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اکنون، صنعت آسانسور و تحریم ها
تورج شفائی

بدون تردید همگان بر اینکه در ش��رایط خاصی به لحاظ اقتصادی، سیاس��ی، کسب و کار، صنایع و... در کشورمان حاکم 
است، اتفاق نظر دارند.

مذاکرات ایران و چهار بعالوه یک در خصوص برجام به دور پنجم و ششم در وین اتریش، کشیده شده است.
از ابتدای خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شروع مجدد تحریم ها در دولت گذشته آن کشور، سیاست گذاری اقتصادی 
ایران دچار بحران شد. در یکی از مهم ترین وزارتخانه های پیشرانه اقتصاد یعنی صنعت، معدن و تجارت، پنج نفر در کسوت 
وزیر یا سرپرس��ت بر صندلی وزارت تکیه زدند. وضع نهادهای پشتیبان نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی 
نیز بهتر از این نبود. تغییرات مدیریتی، صدور بخشنامه های متعدد و بعضا متضاد، تصمیم  های خلق الساعه مبتنی بر تشخیص 
محدود به زمان و مهم تر از همه عدم تعامل متناس��ب با فعاالن بخش خصوصی از طریق ابزارهای موجود نظیر تش��کل ها و 
اتاق های بازرگانی س��بب شد تا یکی از آش��فته ترین دوران  سیاست گذاری اقتصادی کش��ور را در دو، سه سال اخیر شاهد 

باشیم.
بی شک تولید، بازرگانی در بخش های صنعتی نیز به عنوان تابعی از سیاست گذاری های باالخص اقتصادی  کشور از این 
جریان متالطم در امان نبوده اس��ت. تولیدی که ابتدا به واسطه ش��وک تحریم و خروج شرکای خارجی یا قطع ارتباط و عدم 
امکان تامین مواد خام مورد نیاز به رکود عمیق فرو رفت و س��پس در آس��تانه تطابق با شرایط و یافتن راه حل های جایگزین با 

ویروس کرونا دست به گریبان شد.
 نتیجه این وضعیت البته در اوضاع نابس��امان اقتصادی و ش��کایات هردو س��وی بازار عرض��ه )تولیدکنندگان( و تقاضا 
)مصرف کنندگان( خود را نشان داد. شاید بر همین اس��اس است که به نظر می رسد آمارهای رشد اقتصادی که در پایان سال 
۹۹ خود را نش��ان داد، مجزای از احساس ناخش��نودی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، بیشتر از هرچیز نشان دهنده جبران 

بخشی از نابسامانی سال های ۹۷ و ۹۸ بود تا رشد نزدیک به پایدار در تولید.
اما در خصوص صنعت آسانسور نیز شرایط پیش گفته حاکم اس��ت، چرا که سیاستگزاران و برنامه ریزان در کالن امور، 

جستجوگر راهکار های اجرائی با کلیات سرو کار دارند.
س��ختی امور در ش��رایط ویژه برای فعالین صنعت آسانسور و پله برقی با توجه به رس��ته های متنوع آن دارای عوارض و 

عواقب مضاعف است نسبت به دیگر صنایع.
به هر حال باید منتظر بود و دید سیاس��تگزاران در دولت آتی، چه در س��ر و توان دارند، هرچندتالش دس��ت اندرکاران 
صنعت در زنده نگاه داش��تن و پویایی آن  هم��راه با امید، روز های بهتری را برای تولید کنن��دگان، بازرگانان و دیگر اعضای 

صنعت، نوید می دهد.

سرمقاله
نشریه الکترونیکی

نوآوری و محصول دیگری از هیات مدیره دوره دهم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران
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کاندیدای شورای اسالمی
 شهر تهـران 

دوره ششم

 
رحمت الله

مهندس

قیصری

tتهران من شهر زندگی
tشفافیت در مدیریت شهری

tتوسعه زیرساختهای هوشمندسازی شهر تهران
tمدیریت خردمندانه   هوشمند و مشارکت پذیر شهری

tدر پیش گرفتن اصول شهروند محوری با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری

کد انتخاباتی:5918



پای��ه و منطق تش��کیل ش��وراهای 
اسالمی شهر و روستا، مشارکت مردم بر 
سرنوش��ت خود و دخیل نمودن آنها در 
تصمیم سازی Decision Taking و 
 Decision Taking تصمیم گیری ها

است. 
این موض��وع تاکیدی بر حکمروایی 
خوب ی��ا هم��ان حکمروایی شایس��ته 
ش��هری اس��ت. یعن��ی داش��تن ن��گاه 
برنامه ریزانه از پایین ب��ه باال و با رویکرد 

نهادی و اجتماعی.
 ب��ا توجه ب��ه ای��ن مقدمه کوت��اه اما 
کلیدی در ام��ر برنامه ری��زی، مهمترین 
موارد مدنظر در یک شهر با تاکید بر شهر 
جدید پردیس ب��ه عنوان نمونه موردی به 

صورت زیر بیان می شود 
1- ارائه یک برنامه منس��جم، دقیق و 
هوش��مند در قالب برنامه های عملیاتی 

پنج ساله توسعه شهری
2- توجه به جنبه های زیباشناس��ی 
و مس��ایل مرتبط با س��یما و منظر شهری 

)City Landscape(
3- در اولویت  ق��رار دادن و پیگیری 
مشکالت، مسائل و دغدغه های صنعت 
آسانسور و پله برقی به عنوان یک امر مهم 
)به خصوص ب��ا توجه به وج��ود تعداد 
بس��یار باال مس��کن مهر در ش��هر جدید 
پردیس و نیز ساختمان های قدیمی فاقد 

آسانسور در این شهر(
 4- یکسان س��ازی ضوابط س��اخت
 وساز و جلوگیری از رانت ها و امتیازات 
وی��ژه ب��رای بعض��ی اش��خاص خاص 
در دریاف��ت مجوزات ساخت وس��از و 

تراکم های خارج از ضابطه
5- ارای��ه راه  حل های وی��ژه جهت 
رف��ع تقاضاه��ای ناش��ی از طرح ه��ای 
آماده س��ازی در فازهای مختلف نسبت 

به یکدیگر
6- تامی��ن درآمد پای��دار و توجه به 
اش��تغال و س��رمایه گذاری در شهر و نیز 

توجه ویژه به اقتصاد شهر و ساکنین آن
۷- توج��ه ب��ه از اج��رای طرح های 

س��المت محور ب��ا ارائ��ه آموزش های 
رایگان ب��ه خانواده ها در پیون��د با طرح 
سالمت ش��هید س��ردار س��لیمانی که با 

هدف کنترل شیوع کرونا
۸- ارائه طرح های آموزش��ی رایگان 
برای ش��هروندان پردی��س از جمله ارائه 

خدمات مشاوره ویژه زوج های جوان
۹- تجهیز اماکن و فضاهای رها شده 
شهری )Lost Space( با تاکید بر انجام 

فعالیت های ورزشی
10- نص��ب المان ه��ای مذهب��ی 
و فرهنگ��ی در راس��تای تقوی��ت حس 
هویتمندی ش��هری با توج��ه به موضوع 
حس تعلق خاطر در ش��هرهای جدید از 

جمله شهر پردیس
11- گس��ترش خدمات عمومی از 
جمله اورژان��س اجتماع��ی، اتوبوس، 

تاکسی شهری و بین شهری
12- تش��کیل بان��ک زمی��ن زمین و 
بهره گیری از شیوه های مشارکتی امالک 
)به عن��وان مث��ال زمین های ب��ا مالکیت 

عموم��ی از جمل��ه زمین ه��ای متعلق به 
شهرداری( به منظور ارایه هرچه سریعتر 
جنبه های خدماتی ش��هر از قبیل فضای 
بازی کودکان، ایجاد فضاهای آموزشی، 

راه اندازی بازارهای میوه وتره بار
13- توج��ه ب��ه طراح��ی محیط با 
رویکرد ش��هر دوس��تدار کودک، ش��هر 
دوستدار معلول، شهر دوس��تدار زنان و 

شهر دوستدار سالمند
 14- احق��اق حقوق ش��هروندی در 

قبال کارگران و پیمانکاران
   در پای��ان خاط��ر نش��ان می ش��ود 
ک��ه انگاش��ت )Concept( درس��ت 
در مدیری��ت و برنامه ری��زی ش��هری، 
توجه به نخبه گرای��ی و تخصص گرایی 
در عی��ن توج��ه ب��ه نیازها و مش��کالت 
هم��ه س��اکنین در راس��تای بهره گیری 
از دان��ش بومی هر منطقه اس��ت و بدین 
 ترتی��ب، کلید واژه مش��ارکت اجرایی و

 عملیاتی خواهد شد.
فرشید ستاکه



7 نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 
شماره   پنجم  )  اردیبهشت 1400(

اخبار داخلی

 هیات مدیره و بازرس��ین س��ندیکای صنایع آسانس��ور و
 پله برقی ایران چهل و دومین نشس��ت خود را با هدف بررسی 
و رسیدگی به مسائل و مشکالت پیش روی صنعت، دستورات 
جلس��ه، کارشناس��ی و تصمی��م گی��ری در خص��وص موارد 
مطروحه؛ با حضور اعضای هیات مدیره، بازرس��ان، مشاوران 
و مدعوین و ب��ا برخی اعضا بصورت آنالین، 2۸ اردیبهش��ت 

1400 در محل سندیکا برگزار کردند.
از جمله موارد مورد بررسی:

-  تقدیر از دس��ت اندرکاران نشریه تخصصی  الکترونیکی 
 و بررس��ی مس��ائل مالی مربوط به آگهی های منتش��ر شده در

 شماره های پیشین نشریه الکترونیکی.
-  بحث و تبادل نظر در خصوص نرم افزار جامع س��امانه ی 

آسانه.
-  ارائه گزارش در خصوص اس��تفاده از نرم افزار چارگون 

در مکاتبات و تعامل اعضای هیات مدیره ی سندیکا.
 - تصوی��ب برگ��زاری دوره های آموزش��ی تخصصی در 

ماه های آتی بصورت آنالین.
در ادام��ه اعض��ای هیات مدیره ب��ه بحث و تب��ادل نظر در 
خصوص مس��ائل و مش��کالت پیش روی صنعت آسانسور و 

پله برقی پرداختند. 

چهل و دومین جلسه هیات مدیره و بازرسین
 سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران برگزار شد
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ضرورت برندینگ برای حضور دربازارهای جهانی

رئی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد 
دربازدی��د ازش��رکت بهران آس��انبر؛ 
برندین��گ را الزمه حضوردربازارهای 

جهانی عنوان کرد.
غالمرضاش��ریعتی در بازدی��د از 
بهران آسانبر، واحد بزرگ تولید کننده 
قطعات آسانس��ور، درشهرک صنعتی 
پرن��د، برندین��گ را  الزم��ه حض��ور 
در بازاره��ای جهانی وب��ه روزکردن 
اس��تاندارد ها را   الزم��ه ارتقای کیفیت 

عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره  کل 
اس��تاندارد تهران، ش��ریعتی دربازدید 
سیزدهم اردیبهش��ت 1400، ازواحد 
به��ران آس��انبر، تولیدکنن��ده ان��واع 
قطع��ات وپکیج آسانس��وروپله برقی، 
برنامه  ری��زی برای توس��عه وافزایش 
دان��ش فن��ی را مقدمات برندس��ازی 
برندین��گ  واف��زود:  ک��رد  عن��وان 
 ازضروری��ات حض��ور دربازاره��ای 

جهانی است.

وی ب��ا تقدی��ر ازتالش ه��ای این 
واحد که 110هزارمترمربع مس��احت 
دارد، برای فراه��م  آوردن مجموعه کم 
 نظیردرصنعت آسانسور کشور، تاکید 

کرد: 
اینک��ه صنع��ت  ت��الش ب��رای 
آسانسوربه صنعت ارز آوربرای کشور 

تبدیل شود،ضروری است.
رئی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد 
ایران در حاش��یه این بازدید، با اش��اره 
برافزای��ش س��اخت مراک��ز تجاری 
وب��رج  ه��ای بلن��د مرتب��ه درس��طح 
 کشور، استاندارد س��ازی پله برقی ها و
 آسانس��ورها راب��رای تامی��ن ج��ان 

 مردم،  الزم  االجرا    عنوان کرد.
وی درپای��ان تعام��ل ب��ا وزارت 
صمت ب��رای جلوگی��ری  ازواردات 
کاالهای مرب��وط به این صنعت را جزو 
برنامه ه��ای س��ازمان  ملی اس��تاندارد 
مط��رح ک��رد و گف��ت: وقت��ی تولید 
محص��والت  با کیفی��ت دراین صنعت 

آن  واردات  میسراس��ت،  درکش��ور 
مانعی برای رش��د و رون��ق تولید ملی 
محس��وب می شود. ش��ریعتی دستور 
داد مقدمات م��راودات تجاری دراین 
زمینه با کشورهای همسایه در قدم اول 

فراهم شود.
در بازدی��د ازای��ن واح��د، مرندی 
مق��دم، مع��اون نظ��ارت براج��رای 
مدی��رکل  وطاه��ری،  اس��تاندارد 

استاندارد تهران حضور داشتند.
بر اس��اس این خبر؛ واح��د بهران 
آس��انبر که  برای حدود ه��زار نیروی 
متخص��ص اش��تغالزایی کرده اس��ت، 
درکش��ورهای آلمان، ترکیه، امارات، 
آذربایجان، عمان وچین دفترنمایندگی 
دارد و واحد مذکور با 30س��ال س��ابقه 
فعالیت، قطعا ت  و پکیج آسانس��ور و 
پله برق��ی تولید می کن��د، وبالغ برهزار 
میلیارد توم��ان س��رمایه گذاری برای 
بکارگیری پیش��رفته ترین تجهیزات و 

 ماشین آالت  آن شده است.
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موافقت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
 با افزایش تعرفه  خدمات آزمایشگاهی

رئی��س انجم��ن آزمایش��گاه های 
کالیبراس��یون  و  همکارآزم��ون 
کشوردرنشس��تی ب��ا رئیس س��ازمان 
ملی اس��تاندارد ایران، خواستاربازبینی 
مطالب��ات آزمایش��گاه ه��ای هم��کار 

استاندارد شد.
وی      دراین جلسه که 24 اردیبهشت 
1400 درمحل این س��ازمان برگزارشد، 
کیفی��ت را اس��اس حمای��ت ازتولی��د 
وصادرات عن��وان کرد وگف��ت: برای 
کنترل وتایی��د کیفیت تولی��دات، الزم 

است آزمایشگاه ها مجهزباشند. 
وی بابیان اینکه اس��تاندارد همیشه 
پویاست، تصریح کرد: آزمایشگاه های 
همکاراستاندارد بایدهمیشه به صورت 
پوی��ا دانش فن��ی وتجهی��زات خود را 

باتوجه به نیاز جامع روزآمد کنند.

