخلیه نیاز دارد. همچنین از روتین های رایانه ای 
توسعه داده ش��ده توسط بوکوسکی و همکاران )1994،1991( 
می ت��وان برای چنین ارزیابی هایی اس��تفاده کرد. همانند روش 
تقسیم بندی، هیچ روش تستی که بتواند عملکرد مورد انتظار از 

Bukowski -3

این سیستم ها را تضمین کند، وجود ندارد. 

فشار
سیس��تم های مبتنی بر تقسیم بندی با فش��ار، بر مبنای عدم 
 وجود هیچگونه نش��تی دود به فضاهای حفاظت شده طراحی 
 می شوند. بنابراین تحلیل چنین سیستم های فشاری از سیستم هایی
 که فقط از تقس��یم بندی کردن و یا از تقس��یم بندی کردن با رقیق 
سازی اس��تفاده می کنند، پیچیدگی کمتری دارد. تست پذیرش 
و تست روتین سیستم های فش��ار با اندازه گیری اختالف فشار 

ایجاد شده در زمان کار سیستم، انجام می شود. 
یک پروژه ی مش��ترک کانادایی/آمریکای��ی ارزیابی امکان 
اس��تفاده از فشار برای محافظت از آسانس��ورهای استفاده شده 
برای تخلیه آت��ش را به عهده گرفته اس��ت. آزمایش های آتش 
مقی��اس کامل، در یک برج تحقیقاتی آت��ش ده طبقه در نزدیکی 
اتاوا4 )تامورا5 و کلوته a1987 ،b1987 ، 1988( انجام شده اند.  
این آزمایش��ات تایی��د می کند ک��ه می توان از فش��ار برای 
ایج��اد محافظت در براب��ر آتش در طراحی یک سیس��تم تخلیه 
آسانس��وری اضطراری اس��تفاده کرد. اطالع��ات طراحی این 
سیس��تم ها به وس��یله کلوته و مایک )1992( ارائه ش��ده است 
 و nv ای��ن اطالع��ات اثرات باد نیز در نظر گرفته ش��ده اس��ت

 )کلوته 1995(.

حفاظت در برابر آب
در زم��ان آتش س��وزی، آبی ک��ه از آبپاش ه��ا و تلمبه های 
آتش نش��انی خارج می ش��ود، می تواند به اجزای الکترونیکی، 
الکتریک��ی و مکانیکی سیس��تم تخلیه آسانس��وری اضطراری 
صدمه بزن��د. برای آتش خارج از سیس��تم تخلیه آسانس��وری 
اضطراری، دو مکان اصلی که نگرانی ایجاد خسارت توسط آب 
در آنها وجود دارد، موتورخانه و چاه آسانسور هستند. دو روش 

بالقوه برای حداقل کردن خسارت ناشی از آب عبارتند از:
استفاده از اجزای آسانسوری که بتوانند در محیط خیس کار 

کنند و جلوگیری از ورود آب به چاه و موتورخانه.
در قس��مت های بعدی، این روش ه��ا در فضاهایی که برای 
سیس��تم های تخلیه اضطراری آسانس��ور امکان مواجهه با آب 

وجود دارد، مورد بحث قرار می گیرد. 
ادامه دارد

Ottawa  -4
Tamura  -5
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آینده ای پاکیزه تر در صنعت آسانسور

یکی از دغدغه های مسئوالن و دست اندرکاران  در صنایع 
مختلف، موضوع احترام به محیط زیست و طبیعت است.

در همین اس��اس ط��ی دهه ه��ا و س��ال ه��ای اخیر به 
لحاظ معطوف ک��ردن ن��گاه و نظر صنعتگ��ران به موضوع 
پاسداش��ت محیط زیس��ت اقدامات زیادی از سوی متولیان، 
ن��وآوران و واحد ه��ای تحقیق��ات در بخش ه��ای مختلف 
 صنایع ص��ورت گرفته اس��ت. اقداماتی که قابل توجه اس��ت

 اما کافی نیست.
از جمل��ه ای��ن اقدام��ات عرض��ه ف��والد و ورق ه��ای ضد 

زنگ م��ورد اس��تفاده در بخ��ش های مختل��ف از جمله س��اخت 
کابی��ن ها های آسانس��ور و غیره اس��ت که توس��ط واح��د تحقیقات 

 مجموع��ه تولید کنن��ده این ورق ها ب��ا عن��وان R&D SnapCabدر
 آمریکای شمالی است.

عباس فرح پور

شرکت آسمان روان پارسیان
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 ))A-Cleaner-Future این مجموعه با ش��عاری آین��ده تمی��ز
اقداماتی را در خص��وص تولید ورق هایی با مقاوم��ت باال در مقابل 
اکس��یده ش��دن و نیز صرف انرژی کمتر و صرفه جویی در وقت 

نصابان آسانسور و کابین آسانسور، به انجام رسانده است.
صنعتگران و مهندسان این مجموعه مهندسی و نوآو؛ 
کیت های داخلی آسانس��ور) از قبل مهندس��ی شده ( 
اب��داع و را فراهم ک��رده اند که دربخش اجرا و س��ر 
هم کردن، در کمت��ر از یک روز قابل نصب و اتمام 

است.
 در طراح��ی ه��ای ای��ن تجهی��زات عامل 
انعطاف پذیری و بهره گیری از سیستم پنل بهم 
پیوس��ته برای نصب و ثبت اختراع آن استفاده 
شده اس��ت که به نصاب ملزومات مکانیکی 
 آسانس��ور ام��کان می ده��د رون��د اجرایی 

ساده ای را به انجام برساند.
همچنین واحد تحقیقات این مجموعه با 
همکاری موفق با دیگر واحد مس��تقر درشهر 
پنس��یلوانیا ، ت��الش خ��ود را ب��ر روی تولید 
صفحات شیش��ه ای و فلزی با س��طح صیقلی 
باال به جهت کمک به کاهش حیات باکتری ها و 

میکروب متمرکز کرده است.
 س��طوح این صفح��ات دارای یک م��اده غیر 
متخلخل اس��ت که ب��ه راحتی تمیز می ش��ود و در 
چندین مدل با فوالد ضد زنگ و سایر مواد غیر منفذی 
جفت می ش��ود. این مجموعه در حال مذاک��ره و کار با 
ی��ک تامین کننده مالی به عنوان س��رمایه گ��ذار برای تهیه 
پوش��ش های ضد میکروبی برای فض��ای داخلی کابین های 

آسانسورها است. 
مدیر اجرایی این طرح می گوید: »م��ا همچنان به دنبال تحقیق و 
توس��عه جهت یافتن راه هایی برای ایجاد آینده ای پاک تر هس��تیم برای 