دراین جلس��ه تعدادی ازمس��ئوالن 
آزمایش��گاه ه��ای هم��کار درارتباطی 
مجازی، خواس��تارافزایش نرخ تعرفه 
وتوزیع عادالنه نمونه آزمون وهمچنین 
تعیین محدودی��ت زمانی برای دریافت 

مطالبات خود ازآزمون ها شدند.
سازمان  غالمرضاش��ریعتی،رئیس 
ملی اس��تاندارد ایران موافقت خودرابا 
افزایش نرخ تعرفه آزمایش��گاهی اعالم 
کردواظهارداشت: اگربه دنبال افزایش 
کیفیت واس��تاندارد درتولید وخدمات 
هس��تیم باید به خواست مجموعه هایی 
که دراین زمینه سرمایه گذاری می کنند 

توجه کنیم .
وی با اش��اره به وجود حدود 2500 
آزمایش��گاه هم��کار اذع��ان داش��ت: 
صدوربی روی��ه پروانه تاییدصالحیت 

آزمایش��گاه ها که بدون ظرفیت  سنجی 
الزم انجام شده، مش��کالت بسیاری را 
برای صاحبان سرمایه ایجاد کرده است.

رئیس س��ازمان ملی استاندارد ایران 
بابی��ان اینکه توجی��ه اقتص��ادی برای 
رقابت س��الم،امری انکار ناپذیراس��ت 
اف��زود: باافزایش دوره های بازرس��ی، 
تام��ل دراعط��ای مجوزجدید، اصالح 
فرآیندکاروتغییردرنرخ تعرفه خدمات 
آزمایش��گاهی، جای��گاه آزمایش��گاه 

استاندارد ارتقا می یابد. 
درای��ن جلس��ه بنابه درخواس��ت 
انجمن آزمایش��گاه های همکاروتایید 
رئیس س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ایران 
آزمایش��گاه  فن��ی  مقررشد،مس��ئول 
براس��اس س��ابقه فعالی��ت ب��ه عنوان 

کارشناس استاندارد معرفی شود.
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی تهران؛ 
    LC دوره های آموزشـی نحوه گشـایش اعتبار

و حسـابداری حقوق و دسـتمزد برگزار کرد

اتاق تهران در ادامه پیشبرد برنامه های آموزشی خود دو 
دوره کاربردی »نحوه گش��ایش اعتبار LC«و»حسابداری 

حقوق و دستمزد« را در خرداد ماه برگزارکرد.
بر اس��اس خبر منتش��ر ش��ده در پای��گاه اینترنتی اتاق 
بازرگانی تهران؛ موسس��ه آموزش و توس��عه منابع انسانی 
ات��اق بازرگانی تهران )ITECC( دوره آموزش��ی »نحوه 
گش��ایش اعتب��ار LC « را ط��ی 6 س��اعت و در دو روز در 

خردادماه از ساعت 16 الی 1۹ برگزار کرد. 
بر پایه این خبر؛ انواع ش��یوه ه��ای پرداخت بین المللی، 
 مزای��ای اعتبار اس��نادی، نق��ش اعتبار اس��نادی در تجارت

 بین الملل،ان��واع اعتبار اس��نادی،اعتبار اس��نادی داخلی و 
اعتبار اسنادی در نظام حقوقی ایران و مراحل گشایش اعتبار 

اسنادی نیز جزو سرفصل های آموزشی این دوره بود.
دوره آموزشی کاربردی حسابداری حقوق و دستمزد

بر اساس این خبر؛ دوره آموزشی کاربردی»حسابداری 
حقوق و دستمزد« نیز به مدت ۸ ساعت و در روزهای 1۸ و 

22 خردادماه از ساعت   15  الی 1۹  برگزار شد.
بر پایه آنچه در اطالعیه موسس��ه آم��وزش اتاق تهران 

مورد اش��اره قرار گرفته، سرفصل های آموزش در این دوره 
ش��امل مفاهیمی چون کلیات اصول و مفاهیم حسابداری 
مرتبط با حقوق  ودس��تمزد، آموزش مبانی علمی و قانونی 
و محاس��باتی حقوق و دس��تمزد، آم��وزش مباحثی چون 
ش��ب کاری، نوبت کاری، کار مختلط، تعطیل کاری، اضافه 
کاری، ماموری��ت و مانن��د آن از منظر قان��ون کار، آموزش 
محاسبات اوقات کار)Time Sheet( کارگران و پرسنل 
با استفاده از اکسل، آموزش محاسبات بیمه تامین اجتماعی 
پرس��نل با اکس��ل و ارائه ده ها مثال کاربردی و محاس��باتی 

حقوق و دستمزد بود.
عالقه مندان جهت حضور در دوره های آتی آموزش��ی 
برای ثبت نام باید به س��ایت موسس��ه آم��وزش به آدرس 
edu.tccim.ir قس��مت دوره های آموزشی )دوره های 
کوتاه م��دت( مراجع��ه کنن��د. ب��ا توج��ه ب��ه محدودیت 
ظرفیت،کالس ها بر اس��اس تاریخ واریز وج��ه ثبت نام از 
س��وی متقاضیان تش��کیل خواهد ش��د. متقاضیان جهت 
دریاف��ت اطالعات بیش��تر  می توانند با ش��ماره تلفن های 

۸۸10۷۷32 و ۸۸10۷۷23 تماس بگیرند.
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وزیر صمت در مراس��م امضای تفاهم نامه مس��ئولیت های 
اجتماعی در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان برنقش شرکت های 

بزرگ درصنایع مختلف به عنوان مرکزتوسعه تاکید کرد.
وزیر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در مراس��م اول خرداد 
1400درشرکت فوالد امیرکبیرکاشان، با اشاره به اهمیت صنایع 
غیر نفتی در رش��د اقتصادی کشور، بر مش��ارکت شرکت های 
بزرگ در حوزه مس��ئولیت اجتماعی تاکید ک��رد و نیاز جامعه 

امروز را آموزش در حوزه کسب وکار اعالم کرد.
ب��ه گزارش ش��اتا، علیرضا رزم حس��ینی در آیی��ن امضای 
تفاهم نامه مس��ئولیت های اجتماعی در قال��ب اقتصاد مقاومتی 
با ش��رکت فوالد امیر کبیر کاش��ان ب��ا بیان اینکه از یک کش��ور 
واردکننده فوالد در دوران پیش از انقالب به کشور صادر کننده 
در این بخش تبدیل ش��دیم، گفت: ایران جزء 10 کش��ور برتر 
در صنعت فوالد اس��ت و این ثمره تالش و همت مس��ئوالن و 

صنعتگران در سال های متوالی است.
صادرات 2.5 میلیارد دالری فوالد در سال گذشته

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اس��تناد به تولید 2۹ میلیون 
تُن فوالد خام و صادرات 6 میلیون و 200 هزار تنی این محصول 
به ارزش 2.5 میلیارد دالر در س��ال گذشته، توسعه در این بخش 
را یکی از افتخارات جمهوری اس��المی دانس��ت و گفت: اگر 
ص��ادرات غیرنفتی مانند ف��والد نبود، اثر تحریم ه��ا بر اقتصاد 

کشور بسیار شدیدتر بود.
وی با اش��اره به واردات 3۸میلیارد دالری و رش��د هش��ت 
درصدی صنایع در سال گذش��ته و دراین شرایط، آن را مدیون 
ص��ادرات غیر نفتی عن��وان کرد و افزود: خوش��بختانه با کمک 
ص��ادرات در حوزه  های غیر نفتی توانس��تیم م��واد اولیه تولید 
را تامین کنیم و اگر صنایع بزرگ نبود، اقتصاد کش��ور با مشکل 

روبرو می شد.

رزم حس��ینی در ادامه صحبت های خود با اش��اره به س��ابقه 
اس��تان اصفهان در صنایع و موقعیت شهرستان کاشان به عنوان 
محور ترانزیتی ش��مال به جنوب کش��ور، آن ها را از مزیت های 
این شهرس��تان دانس��ت و اظهار کرد: ظرفیت ه��ای خوبی در 
این شهرس��تان وجود دارد که می تواند محور توس��عه باش��د؛ 
پیگیری ه��ای نماینده م��ردم منطقه و همت اس��تاندار اصفهان 
موجب شد تا این استان یکی از پیشگامان اجرای این طرح باشد.
بر اس��اس گفته های رزم حس��ینی کش��ورهای دنیا توسط 
ش��رکت های بزرگ اقتصادی ساخته می ش��وند و دولت نقش 
تس��هیل گر را بر عهده دارد و فعالیت ای��ن واحد های بزرگ به 

عنوان مرکز توسعه است.
وی توس��عه را نه به مفهوم هزینه کردن که به معنای مدیریت 
اقتصادی دانس��ت و با تاکید ب��ر نیاز جامعه ام��روز به آموزش 
در حوزه کسب وکار و گس��ترش اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت 
مشارکت  همه بخش ها و دستگاه ها در ایجاد این فرهنگ تاکید 

کرد و آن را جزئی از فرهنگ دینی و ملی ایرانیان خواند.
وزیر صمت با بیان اینکه امنیت، اقتصاد و فرهنگ حلقه های 
بهم پیوس��ته یک زنجیره هستند، هدف از اجرای این تفاهم نامه 
را ایجاد اش��تغال پایدار از طریق آموزش عنوان کرد و با اس��تناد 
ب��ه کاهش نزدیک به 20 درصدی در نرخ بیکاری در منطقه قلعه 
گنج ظرف مدت 3 س��ال، آن را به عنوان یکی از نتایج اجرای این 

طرح معرفی کرد.
وی بر فعالیت ش��رکت های بزرگ و توس��عه گرا بر اساس 
مدل مرکز پیرامونی تاکید و عنوان کرد: این ش��رکت ها باید قادر 
باشند در منطقه پیرامون خود از طریق آموزش و توانمند سازی 
جوامع محلی اش��تغال و امنیت پای��دار ایجاد کنند و در صورت 
موفقیت در این زمینه، بس��یاری از مشکالت در حوزه  اجتماعی 

نیز مرتفع خواهد شد.

نقش شرکت های بزرگ در صنایع 
مختلف به عنوان مرکزتوسعه
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وزیر صمت در ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید از ابالغ بس��ته موانع پیش 
روی تولید توس��ط وزارت صمت در 
آینده نزدیک وحمایت رییس جمهور 
از برنام��ه ه��ای وزارت صم��ت در 

راستای حمایت از تولید خبر داد.
وزیر صمت در ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید در 2۹ اردیبهش��ت 1400، 
از ابالغ بس��ته موانع پی��ش روی تولید 
توسط این وزارتخانه در آینده نزدیک 

خبر داد.
علیرض��ا  ش��اتا،  گ��زارش  ب��ه 
رزم حسینی در سخنان کوتاهی در ستاد 
تس��هیل و رف��ع موانع تولید ب��ا بیان این 
مطلب، افزود: ابالغ بس��ته موانع تولید، 
 کار جس��ورانه و ش��جاعانه ای است و 
می خواهیم در همین دو ماه باقیمانده از 
کار دولت، گام های مثبتی برای حمایت 

از تولید و صنعت برداشته شود.
باید از ظرفیت های س��تاد تسهیل 

و رفع موانع تولید استفاده بهینه گردد
 وی با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت های 
ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید استفاده 
بهینه گردد، تاکید کرد: بخش خصوصی 
بای��د مطالبه گر باش��د و ب��ا مطالبه گری 
در راس��تای رفع موانع تولید و شناسایی 

گلوگاه ها گام بردارد.
وزیر صمت با بیان اینکه از ظرفیت 
س��تادها، ش��وراها و اس��ناد باالدستی 
ب��رای حمای��ت از بخش تولی��د باید 
استفاده شود، گفت: س��تاد هماهنگی 
اقتصادی دولت ظرفیت بسیار مناسبی 
است که بس��یاری از کارها را با تعامل 

و هماهنگی با این ستاد جلو برده ایم.
از  جمه��ور  ریی��س   حمای��ت 
برنامه های وزارت صمت در راستای 

حمایت از تولید
 رزم حس��ینی همچنین بی��ان کرد: 
 ئی��س جمه��ور نی��ز ب��ه ش��دت از
 برنامه های وزارت صمت در راستای 
حمایت از تولید، پش��تیبانی می کند و 
در س��تاد هماهنگی اقتص��ادی دولت 
در خص��وص مصوبات پیش��نهادی 
این وزارتخانه بیش��ترین هماهنگی و 

حمایت را داشته است.
و خصوص��ی  بخ��ش  از   وی 
 دس��تگاه های مرتبط با ح��وزه تولید 
خواس��ت ک��ه قوانی��ن مزاح��م را به 
صورت م��داوم و مس��تمر احصا و به 

مجلس و دولت ارائه دهند .
وزی��ر صم��ت در ای��ن خصوص 
ی��ادآوری ک��رد: تاکنون دو بس��ته در 

خصوص قوانین مخل و مزاحم تولید 
ب��ه مجلس ارائ��ه داده ایم ک��ه یکی در 
روز رای اعتم��اد و دیگری نیز در هفته 
گذش��ته با جمع بن��دی نظرات بخش 

خصوصی بوده است.
رزم حس��ینی احصاء قوانین مخل 
و مزاح��م تولی��د را یک ری��ل گذاری 
مناس��ب ب��رای تولید دانس��ت و بیان 
ک��رد: وزارتخانه ه��ا و دس��تگاه های 
عضو س��تاد تس��هیل، قوانی��ن مرتبط 
با خود را احصا و مش��وق های الزم را 
برای س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان 

بررسی و ابالغ نمایند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اب��الغ مصوب��ات 
صادراتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
بیان ک��رد: آثار این مصوب��ات در صادرات 
بسیار مش��هود اس��ت، ورود ماشین آالت 
تجهیزات، اجزا و قطع��ات تولید به خوبی 

و به صورت روان انجام می شود.
وزیر صمت در بخ��ش دیگری از 
س��خنان خود ادام��ه داد: از 3۸ میلیارد 
دالر واردات سال گذش��ته 13 میلیارد 
دالر کااله��ای اساس��ی و دارو و 25 
میلی��ارد دالر آن مرب��وط ب��ه همی��ن 
قطعات، تجهیزات، اج��زا و مواد اولیه 

مورد نیاز خط تولید بوده است.

حمایت رئیس جمهور ازبرنامه های وزارت 
صمت درراستای حمایت ازتولید
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معاون طرح و برنامه وزارت صمت در س��تاد تسهیل و رفع 
موانع تولید که 2۹ اردیبهش��ت در محل این س��تاد برگزار شد، 

اعالم کرد:
ابالغ 10 مصوبه در راستای بهبود فضای کسب و کار توسط 
وزارت صمت در هفته های آینده و ارس��ال بس��ته مانع زدایی و 

پشتیبانی از تولید به دولت و مجلس شورای اسالمی.
بر اس��اس گزارش ش��اتا، س��عید زرندی با بیان این مطلب 
در جلس��ه س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید که با حضور وزیر 
صمت برگزار ش��د، افزود: کارگروه بهبود فضای کس��ب و کار 
در وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با هدف رفع مش��کالت و 
گلوگاه های اداری ایجاد ش��ده تشکیل شده که در این کارگروه 

از بیش از ۹00 فعال اقتصادی نظر سنجی به عمل آمده است.
وی در این خصوص ادامه داد: پس از نظرس��نجی از فعاالن 
اقتصادی، بس��ته گلوگاه های داخل��ی وزارت صمت تدوین و 
پس از کار کارشناس��ی و طرح در جلس��ات نهایی بهبود فضای 

کسب و کار توسط وزیر صمت ابالغ گردید.
معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
تصریح کرد: همچنین بسته مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در دو 
س��طح دولت و مجلس )خارج از وزارتخانه( تدوین و ارس��ال 

شده است.
زرندی بیان کرد: بس��ته روی��ه ها و مق��ررات مخل صدور 
مجوزها )بیرونی( نیز در 1۹ محور نهایی و برای وزارت اقتصاد 
ارسال شد که آمادگی طرح این بسته را در هیئت مقررات زدایی 

داریم.
وی گف��ت: 1۹ مح��ور در ح��وزه صنعت، پن��ج محور در 
ح��وزه معدن و پنج محور مربوط به ح��وزه بازرگانی )داخلی و 

خارجی( است.
معاون طرح و برنام��ه وزارت صمت همچنین با اش��اره به 
امضای تفاهم نامه توس��عه س��رمایه گذاری اقتصاد مقاومتی با 
ش��رکت های برتر، اضافه کرد: در این راس��تا 300 هزار میلیارد 
تومان موضوع س��رمایه گذاری منعقد شد که نویدبخش فضای 

جدید سرمایه گذاری در کشور است.
زرندی تاکید کرد: اگر بتوانیم ش��رکت ها را درست حمایت 
کنیم نه تنها گریز سرمایه نداریم بلکه تمامی سرمایه را در داخل 

می توانیم به منصه ظهور برسانیم.
وی، توس��عه س��رمایه گذاری را راه نجات کشور دانست و 
گف��ت: این موضوع را ب��ا تمام ق��وا در وزارت صنعت، معدن و 

تجارت ادامه خواهیم داد.

ابالغ 1۰ مصوبه درراستای بهبود 
فضای کسب وکارتوسط وزارت صمت

نشسـت حضوری و مجـازی رئیس 
سـازمان ملی اسـتاندارد ایران و 
نمایندگان انجمن آزمایشـگاه های 

نشس��ت حضوری و مجازی انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون وکالیبراسیون کشور با حضوررئیس سازمان ملی 
استاندارد، مدیران و نمایندگان این انجمن بیس��ت و دوم اردیبهشت 1400 در محل این سازمان با هدف بررسی شرایط 

فعالیت و وضعیت موجود و اهداف پیش رو، برگزار شد.
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اتاق تعاون در خصوص نمایشگاه های 
صنعت ساختمان و نمایشگاه تخصصی صنایع 

آسانسور اقدام به انتشار اطالعیه کرد

رئی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد 
ای��ران در جم��ع اعض��ای انجم��ن 
تولی��د کنندگان س��یم و کاب��ل ایران 
در چه��ارم خ��رداد 1400، با اش��اره 
به حساس��یت این صنع��ت در ایمنی 
و س��المت جامعه، دس��تور برخورد 
قاطع ب��ا تولیدکنندگان س��یم و کابل 
غیراس��تاندارد، طبق قانون تقویت و 

توسعه نظام استاندارد را صادر کرد.
ای��ن  در  ش��ریعتی  غالمرض��ا 
مل��ی  نشس��ت ک��ه  در س��ازمان 
اس��تاندارد ایران برگزار ش��د با تاکید 
ب��ر کنترل و نظ��ارت دقیق ب��ر تولید 
کاالهای مش��مول مقررات استاندارد 
گف��ت: هی��چ تولیدکنن��ده ای اجازه 
غیراس��تاندارد محص��ول   ن��دارد 

 تولید کند.

وی ب��ا بی��ان اینک��ه کوتاهی در 
قبال اس��تاندارد قابل اغماض نیست 
تصریح ک��رد: تولیدکنن��دگان باید با 
تولید و عرضه محص��والت باکیفیت 
ع��الوه بر حف��ظ س��المت جامعه و 
اطمین��ان خاط��ر مص��رف کنندگان 
در ب��ازار داخ��ل، اعتب��ار کااله��ای 
 ایران��ی در ب��ازار ه��دف را خدش��ه 

دار نکنند.
رئی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد 
ای��ران با اش��اره به خس��ارات جبران 
ناپذی��ر ناش��ی از آت��ش س��وزی ها 
گف��ت: منش��اء این خس��ارات جانی 
و مالی در برخی گ��زارش ها، وجود 
 سیم و کابل های غیراستاندارد است.
ش��ریعتی برخ��ورد  قاطع ب��ا متقلبان 
و متخلف��ان اس��تاندارد را وظیف��ه 

ش��رعی و حقوقی دانس��ت و اظهار 
داش��ت: تکرار تخلف منجر به تقلب 
در تولی��د می ش��ود و س��ازمان ملی 
اس��تاندارد ای��ران ب��ه عن��وان متولی 
کیفی��ت، برخ��ورد قاطع ب��ا متقلبان 
 را در کمتری��ن زمان در دس��تور کار

 قرار می دهد.
در این نشس��ت، اعضای انجمن 
تولیدکنن��دگان س��یم و کابل، ضمن 
اب��راز خرس��ندی از دس��تور رییس 
س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ای��ران در 
برخورد با متخلفان اعالم کردند، برای 
حمایت از تولید و تولیدکنندگانی که 
در مسیر اس��تاندارد حرکت می کنند 
با کارشناسان س��ازمان ملی استاندارد 
ای��ران نهای��ت هم��کاری را خواهند 

داشت.

برخورد قضایی 
با تولیدکنندگان سیم و کابل غیر استاندارد 

متقاضیان محترم بیس��ت و یکمین دوره 
نمایش��گاه بین المللی صنعت س��اختمان، 
به اطالع می رس��اند،  باتوجه به محدودیت 
زمان��ی در تقویم نمایش��گاهی محل دائمی 
نمایش��گاه های بی��ن المللی ته��ران، زمان 
برگ��زاری بیس��ت و یکمی��ن دوره از ای��ن 

نمایش��گاه  صنع��ت س��اختمان از 1۹ ت��ا 
22 م��رداد م��اه 1400 به 21 ت��ا 24 مردادماه 
 1400 )روزه��ای پنجش��نبه ت��ا یکش��نبه(

 تغییر پیدا کرده است.
همچنین جهت اطالع متقاضیان محترم 
دهمین دوره نمایشگاه بین المللی آسانسور 

و پله برقی اعالم می دارد:
دوره  دهمی��ن  برگ��زاری  زم��ان   
نمایش��گاه  صنایع آسانس��ور و پله برقی از 
 1۸ ت��ا 21 تیر م��اه 1400 به 26 ت��ا 2۹ تیرماه 
1400 )روزهای شنبه تا سه شنبه( تغییر پیدا 

کرده است.
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دستورالعمل استفاده از نشان انطباق کیفیت "CE" منتشر شد

اخبار بین المللی

مقررات استفاده از عالمت "CE"  کیفیت در محصوالت 
داخلی و وارداتی در حوزه اتحادیه اروپامنتشر شد.

عالمت "CE که بیانگر دارا بودن گواهی کیفیت محصول 
در اتحادیه اروپا  اس��ت ، پس از انتشار در روزنامه رسمی ، از 

2۷ مه 2021 به اجرا درآمد.
 آیین نام��ه CE ، که رویه ها و اصول مربوط به اس��تفاده 
از نش��ان "CE" را بر روی محصوالت پیش بینی شده تنظیم 
می کند، همچنین تعهدات تولی��د کنندگان، واردکنندگان و 

توزیع کنندگان را تنظیم و ارائه می دهد.
 ب��ر اس��اس این آیی��ن نام��ه جدی��د، تولیدکنن��دگان، 
واردکنن��دگان و توزی��ع کنن��دگان کاالهای��ی که ب��ه بازار 
عرضه م��ی کنند موظفن��د پرونده فن��ی و اعالمی��ه انطباق 
اتحادی��ه اروپ��ا را در م��دت زمانی ک��ه در مق��ررات فنی 
 مش��خص ش��ده اس��ت یا 10 س��ال از تاری��خ ق��رار دادن

 محصول نگهداری کنند. 
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انعقاد تفاهم نامه 
برای تهیه استاندارد فنی
 محیط زیست و ساختمان 

سمپوزیوم بین المللی ایمنی تجهیزات 
حمل و نقل عمودی ترکیه

 بصورت آنالین برگزارشد 

س��مپوزیوم بین المللی ایمنی محصول ، که توسط وزارت 
بازرگانی کشور ترکیه برای افزایش آگاهی در زمینه های ایمنی 
تجهیزات حم��ل و نقل عم��ودی، نظارت بر ب��ازار و ارزیابی 
انطباق برای اجرای بهتر قوانین فنی اتحادیه اروپا برگزار ش��د، 

در استانبول، 1۷ تا 26 مه 2021برگزار شد.
بر اساس خبر منتشر شده در پایگاه های تخصصی؛ در طول 
این سمپوزیوم ، موضوعاتی مانند "مقررات جدید در مورد ایمنی 
محصول، ایمنی ملزومات، اسانس��ور ها و پله های برقی، قانون 
شماره ۷223 در مورد ایمنی محصول" و "زیر دستورالعمل های 

مقررات فنی" ، "تغییر در قوانین اتحادیه اروپا" ، "نظارت بر بازار تجارت الکترونیکی" ، "نقش سازمان مصرف کننده" تجزیه و تحلیل 
در مورد ایمنی محصول در اتحادیه اروپا و ترکیه "،" ارزیابی خطر در نظارت بر بازار "،" تحوالت اخیر در اعتبار سنجی ، دستورالعمل 
 دس��تگاه پزشکی ، معامله سبز اروپا "و" طراحی محیط زیست و برچسب گذاری انرژی "توسط طرف های مربوطه مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت .

بریتانیا وایاالت متح��ده آمریکا. تفاهم 
نامه ای با هدف بهبود اس��تانداردها توسط 
 )NIBS( موسس��ه ملی علوم س��اختمان
مس��تقر در ایاالت متحده، برای همکاری با 
 )CDBB( مرکز ساخت دیجیتال انگلیس
ب��رای توس��عه مدیری��ت مل��ی اطالعات 
س��اختمان ایاالت متح��ده )BIM( منعقد 

کردند.
بر پایه ی این خب��ر: برنامه( NIBS در 
تاریخ 25 مه 2021 اعالم ش��د.( براس��اس 

تفاهم نامه دو ساله، متخصصان CDBB به 
NIBS در تهیه استانداردهای فنی که برای 
محیط زیست تدوین شده در ایاالت متحده 

کمک می کنند.
 این همکاری از طریق پشتیبانی از مرکز 
نوآوری ساخت و س��از در انگلستان امکان 

پذیر گردیده است.
 برنام��ه این اس��ت ک��ه NIBS مدل و 
م��واد برنامه مورد نی��از درانگلس��تان را به 
عنوان راهنمای تهیه نقش��ه راه ملی مطابق با 

 1۹650 BIM-ISO استاندارد بین المللی
تنظی��م کن��د. برنام��ه مل��ی BIM ایاالت 
متحده ب��رای ایجاد یک بخش س��اخت و 
س��از دیجیتال بین المللی س��ازنده و بیشتر 

همکاری می کند.
ه��دف از ای��ن برنام��ه ارتق��اء کیف��ی 
تجهیزات حمل ونقل عمودی، تاسیس��ات 
سرمایشی و گرمایش��ی، و دیگر تجهیزات 
هوشمند در ساختمان ها جهت حفظ محیط 

زیست، عنوان گردیده است.
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گردش مالی هشتاد میلیارد دالری 
صنایع حمل و نقل عمودی در سال 2۰2۰

مارس 2۰22 هفدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور استانبول) تویاپ( 
برگزار می شود

 )ELA( در مجمع عمومی و آنالین انجمن آسانسور اروپا
اعالم گردی��د؛ صنایع حم��ل و نقل عمودی در س��ال 2020 

گردش مالی هشتاد میلیارد دالرگردش مالی داشته است.
خبر منتشر ش��ده در پایگاه اطالع رسانی انجمن آسانسور 
اروپا )ELA( اروپا )EEA( حاکی اس��ت مطابق گزاش ارائه 
ش��ده در مجمع مجازی، که در مورد چش��م انداز بخش باالبر 
در س��ال 2022/2021 در 1۷ مه 2021، در بروکسل ، بلژیک 
برگزار ش��د، گزارش های مالی جام��ع انجمن علی رغم همه 
گیری کرونا که تأثیر قابل توجهی در بخش صنایع در سراس��ر 

اروپا داشته است، تأیید گردید. 

در همی��ن مجم��ع در خص��وص می��زان ارزش گردش 
مال��ی صنع��ت دربخ��ش تجهی��زات حمل ونق��ل عمودی 
اع��الم گردیدک��ه؛ در ح��دود ۸0 میلی��ارد دالر گ��ردش 
مالی ثبت ش��ده اس��ت و از 1۷ میلیون واحد انواع آسانس��ور 
و پل��ه برق��ی نصب ش��ده در سراس��ر جه��ان، تع��داد 6.5 
 میلی��ون واح��د در س��طح کش��ورهای عض��و اتحادی��ه

 اروپا نصب شده است.

هفدهمین نمایش��گاه بی��ن المللی 
آسانسوراستانبول) تویاپ( از 10تا13 
مارس 2022 برابر با  1۹ الی 22  اس��فند 

1400موکول شده است.
بر اساس خبر منتشر شده در پایگاه 
اینترنتی این نمایش��گاه که ابتدا توسط 
ش��رکت تارس��وس برای اوایل ژوئیه 
2021 برنام��ه ریزی ش��ده ب��ود، به ماه 

مارس 2022 تغییر یافته است.
بر اس��اس ای��ن خبر و پ��س از همه 

گی��ری کوید 1۹ و براس��اس خواس��ته 
 AYSAD های غرف��ه داران و توصیه
)انجم��ن صنعتگ��ران آسانس��ورو پله 
برقی( تش��کل حامی اصلی نمایشگاه. 
ش��رایط همه گیری کرونا سبب شد این 
رویداد بیش از یک س��ال نمایشگاه را به 

تأخیر انداخت.
اس��ت:  حاک��ی  خب��ر  ای��ن 
برگزارکنن��دگان قص��د دارن��د هرچه 
سریعتر رویدادی موفق و کارآمد را ارائه 

دهند، بر همین اساس زکریا آیتمور مدیر 
عامل ش��رکت برگزار کننده نمایشگاه) 
تارسوس(با تأکید بر اینکه این سازمان 
از همه فرصت ها برای تقویت تجارت 
در صنعت آسانس��ور به��ره مند خواهد 
شد، افزود: "ما پس ازسالها اکنون دوره 
هفدهم نمایشگاه آسانسور استانبول را 
از 10-13 مارس 2022 برگزار خواهیم 
کرد، زی��را همه گیری کرون��ا هنوز هم 

خطراتی را به همراه دارد. 
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انتخاب رئیس جدید میتسوبیشی
 در آمریکای شمالی

نمایشگاه صنعت ساختمان استانبول، که در میان پنج نمایشگاه 
برتر س��اختمان، مصالح س��اختمانی و فن آوری ها درغرب آسیا 
قرار دارد، با وجود اقدامات گسترده علیه شیوع کرونا و مشکالت 
س��فرهای بین المللی ، 6-۹ آوری��ل 2021 در مرکز همایش ها و 

کنگره نمایشگاه تویاپ برگزار شد. 
 Hyve بر اساس منتشر شده در برخی پایگاه های تخصصی؛ گروه
که به عنوان برگزارکننده نمایش��گاه ها در بخش های اصلی صنایع در 
ترکیه فعالیت می کند، با سازماندهی چهل و سومین نمایشگاه صنعت 
س��اختمان اس��تانبول با اعالن اینکه؛ در مجم��وع 16،۸۹۹ نفر از این 
نمایش��گاه بازدید کردند و بیش از 250 شرکت غرفه دار از ۹ کشوراز 

این رویداد در قالب مشارکت کننده، استقبال کردند.
ب��ر پایه ی این خبر؛ این نمایش��گاه حجم تج��ارت 1 میلیارد 
یورویی را بین غرف��ه داران داخلی و خریداران میزبان بین المللی 

ایجاد کرده است.

 با وجود شرایط ش��یوع ویروس کرونا، درنمایشگاه صنعت 
س��اختمان اس��تانبول همچنین 1۷ درصد از 16،۸۹۹ نفر بازدید 
کننده بین المللی بودند. در این دوره نمایشگاه بیشترین مشارکت 
بین المللی در طول تاریخ خود را داش��ته اس��ت، و نیز به نس��بت 
بازدیدکنندگان از هر ش��رکت کننده 54٪ افزایش یافته است. در 
طول نمایش��گاه امسال، همانند گذش��ته  تعدادی ازشرکت های 

فعال در صنعت آسانسور و پله برقی هم مشارکت داشته اند.

مای��ک کورب��و از فع��االن پرس��ابقه در 
صنعت آسانس��ور آمریکای شمالی به عنوان 
مدی��ر عام��ل )COO( به ریاس��ت جدید 
ش��رکت میتسوبیش��ی الکتری��ک ای��االت 
متحده )MEUS( انتخاب و به عنوان اولین 
رئیس مس��تقر در ایاالت متحده در ش��رکت 

Cypress ، کالیفرنیا مستقر شد.
بنا بر اخبار منتشر ش��ده در بعضی پایگاه 
 Masahiro )Max( Oya :های تخصصی
نقش جدیداً ایجاد ش��ده ای را به عنوان رئیس 
MEUS بر عهده دارد و نظارت بر دارایی های 

سراس��ر قاره آمریکا را نیز ب��ر عهده دارد. وی 
همچنان نماینده ارشد شرکت میتسوبیشی در 
 MEUS قاره آمریکا اس��ت. کوربو فعالیت
خود را در سال 1۹۸6 در بخش آسانسور و پله 
برقی آغاز کرد. وی در س��ال 201۸ با نظارت 
بر ش��ش بخش ، 1600 کارمند و 3۸ مکان در 
سراسر آمریکای ش��مالی به معاون اجرایی و 

COO ارتقا یافت.
 وی در نق��ش جدید خ��ود، متکی به 
 MEUS پیش��برد کلیه واحدهای تجاری
و نظارت بر دفتر ش��رکت های آمریکایی 

است که خدمات اس��تراتژیک و عملیاتی 
را به شرکت های میتسوبیشی الکتریک در 
آمریکای شمالی ش��امل کارخانه هایی در 
اوهایو ، پنسیلوانیا و کنتاکی ارائه می دهد. 
وی ب��ه عضوی��ت هی��ات مدی��ره 
 HVAC US میتسوبیشی الکتریک تران
LLC منصوب ش��ده اس��ت و همچنان به 
عضوی��ت هیئت مدی��ره MEUS و بنیاد 
میتسوبیش��ی الکتریک آمریکا، س��ازمان 
خیرخواهان��ه ای��ن گ��روه در حمایت از 

جوانان معلول ادامه می دهد.

نمایشگاه تویاپ چهل و سومین صنعت 

ساختمان استانبول را برگزار کرد
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خبر گزاری رس��می چین)ش��ین هوا( در اواخر ماه آوریل 
2021 گزارش داد؛  بخش مالی یک مجتمع مس��کونی در حومه 
ش��انگهای چین برای تامین هزینه نصب آسانسورها از کاربران 

را با استفاده از کد QR دریافت می کند.
بر اس��اس خبر منتشر ش��ده همچنین در برخی پایگاه های 
خبری تخصصی؛ در یک مجتمع مس��کونی ب��ا 1۸۸4 واحد در 

بلوک های شش طبقه، در حومه شانگهای، مدیران ساختمان ها 
برای تامین نوسازی آسانسورها از استفاده کنندگان بااستفاده از 

کدQR هزینه دریافت می کنند.
ب��ر اس��اس ای��ن خب��ر از افراد زیر ش��صت س��ال ک��ه از 
 آسانس��ور اس��تفاده نمایند با بهره گیری از اس��کن چهره افراد،

 هزینه در یافت می شود.

تع��داد مراک��ز آزم��ون و ص��دور 
صالحی��ت حرف��ه ای BTSO دارای 
گواهی کارفرما، که زیر چتر اتاق تجارت 
 و صنع��ت بورس��ا )BTSO( فعالی��ت
 می کنند ، در پنج س��ال گذشته از ۷0 هزار 

نفر گذشته است.
 در این مرکز، که در 11 بخش مختلف 

و ۸4 حرف��ه، امتحان��ات صالحی��ت 
 حرف��ه ای و خدمات ص��دور گواهینامه

 ارائه می شود.
ب��ر اس��اس خب��ر منتش��ر ش��ده در 
پای��گاه ای��ن مجموعه؛ "مرک��ز آزمایش 
 و توس��عه تجهیزات ایمنی آسانس��ور" 
نی��ز وج��ود دارد ک��ه در آن اج��زای 

ایمن��ی آسانس��ور، که ب��رای اولی��ن بار 
در ترکی��ه اج��را م��ی ش��وند گواه��ی 
کیف��ی و  فن��ی  صالحی��ت   نام��ه 

 صادر می کند.
این مرک��ز همچنی��ن ب��رای فعالین 
صنای��ع دیگر،خدمات معاین��ه و صدور 

گواهینامه را ارائه می دهد.

QR پرداخت هزینه استفاده از آسانسور با استفاده از کد

تایید صالحیت بیش از هفتاد هزار نفر 
فعال در صنعت آسانسور در 5 سال
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آقای نادر الهی پیشکس��وت خانواده بزرگ صنعت آسانس��ور و پله برقی در گستره ای به 
وسعت میهن، متولد شانزدهم فروردین 1334 در محله پیچ شمرون)شمیران( تهران است.

آقای الهی به دلیل عالقه به فعالیت های فنی و اش��تغال در این زمینه، بالفاصله پس از اتمام 
تحصیالت متوسطه در سال 1354 درشرکت اتیس، فعالیت خود را آغاز کرد.

نادر الهی از نخستین افرادی که در زمینه نصب و راه اندازی آسانسور، آموخته است از آقای 
پرویز متقی نام می برد.

وی ضمن گرامیداش��ت یاد ی��اران آن روزگار، همچنین از تجربی��ات و همکاری آقایان؛ 
محمود یوس��فی، محمود ش��یخی، حمزه محمدی، جواد گودرزی، مهدی س��یمیاری، علی 
ش��کوری، علی صراف، مرحوم خس��رو یگانه و دیگران در آن س��ال ها بهره ها برده و آموخته 

است.
آقای نادر الهی تا نیمه اول س��ال 135۷ با شرکت اتیس همکاری نمود و تا سال 1360 بطور 
آزاد در صنعت آسانس��ور ) نصب و راه اندازی ( فعالیت داش��ت و در این س��ال مقارن با تولد 
نخستین فرزند خود ش��رکت» تکنو ناطا« را در زمینه ی؛ مشاوره، نصب و راه اندازی، تعمیر و 
 نگهداری انواع آسانسور و پله برقی تاسیس کرد. وی دارای سه فرزند پسر  به نام های :     طاهر ،

 مازیار ، بابک  است.

نـادر  الــهی
 پیشکسوت رسته ی نصب و راه اندازی آسانسور

مصاحبهنـوآورینـوآورینـوآوری
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آق��ای نادر الهی با توجه به توانمن��دی ها در زمینه نصب و راه اندازی تجهی��زات حمل و نقل عمودی در 
پروژه های مختلفی  در مقام تکنسین متبحر و مدیریت تیم های نصب  آسانسور، همکاری داشته است.