صنعت، محیط زیست و زمین محل زندگی نوع بشر هستیم.«
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اعمال   ناایمن و رفتارهای شغلی 
پر خطر در محیط های کاری 
حوادث ، به ویژه حوادث شغلی، سااالنه هزینه های زیادی  بر کشورو کارفرمایان  
تحمیل می نماید. و همیش��ه  بعنوان  یکی از مش��کالت پر اهمیت در  کارخانه ها و  
محیط های کاری مطرح بوده اس��ت  ، صنعت آسانس��ور و پله برق��ی نیز   از این امر 
مستثنی  نمی باسد و س��االنه تعدادی از  شاغلین این صنعت   درچار حوادث شغلی 

می شوند .عوامل فردی، از عوامل اصلی مؤثر بر ایجاد این حوادث شغلی است.
عموما کارفرمایان و جامعه نقش به سزایی در باال بردن سطح فرهنگ ایمنی کارکنان 
و کارگران در محیط کار می توانند داشته باشند در حوزه ایمني برخي اصطالحات مانند 
فرهنگ ایمني، جو ایمني، نگرش ایمني و رفت��ار ایمني وجود دارد که مفاهیمي نزدیک 
 به هم هس��تند. فرهنگ ایمني را مجموع��ه ای از باورها، هنجاره��ا، انگیزه ها، نقش ها
 و عملکرده��ای اجتماعي و تخصصي می دانند که موج��ب کاهش رویارویي کارکنان، 
مدیران، مصرف کنندگان و عموم مردم با ش��رایط خطرناک و آس��یب رس��ان مي شود. 
جو ایمني به بررسي ادراکات و اس��تنباط های کارکنان در مورد محیط کار، سطح عالقه  
مدیریت به ایمني و اقدامات مربوط به ایمني و میزان مش��ارکت افراد در کنترل ریس��ک 

مي پردازد.

فیروزه چهارمحالی
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انجام کار بدون مجوزهاي الزم
انجام برخی از کارها در مناطق حساس و با ریسک باال در 
شرایط عادي ممنوع اس��ت، و نیاز به اخذ مجوزهای الزم برا 

انجام آنها دارد

بی توجهی به نکات و دستورالعمل های ایمنی
در خص��وص  انجام هر فعالیتی در محیط کار  نیاز اس��ت 
دس��تورالعمل ایمنی تهیه و در اختیار کارب��ران و کارگران آن 
فعالیت قرار گی��رد و  همواره بر اج��راي آن کنترل و نظارت 

عوامل زیادی می توانند در ایجاد سوانح در محیط های کاری نقش و سهمی عمده داشته باشند ، هر رفتاری که از اصول 
ایمن و تعریف ش��ده انجام یک شغل یاعمل انحراف داشته باش��د رفتارنا  ایمن گفته میشود، این حوادث می تواند در اثر 
اعمال نا  ایمن و رفتارهای پرخطر در محیط کار و یا ش��رایط نامناس��ب و نا ایمن و یا ضعف سیستم مدیریتی  در محیط کار 

ایجاد شود .
در این مقاله بصورت اختصاصی به رفتارهای نا ایمن محیط کار می پردازیم  :

فراوانی و توزیع انواع رفتارهاي نا ایمن و ناس��الم در بین گروه هاي شغلی و قسمت هاي مختلف در محیط های کاری  
یکسان نمی باشد  .و عوامل زیادی   ازجمله فرهنگ منطقه، نوع کار ، منطقه جغرافیایی محل کار ،سن افراد ، نحوه مدیریت 
سازمان و ... بستگی دارد ،   رفتارهاي ناسالم بیشتر در کارکنان شیفت کاردر  کسانی که ساعات کار بیشتري در هفته دارند و 

یا از محیط و نوع کار خود رضایت ندارند  مشاهده می شود .

 از مهم ترین اعمال  ناایمن در محیط کار می توان به موارد زیر اشاره کرد :
"•  انجام کار بدون مجوزهاي الزم

"•  بی توجهی به نکات و دستورالعمل های ایمنی )آیین نامه های حفاظتی(
"•  ترک دستگاه در وضعیت خطرناک

"•  جدا کردن تجهیزات ایمنی از دستگاه
"•  کار با ماشین با سرعت غیرمجاز

"•  عجله هنگام کار
"•  کار کردن هنگام خستگی و خواب آلودگی

"•  اقدام به کار بدون کسب اطالعات کافی در مورد ایمنی
"•  شوخی هنگام کار

"•  استفاده از ابزار معیوب
"•  عدم توجه به اخطارها

•  عدم استفاده از وسایل حفاظت فردي

صورت گیرد. در برخی موارد  افراد گمان می کنند که بدون در 
نظر گرفتن ایمنی، کارها س��ریع تر و راحت تر انجام می ش��وند 
و ن��کات ایمنی را مزاحم کار خود احس��اس می کنند. ازاین رو 
راه های کوتاهتر و سریع تری را براي انجام کار انتخاب می کنند 
و ب��ا وجود اینکه از نکات ایمنی نیز اط��الع دارند، ولی آن ها را 
نادیده می گیرند و به این ترتیب خ��ود و دیگران را دچار حادثه 

می نمایند.

ترک دستگاه در وضعیت خطرناک
برخی از دس��تگاه ها مانن��د جرثقیل و تجهی��زات حمل و 
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بارگیري مانند لودر و لیفتراک داراي دستورالعمل خاصی براي 
زمان استراحت یا حالت خاموش هس��تند و رهاسازي آن ها در 
حال��ت نیمه آماده و با بار معلق، ب��دون کنترل اپراتور حتی براي 

زمان کوتاه و موقت ممنوع است.

جدا کردن تجهیزات ایمنی از دستگاه
در بسیاری از ماشین آالت و دستگاه های صنعتی  و تجهیزات 
کاری  به منظور اطمینان از وارد نش��دن دس��ت یا قسمتی از بدن 
به محدوده خطر که امکان برخورد با ماش��ین آالت وجود دارد، 
تجهیزات  ایمنی  خاص تعبیه ش��ده اند.  ای��ن تجهیزات در هیچ 
صورتی نباید از دس��تگاه ها جدا ش��ود و انجام چنین اعمالی در 
محیط کار می تواند خطراتی رابرای کاربران دس��تگاه ها ایجاد 

نماید .