برج های اس��کان در تهران، هتل ش��ایان در جزیره کیش، مجتمع تجاری بزرگ و نیز  اولین آسانسور روم 
لس در شهر گرگان، س��اختمان های مختلف وزارت نیرو از زمان وزارت شهید عباسپور تا کنون، ساختمان 
های حج و اوقاف، برج های بلند مرتبه الله) نحد س��ابق( و بسیاری دیگر از ساختمان های بلند مرتبه از جمله 
مواردی اس��ت که آسانس��ورها و پله های برقی آن ها توس��ط  و یا با همکاری آقای الهی نصب و راه اندازی 

گردیده است.
 آقای ن��ادر الهی همچنین در چندین دوره به عنوان بازرس هیات مدیره س��ندیکای صنایع آسانس��ور و

 پله برقی ایران توسط اعضای صنعت، انتخاب و فعالیت کرده است.
وی هم اکنون در مقام بازرس هیات مدیره در ترکیب هیات مدیره دهم حضور فعال و موثر دارد.
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صنعت در 1400
محمد رضا  زهره وندی

این نوشته در باره صنعت به مفهوم عام و سپس صنعت با منظور تجهیزات حمل ونقل عمودی 
است.

ابتدا در بررس��ی ارزش افزوده بخش های مختلف این موضوع روش��ن می شود که رشد تولید 
ناخالص داخلی کش��ور حاصل از افزایش ارزش افزوده فعالیت های صنعت، خدمات موسسات 

پولی و مالی، کشاورزی و برق، گاز و آب است. 
به نحوی  که در افزایش 4/ 1درصدی سهم گروه صنایع و معادن در رشد تولید ناخالص داخلی، 
صنع��ت ۸/ 0 درصد، برق، گاز و آب 4/ 0 درصد و در بخش خدمات، خدمات موسس��ات پولی و 
مالی 5/ 0 درصد و گروه کش��اورزی نیز 5/ 0 درصد در رش��د تولید ناخالص داخلی نسب به مدت 

مشابه سال ۹۸ سهم داشته اند.
با زهم در بررس��ی  بخش های دیگر به این مهم می رسیم که در بین گروه های چهارگانه فعالیت 
اقتصادی بیشترین رشد مربوطه به »گروه صنایع و معادن« با 4/ 5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته و کمترین مربوط به »گروه خدمات« به میزان منفی 2/ 0 درصد است.

دیدگاهنـوآورینـوآورینـوآوری
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پرسش پیش رو این  است؛ رشد مثبت اقتصادی بخصوص در بخش تولید صنعت 
تا چه حد پایدار خواهد ب��ود و اینکه آیا این حرکت صعودی در س��ال 1400 نیز ادامه 
خواهد داشت یا موجی موقتی بوده که در اثر خالء های سال های گذشته ناشی از رکود 

شدید حاصل از تحریم و کرونا پدید آمده است.
اما صنعت آسانسور کشور، همانند دیگر صنایع، متاثر از سیاست گزاری ها، برنامه 
ریزی ها، پیش بینی ها و دیگر عوامل در س��ال جدید با انبوهی از مسائل در بخش های 

تولید، بازرگانی و خدمات فنی و مهندسی روبرو است.
تاثیر مستقیم تحریم ها بر صنعت آسانسور به وضوح در بخش بازرگانی و واردات 
بر کس��ی پوشیده نیس��ت. همچنین تاثیر نرخ ارزهای مبادالتی چون دالر و یورو هم از 
ابتدا   تا   انتهای مس��یر واردات ملزومات مورد نیاز صنای��ع حمل و نقل عمودی هم در 
قیمت تمام شده روشن و مورد رضایت بازرگانان، کارفرمایان و نهایتًا کاربران نیست.

در بخش تولی��د نیز افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید، موجب باال رفتن تقریبًا 
غیر قابل دفاع قیمت ها می شود.  که نتیجه ی کامال مشخصی را بدنبال دارد.

اما در بخش انجام خدمات فنی و مهندس��ی نیز وضعیت دست کمی از موارد پیش 
گفته ندارد. 

با توجه به ش��رایط موج��ود و این اوصاف امید اس��ت با هم��ت فعالین صنعت و 
بخصوص صنایع آسانسور شاهد پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش صنعت باشیم.

در ادامه باز هم در شماره های بعد به این مهم بیشتر خواهیم پرداخت.
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تعامل و همکاری نیاز امروز صنعت

در ش��رایطی ک��ه به لح��اظ مختل��ف و عوام��ل درونی 
و بیرون��ی از جمل��ه ش��یوع وی��روس کرون��ا، صنای��ع در 
ش��رایط خاصی به س��ر می برند بر اعض��ای خانواده صنعت 
و بخصوص خانواده محترم صنعت آسانس��ور اس��ت که با 
کاس��تن از فاصله ها، در نظر داشتن اهداف مشترک) علیرغم 
اختالف س��الیق که امری طبیعی اس��ت( ب��ه یکپارچگی و 
وحدت برس��ند و با در نظر داش��ت اینکه: تعامل و همکاری 
سرمنش��اء خیر و برکات بسیاری میتواند باش��د این تمام آن 
چیزی اس��ت که تحت عنوان اخالق در باورها و اعتقاد آحاد 
 جامعه اس��المی، صنفی، تش��کلی و حرفهای ش��کل گرفته 

و نهادینه شده است. 

ایرج نیازی



27 نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 
شماره   پنجم  )  اردیبهشت 1400(

تعامل جهت انجام فعالیت های جمعی، یاری رس��اندن به تش��کل و نهاد صنف 
و صنعت محترمی چون صنعتی که هم��ه ما به عنوان اعضای آن و اجزای آن به لطف 
خداوند متعال، توانس��ته ایم درخ��ت تنومندی برای آن بوج��ود بیاوریم و این همه 
مرهون تالش و همکاری تک تک اعضای ش��ریف صنایع آسانس��ور و پلکان برقی 
است که در سرتاسر میهن اسالمی صادقانه و با پشتکار در برهه های مختلف و رکود 

از هیچ همدلی و همکاری در حق صنف، تشکل صنعت دریغ نکردند.
ب��ا وجود گس��تردگی طیفه��ای مختلف و رس��تههای متنوع صنع��ت اما وجود 
اش��تراکات و استراتژی فراگیر هیأت مدیره س��ندیکای صنایع آسانسور و پله برقی 
 ایران زمینه ساز افزونتر شدن تعامالت با وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، تشکل ها 
و دیگر منابع و مراجعی اس��ت که می توانند در ارتقاء و افراش��تن پرچم این صنعت 
و صنف و تش��کل سندیکای صنایع آسانس��ور و پله برقی تاثیرگذار باشد، اقدامات 

شایسته ای را بمود اجرا بگذارند.
برپایی همایش های تخصصی بصورت آنالی��ن و گردهمایی و دعوت از اعضا 
برای مش��ارکت میزگردهای تخصصی و عمومی توسط شرکت ها و هیأت مدیره با 
حضور اعضای مختلف در مقاطع مورد لزوم برای افزایش تعامالت و هماندیش��ی 
جهت ایجاد زمینه های ارتقاء همکاری و همس��ویی بیش��تر صورت گرفته است. و 
همینگونه اس��ت برگزاری نشست های هماندیش��ی برای برگزاری دوره های آتی 
آموزش های تخصصی با رویکرد همکاری و همدلی بیشتر در جهت ارتقاء جایگاه 
صنعت و برداش��تن گامهای بلندتر و مهیا شدن برای عبور از دوران گذر    و   ورود    به 

برههای از تاریخ که سازندگی در سطح وسیع کارساز خواهد بود.
امض��ای توافق نامه و تعامل با دانش��کده فنی و حرفه ای انقالب اس��المی هم از 
جمل��ه همین اقدامات با هدف پوش��ش علمی و تخصصی اعض��ای محترم صنعت 

است. که البته بزودی خبر های خوبی در این باره منتشر خواهیم کرد.
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www.donya-ye-asansor.ir

تعادل در عرضه و تقاضا

همیشه ش��نیده، دیده و خوانده ایم که در ش��رایط عادی در 
بازار خرید و فروش کاال و خدم��ات، آن چیزی که ایجاد تعادل 
و آرام��ش در خاطر عرض��ه کننده) فروش��نده( از یک طرف، و 
متقاضی ) خریدار( از ط��رف دیگر می کند، همان تعادل و رابطه 

منطقی میان عرضه و تقاضا است.
ب��ا وجود چنین رابطه منطقی در بازار عرضه و تقاضا اس��ت که نظام 
های منطقی خرد و کالن خرید و فروش کاال و خدمات ش��کل می گیرد، 
که البته این مه��م بخودی خود، و یک مرتبه ظاهر و موجود نمی ش��ود. 
کاماًل مش��خص و روشن اس��ت که تحقق یک رابطه منطقی در عرضه و 
تقاضا، نیازمند پیش زمینه، و ملزوماتی است که می بایست فراهم شوند 

تا این مهم ایجاد و بقول معروف خرید و فروش آسان و روان بشود. 
نگارنده با س��ال ها تجربه فعالیت در صنعت محترم و گرانقدر 
آسانسور و پله برقی دیده ام و دیده ایم؛ در مقاطعی از سال های اخیر 
)خصوصًا یک دهه گذش��ته( بر بازار این صنعت چه گذشته است؛  
چه موج های پر تالط��م افزایش قیمت، که هرگز هم این موج ها که 
به باال رفته اند، فرو نریخته و سر خم نکرده اند، چه کمبود تجهیزات 
و لوازم که اشخاص و ش��رکت ها را درگیر کشمکش های سخت و 

جانکاه با ها با همدیگر یا با کارفرما ها نکرده اند. 
طی س��ال های اخیر بازار اقتصادی و بده و بستان در تقریبًا همه 
حرف��ه ها و صنف ها تحت تاثیر باال رفت��ن قیمت ارز های مبادالتی 
نوس��اناتی ش��کننده و برای بعضی افراد هم س��خت) خرد کننده( 
هم بوجود آورده اس��ت، به نظر اینجانب این همه نوس��ان می تواند 

محصول عواملی باشد از جمله:
نبود تعادل در سیاس��ت گذاری های اقتصادی کالن و گم شدن 
سرنخ در دست مدیران غیر اقتصادی که سررشته امور به دست آنان 

سپرده شده.
 نب��ود نظم مش��خص مالی و حسابرس��ی در س��طوح مختلف 
فعالیت های اقتص��ادی ملی و رفتار های غیر حرفه ای با پدیده های 

کالن اقتصادی، نبود حمایت های الزم از طرف متولیان.
توجه کمتر به بخش های تولید کننده

و ب��ه این ترتیب با افزایش قیمت مث��اًل دالر ما دیده ایم که بطور 
ناگهان��ی با وجود میزان تقاضای مش��خص و افزایش نیافته، قیمت 
اقالم مصرفی ئ��ر صنعت که بعضی وارداتی ب��وده اند، اما قیمت ها 

صعود کرده و ایجاد بحران کرده اند.
این موضوع را در این س��ال ها، همه ما اعضای صنعت هریک به 

نوعی تجربه کرده ایم و تاوان آن را بار ها و بار ها پرداخته ایم.
در حالی که در یک سال اخیر؛ همگان برهم خوردن تعادل میان 
عرضه و تقاضا را اینبار بدلیل گران ش��دن ابزار تبادل )یعنی ارز( در 
مورد آن قسمت از کاال ها که وارداتی است، و سپس جو روانی ایجاد 
ش��ده در فض��ای کاری و حرفه ای دیده و تجربه ک��رده ایم. دیدن و 
 تجربه ای که اثرات آن بر صنعت ساختمان و امالک، بر پیش نیاز های

 ساخت و ساز از جمله صنعت آسانسور هم بسیار گران است.
بر هم خ��وردن تع��ادل در عرض��ه و تقاضا ناش��ی از همان دالیل 
همیشگی است با کمی به راست و به چپ پیچیدن، یک بار کمبود کاال، 

بار دیگر نبود ارز الزم برای خرید همان کاال و بار دیگر نبود هیچیک.
این بر هم خوردن تعادل که ریشه در ناکار آمدی تیم های برنامه 
ریزی در ش��رایط خاص و مه��م دارد اکنون گریب��ان صنعتگران و 
فعالین صنعت را با سال ها تجربه گرفته و گلوی آنان را می فشارد. 

بر مسئوالن اس��ت که فکر چاره کنند و این کشتی را به سر منزل 
مقصود برسانند.

عدالت اقتصادی، تعامل، برنامه ری��زی واقع گرایانه، تدوین و 
اجرای برنامه های کوتاه و میان مدت می تواند برطرف کننده مقدار 
قابل توجهی از مش��کالت و کاهنده فشار های باشد که آحاد جامعه 
را در هر موقعیت و حرفه ای به چالش کشیده است. مطمئنًا چاره کار 
سبد کاالی حمایتی متشکل از رب گوجه فرنگی، ماکارونی و برنج 

هندی تاریخ مصرف گذشته نیست.