کار با ماشین در شرایط غیر ایمن. 
کار ک��ردن در ش��رایط غیرمج��از و ناایم��ن در محی��ط 
کار باع��ث ب��روز ح��وادث جان��ی و مال��ی جب��ران ناپذیری 
 خواهد ش��د. رعای��ت موارد زی��ر در محیط کار الزامی اس��ت:

• رعایت سرعت و شرایط مجاز کار با دستگاه
• رعایت ترتیب انجام کار

• به کارگیری وسایل حفاظت فردي
• به کارگی��ری ابزارهاي الزم ب��راي جابجایی و حم��ل مواد و 

محصوالت
• اعالم ش��روع به کار دستگاه و اطالع رس��انی به سایر کارگران 

درصورتی که امکان برخورد با آن براي سایر کارگران وجود 
داشته باشد.

• مراقبت از عبور رهگذران در نزدیکی دستگاه

عجله هنگام کار
در برخی از کارهای پیمانکاری که در صنعت آسانسور و 
پله برقی بس��یار زیاد است  ، زمان تحویل کار از نگاه کارفرما 
بسیار مهم می باشد و در صورت عدم برنامه ریزی و بررسی 
شرایط کار ، عمدتا پیمانکاران و کارگران در تنش زمانی قرار 
می گیرند و عجله در کار برای س��رعت بخش��یدن به تحویل 

پروزه می تواند آسیب های جدی ایجاد نماید .  

کار هنگام خستگی و خواب آلودگی
بعض��ی از کارگران به دلی��ل وضعیت اقتص��ادي نیاز به 
کار دوم یا اضافه کاری در ش��یفت ش��ب دارند و با خستگی 
و خواب آلودگ��ی در محل کار خود حاضر می ش��وند. عدم 
هوش��یاري کافی بخص��وص هن��گام کار در ارتف��اع ویا  با 
ماشین آالت حساس که نیاز به تمرکز زیاد دارد وقوع حوادث 
براي خ��ود کارگر و دیگ��ران را به دنبال خواهد داش��ت. به 
ای��ن موضوع اعتیاد به م��واد مخدر و اس��تفاده از قرص های 
روان گردان که تمرکز و هش��یاري فرد را کاهش می دهد نیز 
اضافه می ش��ود. کنترل هش��یاري اپراتوره��ا بخصوص در 

کارهاي حساس از وظایف سرپرستان کارگاه است.
ادامه دارد
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خلق آثار هنری در رویای جاودانگی 
یا اشتراک گذاری تجارب !

انسان امروزی برای فرار از سپری کردن تکراری روز و شب، 
خور و خ��واب، کار و ... هم��واره به دنبال راه هایی بوده اس��ت 
که حداقل هر چن��د از گاهی با ایجاد تنوع ی��ا تجربه هایی نو، از 

گردونه ی دور یکنواختی زندگی خارج شود .
در این میان، برخی با اش��تراک گذاری عالقه مندی های خود 

با دیگران این مسیر را سهل تر و دست یافتنی تر کرده اند . 
قطعا تجربه هایی نظیر س��فر به مراکز بکر و دیدنی، قواصی، 
نشریه اکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 36طبیعت گردی، تجربه ی ش��ب پرس��تاره ی کویر، تست غذایی 

شماره   دوم  ) بهمن  1399(

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.

مجید رمضانی
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خاص در مکانی متفاوت، پرواز با گالیدر یا پاراس��ل و از این دست برای 
اولین بار، می تواند خاطره ای به یادماندنی برای هر فرد به ارمغان آورد .

یکی از سواالتی که همواره ذهن آدمی را در طول تاریخ غنج زده است 
ش��اید نحوه ی اش��تراک گذاری این تجربیات به ص��ورت موثرتر با افراد 

بیشتر و با اثرگذاری طوالنی مدت تر آن بوده است ! 
در گ��ذر از این راه طوالن��ی، دغدغه ی جاودانگی و میل به زیس��تن و 
بودن حتی پس از مرگ، شاید هدفی پررنگ تر و عنصری اساسی تر بوده و 
چه بسا همین عامل، سلسله جنبان خلق آثار مختلفی در جهان شده است .

اگر به نقاش��ی های غارها و سنگ نوشته ها تا خلق آثار فاخر موسیقی، 
نقاش��ی، تحری��ر کتاب ها، تراش مجس��مه ها ی��ا حتی خلق رب��ات ها و 
 س��اخت فیلم ها و ... عمیق تر بنگریم به قدمت و ریش��ه ی این تفکر بیشتر 

پی خواهیم برد . 
ب��ه اعتقاد نگارنده یکی از کم هزینه ترین راه های کس��ب و بهره مندی 
از این تجارب، آش��نایی با آثار مکتوب متنی، صوتی یا تصویری است. چه 
 بسا بس��یاری با خواندن رمان ) قمارباز ( اثر نویس��نده ی شهیر روس تبار
 فئودور داستایوفس��کی، تمام عمر، خود را در برابر وسوسه ی قمار، بیمه 
نمایند ! یا با دیدن فیلم تاثیرگذار ) 12 مرد خش��مگین ( اثر س��یدنی لومت 
با ب��ازی دیدنی هنری فوندا در قضاوت های پیش رو، با وس��واس و تامل 

بیشتری عمل نمایند.
ب��ه توصی��ه ی جمعی از دوس��تان و ب��ا هدف ب��ه اش��تراک گذاری 
تجارب ارزش��مند در ح��وزه های مختلف، باالخ��ص عرصه ی فرهنگ 
و ادبیات برآن ش��دیم در هر ماهنام��ه، یک یا چند اث��ر برگزیده را معرفی 
 و چند خط��ی میهمان اوقاتتان باش��یم، باش��د ک��ه بنابر قانون بخش��ش
 و کارما، اشاعه ی یک تجربه ی شخصی، چند صد برابر آنرا به فرد فردمان 

باز گرداند .
در ش��روع ای��ن حرک��ت فرهنگی خواهش��مند اس��ت هم��کاران 
محترمی ک��ه کتاب قمارب��از را مطالعه کرده یا فیلم 12 مرد خش��مگین را 
مالحظ��ه نموده اند و ی��ا در تجربه ش��خصی توصیه به معرفی اث��ر یا آثار 
 جذاب دارند، نظرات و پیش��نهادات خود را به ش��ماره 09386822722 

واتس آپ نمایند . 
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سایه کرونا بر جوامع و اقتصاد جهانی

ش��یوع ویروس کرونا ی همان کوید 19 که از کشور چین آغاز و شایع شد و تمام جوامع 
 را تح��ت تاثیر قرار داد در اواخر س��ال 2019 با حدس و گمان که تا چند ماه آینده ریش��ه کن

 می شود و چه و چه.
اما اکنون در تقریبا اواس��ط س��ال 2021 میالدی همچنان موضوع اول و تیتر اخبار غالب 
کشورها و جوامع است، و همچنان یکه تازی می کند و قربانی می گیرد. بخصوص از مردمان 
بی دفاع، و گرفتاری چون جامعه معتقد و مذهبی ما. تالش مس��ئوالن هم  با شرایط تحریمی 
پیش رو برای تولید واکس��ن موثر،  احتمال سوء استفاده بیگانگان و دشمنان با در نظر داشت 
غرور ملی و و ایس��تادگی هموطنان. و تاکید بر اجرای پروتکل ها وغیره، با نمودار در نوسان 
تلفات و فوتی های ناش��ی از شیوع این ویروس، به نظر می رسد مسئوالن محترم می بایست 

بر تدابیر و تالش ها بی افزایند. 
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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.

فرهاد دنیابیگی
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با گذش��ت  بیش ازیک سال از همه گیری کووید-19، تجمیع تلفات 
انس��انی همچنان نگرانی  هایی بزرگ��ی راایجاد می کند. ع��دم اطمینان 
درثبات و چشم  انداز اقتصادی، جهان را احاطه کرده و رکود فعالیت  های 
اقتصادی در س��ال 2020 به لحاظ سرعت و ماهیت، بی  سابقه بوده است 
که همین وضعیت به س��ال 2021 هم تس��ری پیدا کرده و با این وجود، 

شرایط می  توانست بدتر از این هم باشد.
به لحاظ اقتصادی  اما؛ براساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، 
اگر چنین حمایت  های سیاستی خارق  العاده ای صورت نمی  گرفت، این 

رکود می  توانست تا سه برابر بزرگتر نیز باشد.
 همچنین براس��اس آمارهای صندوق بین  المللی پول، پس از برآورد 
رش��د اقتصادی منفی 3.3 درصدی در س��ال 2020، پیش  بینی می ش��ود 
اقتصاد جهانی در س��ال 2021 به 6 درصد و در سال 2022 به 4.4 درصد 

برسد.
با اینکه طبق ب��رآورد صندوق بین  المللی پول، نرخ رش��د اقتصادی 
بسیاری از کش��ورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2020 
منفی بوده، اما برای ایران این نرخ مثبت و معادل 1.5 درصد برآورد شده 
است. هم چنین انتظار می رود در سال 2021 و 2022 نرخ رشد اقتصادی 

ایران به ترتیب 2.5 درصد و 2.1 درصد باشد.
اکنون بر دولتمردان و نخبگان کشتی سیاست و دولت است است که 

با اتخاذ تدابیر مناسب:
-در کاهش تلفات ویروس کرونا تاثیر گذار باشند.

-نوک نمودار اقتصاد کش��ور را به سمت باال متمایل کنند و وضعیت 
معیشت مردم را بهبود ببخشند.

- با برنامه ریزی های مناس��ب، به لحاظ اقتصادی، وضعیت جامعه، 
صنایع را رونق ببخشند.

صنایع��ی که حداقل در حوزه صنعت س��اختمان، طیف وس��یعی از 
صنایع متوس��ط و کوچک را چون حلقه ه��ای زنجیر متصل به هم در بر 

دارد.
بر همین اساس و واقع بینی می توان موانع را از پیش پای برداشت. 
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سرویس و نگهداری
امیر خرمی آزمون و تست آسانسور

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای

1- ن�گهداری صحیح آسانسور
آسانس��ور وس��یله ای مکانیزه اس��ت که در چهارچوب مش��خص به نام چاهک حرکت می کند و وظیفه جابجایی 
عمودی کاربران را به عهده دارد و آسانس��ور مجموعه ای را تشکیل می دهد که با جان کاربران در ارتباط است، بنا بر این 

باید ایمن، قابل اعتماد و کارا باشد که دسترسی به این موارد مستلزم بررسی مراحل سه گانه زیر است:

مرحله اول:
l مرحله قبل از ساخت یا مرحله طراحی، مشاوره و ساخت سازه ساختمان و چهک  آسانسور

مرحله دوم:
l طراحی، ساخت و مونتاژ مکانیکی و الکتریکی آسانسور 

مرحله سوم:
lسرویس و نگهداری و پشتیبانی آسانسور

 

بدیهی است از هیچ وسیله مکانیزه نمی توان انتظار داشت که توقعات کاربر را بدون نگهداری و سرویس منظم برآورده نماید، چه برسد 
به آسانسور که وسیله ای کاماًل پیچیده و با ظرافت های خاص خود می باشد. 

 الزم اس��ت بدانیم؛ اکثر آسانسورهایی که بعد از س��ال 1377 در تهران و شهرهای بزرگ نصب شده اند مش��مول بازرسی کنترل ایمن
 می ش��وند؛ ولی قبل از این تاریخ اکثرا آسانس��ورها حتی تأییدیه بازرس��ی نیز ندارند که عمر برخی از آنها به باالی 25 سال می رسد و عماًل 

دارای عملکرد مناسب و ایمن نیز نیستند. 
کیفیت پایین و قطعات مورد اس��تفاده در آسانسورها که بعضًا بسیاری از آنها فاقد کیفیت مطلوب و تأییدیه های الزم می باشند، اهمیت 

سرویس و بازرسی ادواری را دو چندان می کند.
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2- ان��واع فعالیت های س��رویس و 
نگهداری

1-بازرس��ی: بازرسی از آسانسور در 
مقطع زمانی برنامه ریزی ش��ده صورت 
می پذیرد تا معلوم ش��ود که آیا آسانسور 
به س��رویس نی��از دارد یا ب��ه تعمیرات 
پیش��گیرانه )بازرس��ی ممکن اس��ت به 
صورت چش��می یا از طریق اندازه گیری 
بعضی از ویژگی های فیزیکی دستگاه ها 

باشد(.

2-س��رویس: در صورتی که هنگام 
بازرسی نیاز به س��رویس احساس شود، 
سرویس دهی برای قسمت های متحرک 
و ثابت اعم از الکتریکی و مکانیکی مجزا 
صورت می پذیرد، همچنین هر آسانسور 
مطابق »چک لیست سرویس و نگهداری 
آسانس��ور« ماهیانه باید حداق��ل یکبار 

مورد سرویس قرار گیرد. 

ای��ن  پیش��گیرانه:  3-تعمی��رات 
تعمیرات زمانی صورت می گیرد که هنوز 
امکانات وس��ایل نصب شده در حال کار 
بوده و دچار خرابی نشده است و هدف از 
آن این اس��ت که خرابی سیستم به تعویق 
بیفتد وفاصله بین خرابی ها رو به افزایش 
بگذارد و یا جل��وی خرابی های احتمالی 

گرفته شود. 
4-تعمیرات خراب��ی: این تعمیرات 
مربوط به مواردی اس��ت که دس��تگاه از 
کار افت��اده اس��ت و نمی تواند به وظایف 
پیش بینی ش��ده عم��ل کند که ب��ا انجام 
تعمیرات الزم آسانسور مجدداً راه اندازی 

شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. 