فرزانه باهر

فرزانه باهر

تالطم های 
پیش روی  صنعت

سیاس��ت های اقتصادی، اجتماعی،صنعتی، 
سیاس��ی، رواب��ط و مناس��بات بی��ن الملل��ی 
کش��ورها، جملگ��ی توس��ط دول��ت های 
 کش��ورها برنام��ه ری��زی و ب��ه اج��را در

 می آیند.
 این سیاس��ت ها متأث��ر از دیدگاه ها،
 اف��کار و عقای��د، برنام��ه ری��زی های 
متخصصین و کارشناس��ان و خب��رگان )به عنوان 
مشاورین، مس��ئولین و دس��ت اندرکاران( با توجه به 
سیاست های کلی حکومتی )نظام( و روابط بین المللی و 

برخی دیگر عوامل طرح ریزی و به اجرا در می آیند.
 صنعت آسانس��ور کش��ور تابعی از سیاس��ت ه��ای کلی و
 برنامه ریزی های کالن توسط مسئولین امر همانند صنایع دیگر 
در ش��رایط مختلف، فراز و فرودهای متناس��ب با همان شرایط 
و وضعیت موجود را از س��ر م��ی گذراند و تجرب��ه می کند که 
چندان هم مقبول ش��اید نباش��د.) که لزوم ارتقای رضایتمندی 
 از آنها   از س��وی فعالی��ن صنایع و خصوصًا صنعت آسانس��ور

 احساس می شود.(
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برای فعالین و دس��ت اندرکاران صنعت آسانس��ور در نقاط مختلف کش��ور چه 
چیزی بدت��ر از اینکه طی تنها چند روز نظاره گر باال رفتن قیمت وس��ایل و ملزومات 
م��ورد نیاز برای اجرای قراردادهای از هفت خوان گذش��ته ی خود باش��ند، و البته در 
سال های اخیر شاهد تاثیر نوسانات قیمت ارزهای خارجی در بازارهای داخلی، عماًل 

اختیار  و ابتکار برنامه ریزی و مدیریت امور را از آنان سلب یا سخت می نماید.
این حدیث دل تنها، نویس��نده این کلمات و متن نیس��ت بلکه درد دل صدها نفر  و 

غالب همکارانی ست که در این صنعت سال ها و دهه ها  است   فعالیت دارند.
در ش��رایط کنونی با توجه به رکود صنعت ساختمان، افزایش خارج از رویه قیمت 
ملزومات، فرازو فرود قیمت ارزهای مبادالتی و تبعات آن، نبود برنامه مش��خص میان 
و بلند مدت در چش��م انداز برنامه های مربوطه در صنع��ت موجبات کاهش انگیزه و 

فعالیت گردیده است.
اکنون:

-  مس��ئولین محترم می باید در اس��رع وقت این مس��ایل را با انجام کارشناس��ی و 
دعوت از صاحبنظران چاره اندیشی مناسب نمایند.

-   در س��ال تولید، پشتیبانی  ها و مانع زدایی  ها، با دعوت از تولید کنندگان و فعالین 
صنعت برای معظالت پیش رو، راهکار های مناسب را برنامه ریزی و اجرا نمایند تا از 

این تالطم نیز عبور کنیم.
-  متولی��ان محترم صنع��ت، اعم از دولت��ی) وزارت صنعت، مع��دن و تجارت(، 
بخش خصوصی) اتاق بازرگانی، سندیکای صنایع آسانسورو پله برقی، انجمن تولید 
کنندگان و دیگران نسبت به رس��الت و وظایف خود برای حمایت از اعضای صنعت 
وارد عمل شوند. که این می تواند حرکت مبارک و مناسبی برای آغاز به انجام  وظایف 

قانونی، عرفی و سنتی آنان باشد.
البته بر حس��ب تجربه سالیان گذش��ته، البته در آس��تانه انتخاب رئیس جمهور و 
اعضای ش��وراهای اسالمی شهر ها قرار داریم. و معموال در چنین فضا و حال و هوائی 
س��خن گفتن و درخواس��ت داش��تن به نظر، خیلی هم قرین به دریافت نتیجه و توجه 
نیست اما فرصت ها  را باید مغتنم داش��ت و بهره گرفت، باشد که موثر افتد و خلقی به 

آرامش و آسایش برسند.
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جای خالی آموزش و محتوای آموزشی همگانی

س��یر و نحوه تکام��ل صنعت حمل و نق��ل عمودی از 
زم��ان ورود اولی��ن آسانس��ور در کش��ور تا ح��ال حاضر 
به مثابه بس��یاری از صنایع دیگر ب��ا ورود تکنولوژی های 
 مربوطه از کش��ورهای صاح��ب صنعت و مستش��اران و
 نمایندگی هایش��ان در قبل و بعد از انقالب، خود حکایتی 
است که ش��اید درخور نگارش کتابی با نام ) تاریخ صنعت 
آسانس��ور در ایران ( باشد . آش��نایی با زیر و بم و جزییات 
فنی به صورت اصولی با این تکنول��وژی ها و انتقال دانش 
 تخصصی الزم در این خصوص، نیازمند نگاه و توجه ویژه ای
 اس��ت که همواره دغدغ��ه ی اهل فن ب��وده و لزوم کیفیت 

آموزش های مرتبط، امری گریز ناپذیر می نماید .
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مجید رمضانی

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

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

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

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

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

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

 کشور می پردازیم.

مجید رمضانی
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اگر ریشه پیش��رفت و توفیق صنایع مختلف در کش��ورهای صنعتی را مورد ارزیابی 
 ق��رار دهی��م، نقش تحقیق و توس��عه در ش��رکت های دان��ش بنیان و م��ادر تخصصی و
 آموزش های صحیح علمی، همواره بسیار پررنگ و اساسی بوده و راه رسیدن به این رشد 

و شکوفایی، جز با برنامه ریزی مدون و هزینه در امور زیر بنایی بعید به نظر می رسد .
 در س��ال های گذش��ته تالش ه��ای قاب��ل مالحظ��ه ای در خص��وص تدوین و
 بومی سازی استانداردهای به روز صنعت آسانسور و پله برقی و همچنین نگارش شیوه 
نامه صدور مجوز فعالیت برای فعالین صنعت با هدف نظام مندی و ممیزی آنها صورت 
گرفته اس��ت ولی با توجه به مقدمه ای که ذکر ش��د آیا بس��تر و تناسب صحیحی مابین 

آموزش و سنجش فعل حاضر هم وجود دارد !؟
آیا رش��د مراکز آکادمیک و آزاد آموزشی در کشور با نیازهای موجود همگام بوده و 
محتوای آموزش��ی مورد نیاز به میزانی که باید و در سنجش ها مطلوب است، تولید شده 

و در دسترس همگانی است ؟
آیا در طی س��الیان متمادی ای که از عمر صنعت آسانس��ور می گ��ذرد، نباید به این 
حداقل نایل آمده باش��یم که اگر جوان مشتاق و با پشتکار ایرانی عزم یادگیری و ارتقای 
سطح علمی و تخصصی داش��ت، محتوای آموزشی الزم با حداقل هزینه، مثال در قالب 

بسته های متنی صوتی یا تصویری برایش فراهم باشد ؟
به عنوان مثال آش��فتگی و س��ردرگمی داوطلبان آزمون های تکنس��ین و مدیرفنی 
خود گواه این مدعاس��ت که تا رس��یدن به نقطه قابل قبول، هنوز راه زیادی وجود دارد . 
همین ضعف و فقدان ناخوشایند، در بخش تخصصی طراحی و نصب علمی آسانسور 
و پله برقی با پش��توانه دانش فنی به روز، با ابزارهای دقیق نیز وجود دارد. حتی در بحث 
بازآموزی و آش��نایی با تکنولوژی های نو هم، عدم وجود بس��تر متناس��ب و برنامه ای 
مدون در این رابطه به چشم می خورد . البته برخی تالش های صورت گرفته به صورت 
نامتمرکز و بعضا جس��ته و گریخته وجود داشته که شایان تقدیر است، ولی افسوس که 
بس��یاری از این دس��ت اقدامات، غالبا با هدف کس��ب درآمد و انتفاعی بوده و دغدغه 

آموزش در اولویت های بعدی بوده است !
در پایان امید است متولیان و دلسوزان دست اندرکار صنعت، جهت کاهش کمبودها 
و نارسایی های ذکر شده، قدم های اصالحی و به موقعی برداشته و در سرافرازی هر چه 

بیشتر ایرانی آباد و پرافتخار، نقش آفرینی نمایند .
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ما، چین و یک قرار داد25 ساله
) قسمت دوم(

در بخش نخست این مطلب در باره مناسبات و قرارداد ایران و چین که برخی مدت آن 
را ب��ه عنوان وجه غالب و درکنار عنوان و واژه قرارداد و به مدت 25 س��ال هم آورده و مورد 

تاکید قرار می دهند، نکاتی را یادآوری و تقدیم کردیم.
در ادام��ه ب��ه نکاتی درباره ق��رارداد ایران و چین ب��ه نقل از منابع غیررس��می از جمله 
مطبوعات و رسانه ها می پردازیم. تا شاید تصویری از برخی زوایای آن را به تصویر بکشیم 
 هرچن��د در اخبار آمده بود که طرف چینی خواس��تار عدم افش��ای بعضی بخش های این
 قرار داد است.ابتدابه مطلب منتشر شده در نشریه پترولیوم اکونومیست می پردازیم که در 

تاریخ 3 سپتامبر 201۹ )12 شهریور 13۹۸( منتشر شده است.

ابوذر مومنی
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این نشریه در گزارش��ی به انتش��ار جزئیاتی از توافقنامه 25 س��اله همکاری های جامع ایران-چین 
پرداخته و مدعی ش��ده که طی ای��ن توافقنامه چین 2۸0 میلیارد دالر در صنعت نف��ت و گاز ایران و 120 

میلیارد دالر در صنعت حمل و نقل ایران سرمایه گذاری می کند.
اما در مقابل ش��رکت های چینی اولویت اول اجرای پروژه ها هستند و 5000 سرباز چینی برای تامین 

امنیت پروژه ها به ایران اعزام می شوند.
اما این اعداد و ارقام قرارداد ایران و چین توس��ط منابع غیررسمی منتشر شده و هنوز ) در اوایل ژوئن 

2021 مصادف با اواسط خرداد 1400(توسط دولت های ایران و چین تایید نشده است.
توافق ایران و چین صرفا بندهای کلی است و نشانی از اعداد و ارقام و جزئیات دقیق نیست تا بتوان بر 

اساس آنها قضاوت کرد و در متن توافقنامه هیچ عدد و رقمی دیده نمی شود. 
به نظر می رسد؛ این سند صرفا یک چارچوب کالن درباره حوزه های همکاری است و اعداد و ارقام 
در مراحل بعد که س��ند تبدیل به پروژه های مشخص سازمان ها و بخش های مختلف با ارگان های چینی 
خواهد ش��د، می تواند روی کاغذ بیاید؛ بنا بر این در ش��رایطی که فعال هیچ پروژه  ی مشخصی در دستور 

اجرا نیست، بنابراین اعداد و ارقام نیز نمی تواند هیچ قطعیتی داشته باشد. 
اما اکنون که در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری هس��تیم آیا بهتر نیست مسئوالن نسبت به تنویر 
افکار عمومی پاس��خ به اذهان جس��توجوگر، افراد، رسانه ها و مطبوعات، نس��بت به بخش های سایه و 

تاریک این قرار داد روشنگری نموده و پاسخگو باشند.



نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 34
شماره   پنجم  )  اردیبهشت 1400(

مسعود خوانساری
رئیس اتاق  بازرگانی  تهران

پنج ابرچالش اقتصاد ایران

مس��عود خوانس��اری، رئیس اتاق تهران در یادداشتی به تحلیل 
پنج چالش بزرگ پیش روی دولت س��یزدهم پرداخ��ت و از فقدان 
برنامه منس��جم اقتصادی بین نامزدهای انتخاباتی انتقاد کرد. به گفته 
او در پندار و گفتار نامزدها هم چنان ش��عارهایی چون شوق خدمت 
برجس��ته تر اس��ت و این نگاه سیاس��ی دید آنان به اقتصاد را صرفًا به 
شعار دادن دربارها معیش��ت فروکاسته است. این یادداشت تحلیلی 

بخوانید:
آن طور که فضای انتخابات نش��ان می دهد، هنوز خبرچندانی از 
برنامه، ایده و دیدگاه منسجم برای اداره اقتصاد ایران توسط کاندیداها 
نیس��ت، بلکه همچنان استفاده از ش��عارهایی مانند شوق خدمت در 
ذهن آنان برجس��ته تر از تالش در جهت نگارش برنامه های منسجم 

و کارآمد است.
با مشاهدات ش��خصی من از رفتارهای کاندیداها به نظر می رسد 
که آنها ش��ناخت عمیقی از بحران های واقعی اقتص��اد ایران ندارند 

و مس��اله سیاست برایش��ان مقدم بر اقتصاد اس��ت و در نتیجه وقتی 
در مورد موضوعات اقتص��ادی بحثی به میان می آید، در ذهن ش��ان 
همه چیز به معیشت فرو کاسته می ش��ود؛ در حالی که بحران معیشتی 
برآمده از ش��اخص های کالن دیگ��ری اس��ت. رئیس جمهور باید 
بینش دقیقی از تورم و چرایی به وجود آمدن آن، علت فرار س��رمایه، 
منفی شدن رشد سرمایه گذاری، اس��تهالک سرمایه، علت مهاجرت 
نخب��گان، ضرورت اصالح س��اختار بودجه، اولوی��ت اصالح نظام  
بانکی، بیمه ای، گمرکی و تامین اجتماعی و شناخت دقیقی از منظومه 
پیچیده تحریم ها و آگاهی مناس��بی از توانمندی های واقعی اقتصاد 
ایران داشته  باش��د؛ در چنین ش��رایطی اس��ت که رویاپردازی های 

شعاری جایشان را به برنامه های کاربردی می دهند.
 به هرحال دولت س��یزدهم باید بداند که اقتصاد ایران حداقل با 
پنج ابرچالش مواجه اس��ت که اگر فکری به حال آنها نکند، توس��عه 

کشور پیش نمی رود. اما این پنج چالش  چیست؟

وضعیت اقتصادی حال حاضر کش��ور با توجه به عوامل درونی و بیرونی در شرایط کنونی که در 
آس��تانه ی انتخاب ریاست دولت سیزدهم هستیم، با مش��کالت، معضالت و چالش هایی روبرو 
بوده و دس��ت و پنجه نرم می کند. در ادامه تحلیل مس��عود خوانس��اری رئیس ات��اق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر این مهم  را می خوانیم.
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   چال��ش اول: دوران جن��گ اقتص��ادی در کن��ار حوادث 
ناگ��واری مانند حادث��ه هواپیم��ای اوکراینی، آب��ان ۹۸، دی ۹6 و 
به خصوص رش��د تورم و بحران معیش��ت مردم، منج��ر به کاهش 
سرمایه  اجتماعی شده  است. به خصوص که طی چهار سال گذشته، 
مهم ترین مس��اله جامعه جوان و تحصیلکرده کش��ور یعنی اشتغال 
نه تنها حل نش��ده، بلکه بحران آن عمق بیشتری هم یافته  است. طی 
16 سال گذشته، حدود 1۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور 
افزوده ش��ده؛ در حالی که متوسط اشتغال در این سال ها، سه میلیون 
نفر بوده اس��ت. افزون بر این، میانگین 10 س��اله رشد اقتصادی در 
کش��ور تقریبا صفر بوده و میانگین نرخ تورم طی این دوره 10 ساله 
1۸ درصد بوده اس��ت. در حالی ک��ه میانگین نرخ ت��ورم در منطقه 
حدود 6 تا ۹درصد است و امروز نرخ تورم ایران با کشورهایی نظیر 
س��ودان و آرژانتین برابری می کند. نکته اینجاس��ت که از بین 1۸6 
کشور، تنها ۸ کش��ور دارای تورم دورقمی هستند که متاسفانه ایران 

یکی از آنهاست. اقتصاد ایران امروز به رشد اشتغال زا نیاز دارد.