در عملیات بازرس��ی جامع آسانسور 
موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد: 

ال��ف- عملک��رد قفل ه��ا و درهای 
کابین و متعلقات 

ب- سیس��تم تعلیق کابین و مکانیزم 
تعادل

ج- سیس��تم های کنترل��ی، ایمن��ی، 
الکتریکی 

د- عملکرد سیستم محرکه آسانسور 
)موتور گیربکس( 

ه�- عملکرد ترم��ز ایمنی، گاورنر و 
پاراشوت ها 

و- عملکرد سیستم ضربه گیرها 

3- روانکاری آسانسورها
روانکاری مناس��ب یکی از مهمترین 
قس��مت های ه��ر برنام��ه س��رویس و 
نگهداری می باشد که س��ه عامل مهم در 

آن باید رعایت شود:
استفاده از روانکار یا روغن مناسب؛ 

اس��تفاده صحیح از روانکار به مقدار 
مناسب؛

چک کردن و کنترل کردن در بازه های 
زمانی تعیین شده. 

ش��امل  آسانس��ورها  روان��کاری 
روان��کاری ریل ه��ا، فن��ر و لواله��ای 
درهای طبقات لوالی��ی، ضربه گیرهای 
هیدرولیکی، کفشک های لغزشی کابین 
و وزنه تعادل، یاتاقان های فلکه گیربکس 

و... می شود.

3-1- موارد عدم روانکاری 
سیم بکس��ل گاورن��ر: اس��تاندارد، 
روانکاری س��یم های گاورن��ر را ممنوع 
کرده اس��ت، چرا که روانکاری س��نگین 
و چس��بناک ب��رروی س��طح خارج��ی 
سیم بکس��ل بیش از این که سودمند باشد 
مضر اس��ت. روانکار سیم بکسل ها باید 
گران��روی 34 تا 38 مقی��اس S&U در 
دمای 210 درجه فارنهای��ت را برآورده 

سازد.
کفشک های غلتکی: برای این بخش 
نباید از روانکار استفاده کرد، زیرا   ممکن 
اس��ت با عملکرد ایمنی دستگاه تداخل 

پیدا کند. 
میکروسوئیچ های حد: چون ممکن 
است کنتاکت این وسایل به وسیله گریس 
یا روغ��ن بی کیفیت ارتباط برقرار کرده و 

عمل کنند. 
ی��ا  روغن��کاری  کنتاکت ه��ا: 
گریس کاری کلیه کنتاکت ها مثل کنتاکت 
درها، کنتاک��ت مدارات ایمن��ی برقی و 
مکانیک��ی، گاورنر و قفل دره��ا به هیچ 

وجه صورت نگیرد.
از  اتوماتی��ک:  درب  غلتک ه��ای 
روغنکاری غلتک ه��ای درب اتوماتیک 
بر روی ریل جداً خ��ودداری کنید، چون 
باع��ث لیز خ��وردن و ع��دم دوراندازی 

می گردد. 
دیس��ک ترمز موت��ور: روغنکاری 
دیس��ک ترمز موتور به هیچ عنوان انجام 
نگردد، چون باعث س��ر خوردگی کابین 

می گردد. 
ادامه  دارد
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آسانسورهای برقی یا آسانسورهای هیدرولیکی ؟!
قسمت 1 : تحلیل گذشته نگر و مقایسه معایب و مزیت ها

مقدمه 
نگاهی به روند کلی 

هر دو نوع آسانس��ور و صنایع وابس��ته به آنها با افزایش بلند مرتبه س��ازی و گسترش ساخت و 
س��از انبوه به کشور ما وارد شدند و س��ال های متوالی دس��تخوش تغییرات عمده و جزئی فراوانی 
بودند. یکی از عواملی که همواره تاثیرات عمده ای بر صنعت آسانس��ور و پله برقی کش��ور داش��ته 
است اجرای اجباری اس��تانداردهای ملی مرتبط بوده اس��ت. فرایند اجرای اجباری استاندارد های 
مرتبط با آسانس��ور معموال با درخواست تدوین یک اس��تاندارد بین المللی یا اروپایی آغاز و پس از 
تدوین اس��تاندارد ملی بنا به صالحدید سازمان ملی اس��تاندارد و با تعامل با صنعت در شورای عالی 
استاندارد مطرح و در صورت تایید به عنوان استاندارد مشمول مقررات استاندارد اجباری در لیست 
این اس��تانداردها قرار خواهد گرفت و در مرحله پایانی به جهت آگاه س��ازی و شروع فرآیند از یک 

تاریخ مشخص به صورت آگهی روزنامه منتشر و در سایت سازمان ملی استاندارد درج می گردد.
آسانسورهای کششی از س��ال 1382 برمبنای تاریخ پروانه ساختمان مشمول مقررات استاندارد 
اجباری اعالم شدند در حالی که آسانسورهای هیدرولیکی در یک بازه کوتاه مدت در اوایل دهه 90 
شمسی اجرا و به دالیلی اجرای آنها تا زمان ثبت آگهی در روزنامه متوقف شد و مجددا طی آگهی که 
در روزنامه های هدف و اقتصاد در تاریخ 16 شهریور ماه 1399 چاپ گردید از تاریخ 1400/02/01 
برمبنای تاریخ پروانه ساختمان مش��مول مقررات استاندارد اجباری اعالم شد. یکی از دالیل توقف 
فرآیند در ابتدای دهه 90 شمس��ی ، اختالفات عمده بین آسانسورهای منصوبه با الزامات استاندارد 
ملی ش��ماره 2-6303  بود،  بنابر این با توجه به آگهی جدید مذکور الزم است آمادگی های الزم در 

صنعت آسانسور در زمان باقی مانده ایجاد شود.
استاندارد ملی 2-6303 سال 1384 بر مبنای اس��تاندارد DIN  EN81-2 : 2000  تدوین شده 

است و ترجمه متن به فارسی ایراداتی بوجود آمده است که جهت رفع آنها اقدام شده است. 
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technologies. It is predicted that, in future reviews, these 
cases will be considered. 

Why NBs Cannot Do Their Essential Jobs
One of the most important duties of an NB, in relation 

to standards, is risk assessment due to discrepancies in 
design, manufacturing and installation. These 
discrepancies should be evaluated according to directives. 
However, doing so without the directives (only using the 
standards) can result in many new designs and solutions 
with the same or even higher safety levels being rejected.

Conclusion
If each country required a general body of rules with a 

variety of uses, using strict standards alone would cause 
issues as described in this article. On the other hand, new 
technologies and advancements may not provide 
sufficient safety. That is why NBs are essential in the 
industry, and directives are meaningless without 
them.

Seyed Mohammad Amin Mousavi is director general 
for Elevator and Escalator at the Tehran Standard 
Organization. He is also technical expert for the National 
Accreditation Center of Iran in the field of elevators and 
escalators. He serves as committee secretary of ISO/TC 
178: Lifts, escalators and moving walks. He is an elevator 
standards instructor and holds an MBA and a bachelor’s 
degree in mechanical engineering.

Mousa Nazarbeigi is managing director and founder of 
Saba Asanbar Design and Engineering Co., KONE’s 
representative in Iran. He is also a board member and 
founder of Asaqadr Design and Engineering Co., the 
representative of SJEC in Iran. He holds a bachelor’s 
degree in mechanical engineering.

Amir Bahrami is an inspector for Liftinstituut Solutions 
in installation and standards. He is also the technical 
expert of the Iran Elevator and Escalator Industry 
Syndicate and has served as an elevator inspector for 
other inspection companies. He is the assistant to the 
committee secretary of ISO/TC 178: Lifts, escalators and 
moving walks. He holds a bachelor’s degree in 
mechanical engineering.

Due to enormous numbers of standards 
with only a limited scope and the quick 

pace of technological advancements, it is 
safe to say that standards are usually far 

behind technology.

نتيجه لوجود أعداد ضخمه من املواصفات القياسيه 
مع فقط مجال تطبيق محدود و للرسعه الشديده 
ىف التطويرات التقنيه, فمن الصحيح أن نقول أن 

املواصفات القياسيه ُمتأخره للغايه عادة خلف التقنيه.

ملاذا ال تستطيع معامل التفتيش املُعتمده )NBs( القيام 

بوظائفها األساسيه؟
واحد من أهم واجبات معمل تفتيش معتمد )NB(, فيام يتعلق 

باملواصفات القياسيه, هو توقع املخاطر الناتجه عن التناقضات ىف التصميم, و 
التصنيع, و الرتكيب. يجب تقييم هذه التناقضات تبعاً للتوجيهات. مع ذلك, 
القيام بذلك بدون التوجيهات )إستخدام املواصفات القياسيه فقط( ميكن أن 

يتسبب فيام يخص كثري من التصميامت التى لها نفس مستوى األمان أو حتى 
بها مستويات أعىل من األمان أن يتم رفضها.

الخالصه
إذا كانت كل دوله تحتاج إطار عام من القواعد إلستخدامات ُمختلفه, 
فإن إستخدام مواصفات قياسيه صارمه فقط قد يتسبب ىف مواقف كام سبق 

رشحه ىف هذا املقال. عىل الجانب اآلخر, فإن التقنيات و اإلبتكارات الجديده قد 
ال تتضمن أمان كاىف. لذلك, فإن معامل التفتيش املعتمده )NBs( رضوريه ىف 

الصناعه, و التوجيهات ليس لها معنى بدونهم.

سيد محمد أمني يوساىف هومدير عام املصاعد و السالمل الكهربائيه 
ىف منظمة طهران للمواصفات القياسيه. هو أيضاً خبري فنى ىف مركز 

اإلعتامد القومى بطهران ىف مجال املصاعد و السالمل الكهربائيه. 
يعمل كسكرتري لجنة ISO/TC 178 للمصاعد, و السالمل الكهربائيه, 

و املشايات املتحركه. هو ُمحارض للمواصفات القياسيه و يحمل 
درجة املاجستري ىف إدارة األعامل و درجة البكالوريوس ىف الهندسه 

امليكانيكيه.

موىس نازاربييجى هو مدير عام و مؤسس لرشكة سابا أسانبار 
للتصميم و الهندسه, ُممثل كوىن ىف إيران. هو أيضاً عضو مجلس إداره 
و مؤسس لرشكة أساكادر للتصميم و الهندسه, ُممثل سجيك ىف إيران. 

يحمل درجة البكالوريوس ىف الهندسه امليكانيكيه.

أمري باهرامى هو ُمفتش ىف ليفت إنستيتوت سوليوشنز فيام يخص 
الرتكيب و املواصفات القياسيه. هو أيضاً الخبري الفنى لنقابة إيران 

لصناعة املصاعد و السالمل الكهربائيه و عمل كمفتش مصاعد لرشكات 
تفتيش أخرى. هو ُمساعد لجنة سكرتارية ISO/TC 178 للمصاعد, و 
السالمل الكهربائيه, و املشايات املتحركه. يحمل درجة البكالوريوس ىف 

الهندسه امليكانيكيه. 

موسی نظربیگی 
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مقایسه
در مقایس��ه با EN 81-20:2020 ، دامنه دایرکتیو آسانس��ور 

بسیار گسترده تر است.

تاثیرات منفی اجرای اجباری استاندارد در نبود دایرکتیو
تاثیر منفی برتحقیق و توسعه 

و  س��ازمان ها  از  ف��ارغ  را  آسانس��ور  ب��ازار  کل  اگ��ر 

یاد آوری در قست اول مطلب »اهمیت دایرکتیوها«ابتدا خواندیم:
نیاز هر کش��ور به دایرکتیو آسانس��ور و اج��زای ایمنی آن گزینه ه��ا و روش های زیادی برای رعایت اصول اساس��ی 
سالمت و ایمنی )EHSR ( برای آسانس��ورها وجود دارد. برخی از کشورهابدون داشتن دایرکتیو آسانسور )LD ( فقط 
از استانداردهای آسانسور برای تأمینEHSRاستفاده می کنند که در نتیجه بیشتر فن آوری ها و نوآوری های مدرن قادر به 

ورود به این بازارها نیستند. 
این امر باعث ایجاد محدودیت در اجزای س��ازنده مانند ماش��ین آالت،ریل راهنما وسیس��تم آویز می شود ونهادهای  
تاییدکنن��ده )NBs ( هیچ ارزیابی با توجه به دایرکتیو آسانس��ور ندارند. این مس��ئله می توان��د محدودیت هایی را برای 

طراحی، ساخت و بازرسی ایجاد کند. بنابراین نیاز به داشتن دایرکتیو آسانسور در هر کشور وجود دارد.
)EN 81-20:2020( اهداف و دامنه کاربرد دایرکتیو آسانسور، و همچنین هدف و دامنه کاربرد استاندارد آسانسور

تشریح و ارائه گردید.