  چال��ش دوم: کاهش 40 درص��دی میانگین قدرت خرید 
مردم ط��ی یک دهه اخی��ر و همزمانی آن با افزای��ش ضریب جینی 
کش��ور، ای��ن واقعیت را بی��ش از گذش��ته عیان کرده ک��ه؛ کاهش 
قدرت خرید در دهک های پایین افزایش چش��مگیری پیدا کرده و 
نگرانی ها از گس��ترش خط فقر و خشونت و به تبع آن، تهدید جدی 
امنیت اجتماعی در کش��ور را تشدید کرده  است؛ بنابراین فقرزدایی 

غیرتورمی یکی دیگر از اولویت های دولت آینده است.
فقرزدایی اگر قرار باش��د از محل افزایش پایه پولی و استقراض 
صورت گیرد، به ضد آن تبدیل خواهد ش��د و به طور قطع کش��ور را 
در مسیر ابرتورم و ونزوئالیی شدن قرار خواهد داد، بنابراین مطالبه 
جدی این طرح، فقرزدایی غیرتورمی اس��ت که باید در دستور کار 

دولت آتی قرار گیرد.

  چال��ش س��وم: عدم ثبات اقتص��ادی یک��ی از مهم ترین 
چالش های اقتصاد ایران اس��ت. طی س��ال های گذش��ته، مس��اله 
تداوم تحریم ها در این موضوع موثر بوده  اس��ت. نظرسنجی ای که 
وزارت صمت با جامعه آم��اری ۹50 کارآفرین انجام داده نیز موید 
این موضوع است که فعاالن اقتصادی اصلی ترین مشکلشان »عدم 
ثبات اقتصادی« اس��ت. در واقع مهم ترین بحث��ی که کارآفرین ها را 
زمینگیر می کند، بحث عدم ثبات اس��ت که باعث شده انگیزه برای 

س��رمایه گذاری کاهش پیدا کند. در عین حال به خروج س��رمایه از 
کشور سرعت داده است؛ حتی با اینکه قیمت ارز هم باال رفت، هنوز 
شاهد خروج سرمایه هستیم. دولت آینده اگر نتواند پیام حفظ ثبات 
را به جامعه اقتصادی بدهد، وضعیت از چیزی که در آن قرار داریم، 

بهتر نخواهد شد.

  چال��ش چهارم: اص��الح نظ��ام پرداخ��ت غیرهدفمن��د 
یارانه ها موضوعی اس��ت که مورد وفاق جامعه اقتصادی قرار دارد، 
در حالی ک��ه دولت دوازدهم یکی از نقاط درخش��ان کارنامه خود را 
پرداخت همین یارانه ها می دانس��ت که س��االنه بالغ بر 100میلیارد 
دالر یارانه انرژی و س��ایر یارانه های غیرهدفمند در کش��ور توزیع 
می ش��ود، بدون آنکه نقشی در رش��د و توس��عه اقتصادی ایفا کند. 
نیاز کشور به رشد اقتصادی س��االنه به طور متوسط 6درصد است تا 
امکان ایجاد اش��تغال برای 3 تا 5 میلیون نفر را فراهم کند؛ مساله این 
اس��ت که با تجربه و سابقه سال های گذش��ته، تحقق چنین انتظاری 
تنها با یک اجماع ملی و افزایش سرمایه اجتماعی شدنی خواهد بود.

  چالش پنجم: در س��ال 1400 پیچیده ترین مس��اله اقتصاد 
ایران فس��اد اس��ت. حداقل یک دهه از آغاز مبارزه جدی با فساد در 
کش��ور می گذرد، ولی فساد کم نشده  اس��ت، به خصوص طی این 
سال ها رسانه ها با بازنمایی وضعیت فساد در کشور، آگاهی بخشی 
فراگی��ری در این مورد صورت داده اند. نکت��ه قابل توجه اینکه رتبه 
ایران در ادراک فساد به رقم 14۹رس��یده  است و در این زمینه ایران 
یکی از ضعیف ترین کشورها از منظر این شاخص است. رتبه باالی 
ایران در ش��اخص ادراک فس��اد، مانع جدی پیش روی اصالحات 
اقتصادی در کشور اس��ت، بنابراین نیاز به همراهی اجتماعی برای 

پیشبرد جراحی های ساختاری در اقتصاد، امری ضروری است.
اقتصاد ایران طی چندین دهه گذش��ته اداره نشده، بلکه مصرف 
ش��ده  اس��ت. امروز افکار عمومی خواهان اص��الح نظام اقتصادی 
کشور است.  عوارض اقدامات اش��تباهی مانند کسری   بودجه های 
مستمر و تورم های ناش��ی از آن در زندگی مردم پدیدار شده  است. 
از س��وی دیگر، 3 تا 5 میلیون نفر بیکار بلندمدت روی دست اقتصاد 

مانده و وضعیت اجتماعی کشور را بحرانی ساخته  است.
 دولت سیزدهم وظیفه دارد با توجه به چالش های واقعی اقتصاد 
کش��ور به جای ش��عارهای توخالی و دهان پرکن، به این وضعیت 

ناامیدکننده سامان ببخشد.
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علی سرزعیم

ابرتورم  و
 وعده های خطرناک انتخاباتی

 یک ب��ار دیگر موع��د وعده ه��ای رنگارن��گ نامزدهای 
انتخابات��ی در خص��وص افزایش ده ه��ا براب��ری یارانه های 
نقدی و ارائه تس��هیالت میلی��اردی به زوجی��ن، توزیع اقالم 
اساس��ی رایگان و س��ایر وعده هایی از این دست از راه رسیده 
اس��ت. آنچه برای مردم و مخاطبان این کش��ور مهم است آن 
اس��ت که آیا یک چنین رویکردهای��ی در نهایت باعث بهبود 

وضعیت معیش��تی و اقتصادی آنها می ش��ود ی��ا اینکه باعث 
می ش��ود تا گرهی بر مش��کالت قبلی آنها افزوده شود؟ واقع 
آن است اخیرا فش��ارهای زیادی به بانک ها افزوده می شود تا 
بخش قابل توجهی از ظرفیت های تس��هیالتی خود را صرف 
وام مسکن کنند. بر اس��اس قانونی که مجلس تصویب کرده، 
بیش از 20درصد ظرفیت بانک ه��ا باید صرف طرح جهش و 
تولید مسکن ش��ود و از س��وی دیگر در بودجه هم 360 هزار 
میلیارد تومان ظرفیت تس��هیالتی کش��ور برای حوزه مسکن 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر نامزدهای حاضر 
در صحنه هم م��دام از افزایش ده ها براب��ری یارانه های نقدی 
س��خن می گویند و از وام ازدواج یک میلیاردی برای زوجین 
صحبت می کنند. اما مساله این است با یک چنین رویکردهایی 
دیگر نمی توان س��رمایه در گ��ردش مورد نیاز ب��رای تولید را 
فراهم کرد. همان  طور که مس��تحضرید، رشد و توسعه پایدار 
جوامع در گروی رشد س��رمایه گذاری در بخش تولید است. 

بیس��ت و هش��ت خرداد 1400 روز انتخ��اب رئیس 
دولت سیزدهم اس��ت. طبق روال گذشته و در جریان 
 برگزاری سخنرانی های تبلیغی و معارفه، مصاحبه ها، 
مناظره ها و نظای��ر آن، برخی کاندیداها از برنامه های 
آتی خود س��خن به میان می آورند. دیده شده است که 
 بعض��ی از برنامه های بیان ش��ده دارای ویژگی هایی

 مانن��د آرمان��ی ب��ودن، ضم��ن فاصل��ه داش��تن با 
واقعی��ت ه��ای موج��ود و ناملم��وس هم هس��تند. 
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ابرتورم  و
 وعده های خطرناک انتخاباتی

زمانی که یک چنین وعده هایی برای پرداخت تس��هیالت و 
یارانه ها مطرح می شود، دیگر ظرفیتی برای تامین سرمایه در 
گردش تولید و سرمایه گذاری در زیرساخت های تولید باقی 
نمی ماند. باید دید در این میان کدام حوزه ها اهمیت بیشتری 
دارد. افزای��ش یارانه ه��ای نق��دی یا س��اخت کارخانه های 
نوین و به روزآوری س��اختارهای تولیدی کش��ور؟ از سوی 
دیگر نباید فرام��وش کرد که افزایش یارانه ه��ای نقدی باید 
 همراه ب��ا افزایش قیم��ت حامل های انرژی و حذف س��ایر

 یارانه های پرداختی باشد. 
چ��را که اساس��ا پ��ول بالاس��تفاده ای در اقتصاد کش��ور 
وجود ن��دارد که اف��راد و جریانات��ی که وع��ده می دهند از 
طری��ق این مناب��ع بتوانن��د، وعده های خ��ود را محقق کنند. 
ب��رای پرداخت این یارانه ه��ا باید قیم��ت حامل های انرژی 
را افزایش دهند تا این منابع تامین ش��ود. باید دید آیا کش��ور 
حاضر اس��ت یک چنین ریس��کی را قبول کند؟ در سال های 
قبل ب��رای یک افزایش نه چندان زی��اد در قیمت بنزین، انواع 
 و اقس��ام ناهنجاری ه��ای اجتماع��ی و اعتراض��ات عمومی
 در کشور به وقوع پیوست. کشور به هم ریخت و دامنه وسیعی 
از مش��کالت اجتماعی در کشور به وجود آمد. آیا نامزدهایی 
که یک چنی��ن وعده هایی را مطرح می کنن��د، می دانند که در 
حال انجام چه ریسکی هستند؟ اساس��ا آیا از منظر اجتماعی 
کش��ور می تواند یک چنین خطری را به جان بخرد؟ موضوع 
مهم بعدی خطراتی اس��ت که از اجرای یک چنین ایده هایی 
در فضای کالن اقتصادی بروز می کند. به نظر می رسد، آقایان 
اظهاراتی را مطرح می کنند که در ادامه اقتصاد کش��ور را وارد 
تکانه های پی در پی اقتصادی می کن��د. همین آقایان وقتی در 
مرحله اجرا قرار می گیرند، متوجه می شوند که چه اشتباهاتی 
را مرتکب شده اند. قلمروی اقتصادی کشور به گونه ای است 
که هر حرکتی باعث بروز تکانه در سایر شاخص های اقتصادی 
 می ش��ود. این طور نیس��ت که ناگهان یارانه10 برابر ش��ود و 
بعد تاثیری در نقدینگی، توس��عه پایه پول��ی، کاهش ارزش 

پ��ول ملی و نهایتا تورم افسارگس��یخته ایجاد نش��ود. اقتصاد 
ای��ران در مرز باریک ق��رار گرفت��ن در تورم ب��اال و ابرتورم 
ق��رار دارد. هر حرک��ت اش��تباهی می تواند کش��ور را دچار 
تکانه های تورمی ویرانگر کند. تا ب��ه امروز به رغم تورم های 
باال کش��ور از خطر ابرتورم حفظ ش��ده اس��ت، ام��ا چنانچه 
یک چنین طرح هایی عملیاتی ش��ود، ام��کان غلتیدن اقتصاد 
در تورم های ب��اال دور از انتظ��ار نخواهد ب��ود. ضمن اینکه 
بدون تردید بدنه کارشناس��ی نهادهای اقتصادی هم در برابر 
 یک چنی��ن تصمیمات��ی س��اکت نخواهند نشس��ت و خطر 
این نوع تصمیمات احتمالی را در آینده به مس��ووالن اجرایی 
گوش��زد خواهند کرد. مجموعه این گزاره ها نشان می دهد که 
افرادی ک��ه این روزها وعده های عجی��ب و غریب اقتصادی 
را مطرح می کنند ی��ا از تبعات این نوع وعده ه��ا بی خبرند یا 
اینکه دانس��ته و با هدف جل��ب  توجه افکار عمومی اس��ت 
که یک چنی��ن س��رابی را از بهبود وضعی��ت اقتصادی مردم 
ارایه می کنند. هر دو گزاره نش��ان دهنده ای��ن واقعیت عریان 
اس��ت که متاس��فانه در عرصه اقتصاد به ج��ای رویکردهای 
تخصص��ی و حرفه ای نوع خاص��ی از رفتاره��ای عوامانه و 
 غیرحرفه ای حاکم ش��ده اس��ت که می تواند در آینده، کشور 

را دچار بحران کند.
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تورم ریشه در اقتصاد سیاسی دارد

توماس سارجنت کیست؟
توماس جان س��ارجنت؛ اقتصاددان آمریکایی و استاد دانشگاه 
نیویورک اس��ت. تخصص او اقتص��اد کالن، اقتصاد پولی و اقتصاد 
س��نجی مبتنی ب��ر مجموعه های زمانی اس��ت. س��ارجنت به دلیل 
پژوهش هایی تجربی درباره رابطه علت و معلولی در اقتصاد کالن، 
در س��ال 2011 همراه با کریستوفر س��یمز برنده نوبل اقتصاد شده 

است.)1(
به نظر سارجنت تورم یکی از بزرگ ترین مشکالت یک اقتصاد 
می تواند باش��د که زمینه ه��ای بی اعتمادی مردم را نس��بت به پول 

کشورایجاد می کند.