ش��رکت های فع��ال در ای��ن صنع��ت در نظ��ر بگیری��م الزمه ی 
توس��عه صنعت وجود تحقیقات گس��ترده ای اس��ت که توس��ط 
هدای��ت کننده های��ی ب��ه خروجی ها)توس��عه( منج��ر می گردد 
 ک��ه از بی��ن تحقیق��ات انج��ام ش��ده خ��واه نا خ��واه تع��دادی

 حذف می شوند.
ای��ن موض��وع در تحقیق��ات انجام ش��ده به اثبات رس��یده 
اس��ت که حجم زی��ادی از تحقیق��ات همه جانبه ب��رای بوجود 

اهمیت دایرکتیوها
نیاز هر کشور به دایرکتیو آسانسور و اجزای ایمنی آن

»قسمت  دوم و آخر«

سید امین  موسوی
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مقایسه مزایا و معایب آسانسورهای کششی و هیدرولیکی
نکات اساسی مشترک آسانسورهای هیدرولیک و کششی 

اس��تفاده از محص��والت با کیفیت : بدون توجه به نوع کشش��ی ی��ا هیدرولیک 
آسانس��ور ، این تجهیز مانند سایر تجهیزات س��اختمان یک سرمایه گذاری ارزش 
بلند مدت محس��وب می شود و به طور کلی و بدون در نظر گرفتن الزامات حداقلی 
اس��تانداردها ، استفاده از قطعات با کیفیت و دارای تاییدیه های ملی و بین المللی در 

بلند مدت به سود سرمایه گذار و استفاده کنندگان خواهد بود.
استفاده از خدمات شرکت های مجاز و معتبر : قدم دوم در راستای ایجاد ارزش 
پای��دار ، محافظت از محصول با کیفیت و اس��تاندارد از طریق اس��تفاده از خدمات 

شرکت های دارای مجوز و معتبر است.
گس��ترش فرهنگ محصول متمایز برای اس��تفاده های متمایز : عالوه بر موارد 
فوق نکته اساس��ی س��وم طراحی و انتخاب نوع آسانس��ور )ش��امل هیدرولیکی، 
کشش��ی، MRL و ...( می بایس��ت پس از بررس��ی های دقیق چن��د وجهی انجام 
گردد. این موضوع متاسفانه در کش��ور ما رعایت نمی شود و نوع درست آسانسور 
انتخاب نمی شود. آسانسورهای هیدرولیکی به جهت اجباری نبودن استاندارد آنها 
معموال انتخاب می شدند درحالی که در خیلی موارد با فضاهای ساختمانی محدود 
یک آسانسور هیدرولیکی اس��تاندارد می تواند جایگزین آسانسور کششی باشد و 
از بس��یاری مشکالت اخذ استاندارد کشش��ی به دلیل موارد ساختمانی و فضاها در 

انتهای کار جلوگیری نماید.

مزایای آسانسورهای هیدرولیکی :
فضای کمتری در س��اختمان اشغال می کنند و در چاهی 10% کوچکتر نسبت به 

کششی امکان نصب دارند.
برای ظرفیت های باال بس��یار موثرترند زیرا نیروی باالبری بیش��تری نسبت به 

نیروی کششی اصطکاکی طناب های فوالدی) سیم بکسل( می توانند ایجاد کنند.
 )Headroom( در مواردی که به دلی��ل محدودیت ارتفاع فضای باالس��ری

دارای محدودیت باشد آسانسورهای هیدرولیکی گزینه بسیار مناسبی است.
در مواردی که حرکت بدون صدا اهمیت بس��یار باالیی داشته باشد آسانسورهای 
هیدرولیکی به دلیل عملکرد از طریق مایع هیدرولیکی در صورت استفاده از تجهیزات 

با کیفیت، می توانند بسیار بی صدا باشند.
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جمع بندی :
انتخاب نوع آسانس��ور می تواند با توجه به بررس��ی های چند وجهی قبل از اقدام به نصب و راه اندازی توسط مهندسین 

صورت پذیرد و بهترین گزینه ممکن برای ساختمان با توجه به شرایط و آنالیزهای صورت پذیرفته انتخاب گردد.
متاس��فانه در سال های اخیر انتخاب آسانسورهای هیدرولیکی در بیشتر موارد به دلیل اجباری نبودن استاندارد آنها انجام 

شده است و در بسیاری از موارد آسانسورهای با کیفیت پایین و بعضًا نا ایمن نصب و راه اندازی شده است.
اجباری شدن استاندارد آسانسورهای هیدرولیکی از دو جنبه می تواند مفید باشد :

جلوگیری از نصب آسانسورهای هیدرولیکی نا ایمن و تامین ایمنی و سالمت جامعه
بهره گیری از مزیت های آسانس��ورهای هیدرولیکی استاندارد و  با کیفیت و استفاده از آنها در ساختمان هایی که انتخاب 

آسانسور هیدرولیکی گرینه مناسبی است.
ادامه دارد

مزیت های آسانسورهای کششی :
مهمترین مزیت آسانسورهای کششی استفاده در ساختمان های بلند مرتبه و 

داشتن آسانسورهای با سرعت های باال است.
در مواردی که شرایط ساختمان به گونه ای باشد که سرعت های باالی 1 متر 
بر ثانیه نیاز باشد و فضاها هم دارای محدودیت باشد آسانسورهای کششی خاص 
می توانند راه گش��ا باش��ند. البته متاس��فانه تکنولوژی هایی مانند آسانسورهای  
MRL یا بدون موتورخانه در کش��ور ما در موارد بس��یاری بدون طراحی دقیق و 
بدون تخصص الزم نصب و راه اندازی می شوند که مشکالت فراوان و گاهًا غیر 

قابل حلی در فرآیند اخذ تاییدیه استاندارد برای آنها ایجاد می گردد.

معایب آسانسورهای هیدرولیکی :
حداکثر سرعت آسانسورهای هیدرولیکی 1 متر بر ثانیه می تواند باشد.

کنترل دمایی دقیق تری نسبت به کششی نیاز دارند.
در صورت استفاده از تجهیزات بی کیفیت نشتی ها می تواند آلودگی زیست 

محیطی ایجاد کند.
معایب آسانسورهای کششی :

مناسب نبودن برای ظرفیت های خیلی باال
انتقال صدای موتورخانه و سیستم محرکه به داخل منازل در مواردی که عایق 

بندی های صوتی ساختمان مناسب نیست.
نیاز به فضاهای باالسری )overhead( بیشتر
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 ماهیت داوری
این مکانیزم چیست ؟ چرا وجود دارد ؟ چگونه به 
وجود آمده است ؟ نتیجه آن چگونه حاصل می شود ؟ 
داوری در واقع در عرض سیس��تم دولتی عمل می کند 
و یک سیستم خصوصی می باشد . داور در یک قضیه ، 
یک قاضی خصوصی منتخب طرفین است در یک امر 
داوری به اختالفاتی رس��یدگی می شود که اواًل جنبه 

خصوصی دارند .

علیرضا یوسفی
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ثانیًا نظم عمومی را درگیر نمی کن��د یعنی موضوع ارجاعی به داور 
نباید مع��ارض نظم عمومی باش��د . به عبارت دیگ��ر داوری جنبۀ 
خصوص��ی دارد ولی از س��وی قوابنی��ن دولتی تأیید و شناس��ایی 
می ش��ود یعنی ای��ن ک��ه ه��م روش داوری و هم آث��ار مرتبت بر 
آن از ط��رف قوانین تأیید می ش��وند ت��ا این تأیید و شناس��ایی آثار 
اجرایی را در برداش��ته باش��د . بنابراین رأی داوری الزام آور است 
. هم توافق طرفین و هم حمایت قانونگ��ذار ناظر و ضامن این مهم 
 اس��ت . داور پای بند به آیین دادرس��ی مدنی نیست ، لیکن رأی وی
 می بایس��ت مدلّل و موجه باش��د و الزمه مدلّل بودن رأی این است 
که داور تقریبًا یک ش��یوه قضایی را رعای��ت نماید . داور در مرحلۀ 
تش��خیص حق از ناحق قراردارد و موازینی که به خدمت می گیرد 
موازین حقوقی هس��تند . امروزه مس��ائل داوری بس��یار پیچیده و 
تخصصی شده است مثاًل داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری 
در مسائل انرژی متفاوت اس��ت . تخصصی شدن مسائل تجارت و 
احس��اس این که در محاکم داوری برخورد مناس��ب تری با مسائل 
تجاری خواهد ش��د از دالئل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری 
در قراردادهاست و از علل ترجیح برای مراجعه به داوری می باشد 
ماهیت داوری به 2 گروه دس��ته بندی می شود : 1( قضایی بودن آن 

2( قراردادی بودن آن

اول : قضایی بودن داوری
این نظریه داوری را به این علت که تابع کنترل مقررات دولتی است 
و دولت به علت اقتدار و حاکمیت خود اختیار دارد که داوری هایی را 
 که در قلمرو حکومتی آن اتفاق می افتد را به نظم کشیده و نظارت نماید.
دولت ه��ا نه تنها در اعتب��ار قراردادهای داوری مؤثر هس��تند بلکه 
در پیامده��ای آن یعن��ی صالحی��ت داوره��ا جری��ان داوری و 
صح��ت آن نیز تأثیرگذار می باش��ند . در تحلی��ل قضایی از ماهیت 
داوری اعتقاد بر این اس��ت ک��ه کارکرد داوری و اختی��ار داوران و 
 منش��أ اقتدار آن ریش��ه در قانون دارد زیرا اگر قانون این مکانیس��م
 ) داوری ( را اعتب��ار نبخش��یده بود معل��وم نبود تواف��ق طرفین به 
خودی خود مؤثر واقع ش��ود .از دیدگاه نظری��ه قضایی ، این قانون 
اس��ت که داوری را تأیید می کند و اج��رای آن را تضمین می نماید 
و چون قضاوت کردن یک عمل حکومتی اس��ت این دولت اس��ت 
که اج��ازه داوری را می ده��د . نتایج این نظریه این اس��ت که داور 

را جانش��ین قاضی دولتی مطرح م��ی کند و اختی��ار او را عمومًا از 
قان��ون می داند . در این نظریه الزام آور بودن رأی منتس��ب به قانون 
اس��ت و اگر طرفین قرارداد داوری را امضاء کردند اعتبار آن زمانی 
خواه��د بود که قان��ون اج��رای آن را تأیید کند و ب��ه عبارت دیگر 
 نب��ود قوانی��ن به معنای ع��دم جواز مراجع��ه به داوری می باش��د.

دوم : قراردادی بودن داوری
براساس این نظریه ، قرارداد ، منشأ داوری است و قرارداد است 
که به داوری اعتبار می بخش��د ، جوهر انتخ��اب داور ، قانون داور ، 
رسیدگی و آئین مربوط به رسیدگی داور حتی الزام آور بودن رأی را 
تبیین می کند . حتی الزام آور بودن رأی داور معطوف اس��ت به الزام 

آور بودن قرارداد.

با توجه به مرات��ب فوق پذیرفتن یکی از دو نظری��ه اثرات متفاوتی 
به هم��راه دارد و این تفاوتها هم از نظر آئین رس��یدگی و هم از نظر 
ماهیت دعوا می باش��د . حال باید اش��اره کرد اگ��ر نظریه قضایی را 
بپذیریم ، و حتی بین داور و قاضی در قواعد حل تعارض نیس��ت و 
داور هم مثل قاضی عمل می کند اما اگر نظریه قراردادی را بپذیریم 
نتیجه متفاوت است و داور نماینده طرفین است و براساس موازین 
که طرفین انتخاب کرده اند رأی می دهد و این موازین محترم هستند 
لیکن این موازین نباید مخالف نظم عمومی باش��ند . در این جا باید 
ذک��ر کرد که زیر بنای فکری قوانین امروزی ، پذیرش نظریه داوری 
است ، زیرا هدف بیشتر داوری ها ،آزادی و انعطاف دادن به داوری 
اس��ت و اتخاذ نظریه قضایی معارض با این نظریه این نظر اس��ت . 
امروزه تبیین ماهیت حقوقی داوری به اصل حاکمیت اراده اس��توار 
اس��ت یعنی اصل توافق طرفین و تنها مانعی که ممکن است وجود 
داش��ته باشد رعایت قواعد آمره نظم عمومی است و منشأ داوری ها 
صالحیت داورها و الزام آور بودن داوری طبق توافق طرفین است.

موافقت نامۀ داوری
عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می نمایند که دعوای 
موجود خود را ، خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه 
و اختالف احتمالی خود را که در آینده ممکن اس��ت حادث ش��ود 

برای رسیدگی و صدور رأی به داور یک یا چند نفر ارجاع نمایند.
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بازگشت همه بسوی اوست
جنابان آقایان مهندسین و خاندان محترم:

سیامک طهماسبی، امیر خورشیدی   و    وحید وفائی

درگذش��ت عزیزانتان را تس��لیت عرض نموده، از درگاه خداوند مهربان 

برای آن مرحومان آمرزش و برای بازماندگان صبر و سالمتی خواستاریم.

هیات مدیره و بازرسین سندیکای

 صنایع آسانسور و پله برقی ایران
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