آینده نگر
یکی از نظریه های بس��یار معروفی که در س��ال 1۹۷5 توس��ط 
سارجنت و نیل واالس مطرح شد، قضیه بی تاثیری سیاست ها است 
که بر اس��اس نظریه انتظارات عقالنی طرح ریزی شده اس��ت. طبق 
این قضیه، سیاست های پولی نمی توانند به شکلی نظام مند سطوح 

تولید و اشتغال را در یک اقتصاد مدیریت کنند.
تا پیش از این نظریه سارجنت و واالس، مدل های اقتصاد کالن 
عمدتا مبتن��ی بر فرضیات انتظارات تطبیق پذیر بودند. بس��یاری از 
اقتصاددان ها چنین رویکردی را نادرس��ت می دانستند زیرا فرض 
این رویکرد این بود که عامالن اقتصادی ممکن اس��ت به ش��کلی 

رضا  خطیبرضا زاد مهدی
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سیس��تمی اش��تباهاتی را تکرار کنن��د و تنها می توانند به ش��کلی 
گذش��ته نگر انتظارات خود را اصالح کنن��د. در فرضیه انتظارات 
تطبیق پذیر، انتظ��ارات خود را تطبیق نمی دهن��د حتی اگر دولت 
سیاس��تی را اعالم کند که مس��تلزم افزایش عرضه پ��ول فراتر از 
سطوح رشد مورد انتظار اس��ت. تنها پس از این که این افزایش در 
عرضه پ��ول رخ داد، اصالح انتظ��ارات رخ می دهد و حتی در آن 
زمان ه��م عامالن اقتصادی تنها به ش��کلی تدریجی واکنش خود 
را نش��ان می دهد. طبق این رویکرد تعادل اقتصادی هرگز میس��ر 
نمی ش��ود، بلکه دائما به سمت آن همگرا می ش��ویم. البته پس از 
این که س��ارجنت و واالس ای��ن رویکرد را به چالش کش��یدند، 
خود آن ها هم متوجه نقدهای فراوانی از س��وی بازه گس��ترده ای 
 از اقتصاددان ها از جمله میلتون فریدمن، س��انفورد گروس��من و 

جوزف استیگلیتز شدند.

 ابرتورم
س��ارجنت تا حد بس��یار زیادی در ایران به دلیل گفت وگویی 
که با نش��ریه تج��ارت ف��ردا درب��اره اقتصاد ای��ران انج��ام داد، 
ش��ناخته شده اس��ت. این گفت وگو که پیرامون مس��ئله ابرتورم، 
سیاس��ت های اقتص��ادی و اقتص��اد سیاس��ی ص��ورت گرف��ت 
نکات بس��یار زی��ادی دارد که نش��ریه دنی��ای اقتصاد ه��م آن را 

 به ش��کلی خالصه منتش��ر کرد. در ادام��ه بخش��ی از آن را با هم
 مطالعه می کنیم:

»س��ارجنت می گوید: "بای��د اعت��راف کنم که م��ن هیچ گاه 
ح��رف جدیدی درب��اره ت��ورم نزدم. م��ن صرف��ا از حرف های 
کینز اس��تفاده ک��ردم، و در واق��ع کینز هم در س��ال 1۹23 حرف 
جدیدی ن��زد. او نیز از ادبیات اقتصاد کالس��یک اس��تفاده کرد." 
از نظ��ر س��ارجنت، این نتیجه بدیهی منتج از حس��ابداری س��اده 
بودجه دولت اس��ت و این نظریه، س��ازوکار توضیح  دهنده وجود 
و تداوم تورم در همه کش��ورها و زمان ها اس��ت. این عقیده کینز 
هم هست، او در یکی از س��خنرانی هایش در مقابل کنگره آمریکا 
می گوید یک کش��ور فقیر می تواند پول قدرتمندی داش��ته باشد، 
 درحالی که این امکان وجود دارد که یک کش��ور ثروتمند، دارای 

پول بی ارزشی باشد.
این سخنان، سارجنت را وامی دارد تا به جست وجوی صحت 
و س��قم آن رود و او در ای��ن جس��ت وجو، دو مص��داق می یابد: 
"اس��رائیل که در آن زمان کش��وری ثروتمند بود اما پولش ارزش 
نداشت و در همسایگی اش اردن که کش��وری فقیر بود اما دارای 
پول ملی ارزش��مند بود." سارجنت معتقد اس��ت که حسابداری 
بودجه این مس��اله را توضیح می دهد. از نظ��ر این اقتصاددان، این 
رویکردهای متفاوت کش��ورها به این مس��اله است که سرنوشت 
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متفاوت��ی را رقم می زن��د. او به تجربه برزیل اش��اره می کند که در 
هنگام ابرت��ورم، راه ثبات را در پیش گرف��ت و راه کنترل تورم را 
از مس��یر ایجاد نظ��م و ثبات مالی دولت دید. نی��روی محرکه این 
کار، وضعیت بازتوزیع درآمد بود، یعنی اقشار آسیب دیده بیش از 
دیگر اقشار، بار هزینه های مضاعف دولت را به دوش می کشیدند، 
چرا که ت��ورم، مالیات تحمیلی بود که به گروه های ضعیف جامعه 
ضربه بیشتری وارد می کرد. آنها معتقد بودند که باقی اقشار جامعه 
نیز بای��د در هزینه های دولت، مس��ئولیت بپذیرند. آنها طرحی به 
نام "رئال" را اجرا کردند که وضعیت برزیل را از حالت ابرتورمی 

خارج کند و تورم را در ۸0 درصد به ثبات برساند.
از نظر سارجنت، هر کش��وری راه متفاوتی را پیش می گیرد و 
هر یک از این راه ها، برنده ها و بازنده هایی دارد، چراکه اگر اقتصاد 
پایدار باشد، بسیاری از مردم سود خواهند برد و بسیاری هم زیان 
خواهند دید، چرا که اثر هر مس��اله اقتص��ادی برای افراد مختلف 

متفاوت است.«
به طور کل به نظر سارجنت تورم یکی از بزرگ ترین مشکالت 
یک اقتصاد می تواند باشد که مردم را نسبت به پول کشور بی اعتماد 
می کند. با این حال مهم ترین مس��ئله راجع به تورم گره خوردن آن 
به منافع گروه های مختلف اس��ت که همین عامل باعث می ش��ود 
گوش شنوایی نسبت به راه حل های اقتصادی وجود نداشته باشد 
و اگر چنین نبود راه حل های اقتصادی می توانس��تند در مهار تورم 

تاثیرگذار باشند.

 توماس سارجنت
س��ارجنت در تابس��تان 1۹43 در ش��هر پاس��ادنا به دنیا آمد. 
کارشناس��ی خود را در س��ال 1۹64 از دانش��گاه برکلی گرفت و 
توانست دانشجوی ممتاز دوره خود ش��ود. همین مسئله راه او را 
برای دکتری به دانش��گاه هاروارد باز کرد و او نهایتا توانست زیر 
نظ��ر جان مایر در س��ال 1۹6۸ دکتری خ��ود را دریافت کند. پس 
از گذراندن دوران خدمت نظامی برای تدریس به دانش��گاه هایی 
چون ش��یکاگو، اس��تنفورد و پرینس��تون رفت و در حال حاضر 
استاد دانش��گاه نیویورک است. سارجنت توانست در سال 2011 
 با هم کالس��ی قدیمی خود کریس��توفر س��یمز، نوب��ل اقتصاد را 

دریافت کند.

عنوان: انتظارات عقالنی و روش های اقتصادسنجی )1981(

فرضیات��ی درب��اره ای��ن مس��ئله ک��ه انتظ��ارات م��ردم 
درب��اره آین��ده هرن��وع م��دل اقتص��ادی دینامیکی را به ش��کل 
 و ش��مایلی خ��اص دربی��اورد در ای��ن کت��اب ب��ه ش��کلی
 روش��ن بحث ش��ده اند. برای گرفت��ن تصمیم��ات اقتصادی در 
ش��رایطی نامطمئن مردم معموال متغیرهای��ی نظیر نرخ تورم آتی، 
نرخ مالی��ات و یارانه ها و برنامه های حمایت��ی دولتی را پیش بینی 
می کنند و پ��س از آن تصمیم می گیرند. ای��ن کتاب مطرح می کند 
که آم��وزه انتظارات عقالن��ی از روش های اقتصادی اس��تاندارد 
برای توضیح دادن چگونگی ش��کل گیری آن انتظارات اقتصادی 
به کار می آیند. این کتاب جریانی خالف نگاه گذش��ته نگر درباره 
انتظارات اقتصادی که تحت عنوان انتظار تطبیق پذیر مطرح می شد 
به راه انداخت که البته ریش��ه آن در مقاله های قدیمی تر سارجنت 

نهفته است.

پی نوشت:
س��ارجنت تحصی��الت دبیرس��تان خ��ود را در دبیرس��تان 
مونرووی��ا گذران��د. مدرک کارشناس��ی خ��ود را در دانش��گاه 
کالیفرنیا برکل��ی در س��ال 1۹64 اخذ کرده اس��ت وی همچنین 
مدال دانش��جوی ممت��از دوره را کس��ب کرده و در س��ال 1۹6۸ 
 دوره دکت��رای خود را در دانش��گاه ه��اروارد، زیر نظ��ر جان ار

. مایر به اتمام رسانده است.
 س��ارجنت و س��یمز در هاروارد در دوره دکترا همکالس��ی 
بودن��د. وی پ��س از اخ��ذ دکت��را به تدری��س در دانش��گاه های 
س��وتا)1۹۸۷– مین��ه  دانش��گاه  پنس��یلوانیا)1۹۷1–1۹۷0( 
دانش��گاه  ش��یکاگو)1۹۹۸–1۹۹1(  دانش��گاه   )1۹۷1
پرینس��تون)200۹(  دانش��گاه  و  اس��تنفورد)2002–1۹۹۸( 
پرداخ��ت و هم اکن��ون در س��مت اس��تادی دانش��کده اقتص��اد 
دانش��گاه نیویورک از س��ال 2002 فعالی��ت می کند. او از س��ال 
1۹۷6 یک��ی از اعض��ای جامعه اقتصاددانان س��نجی اس��ت. در 
س��ال 1۹۸3 س��ارجنت به عضویت آکادمی ملی علوم و آکادمی 
هن��ر و عل��وم آمریکا درآم��د. همچنین وی از س��ال 1۹۸۷ عضو 
ارشد مؤسس��ه هوور در دانش��گاه اس��تنفورد، عضوی از هیئت 
مش��ورتی مؤسس��ه تحقیقات اقتصادی پن در دانشگاه پنسیلوانیا 
 و اس��تاد ممتاز دانش��کده اقتصاد دانش��گاه مدیریت سنگاپور از 

سال 2013 است.
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گزارش تصویری از تجهیز کارگاه های رشته آموزش 
آسانسور دانشکده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی

نشس��ت نائب رئیس  و بعضی  اعضای هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، اعضای کارگروه 
تجهیز کارگاه های رش��ته آموزش آسانس��ور با  ریاست  و بعضی مدیران دانش��کده فنی و حرفه ای انقالب  اسالمی، 

اساتید  و مدیر اجرایی مجله دنیای آسانسور سی ام اردیبهشت 1400 در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.
در ادامه حاضرین از روند نصب و اجرای تجهیزات آموزشی در محل کارگاه های آسانسور بازدید نمودند.

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

شرکت روان   صنعت تالش

ب. کمیته حل اختالف 
کمیته حل اختالف دومین کمیته و از دیگر کمیته های فعال در انجمن صنایع آسانس��ور و پله برقی اس��تان مازندران است که تا 
کنون با تالش و اطالع رس��انی از طرف مراجع قضایی و اجرائی استانف به رسمیت شناخته شده و در مورد بررسی و کارشناسی و 
ارائه نظریات کارشناس��ی با آنها همکاری می نماید و در این مدت با کمک اعضای خود و همچنین یاری کمیته بازرس��ی و فنی به 
پرونده های زیادی رس��یدگی، وبررس��ی و رفع اختالف که بعضی به توافق و در چند مورد به ارائ��ه رای و احکام و احاله به مراجع 

ذیربط منجر گردیده است.

وظایف کمیته حل اختالف
بررسی مورد اختالف بین اعضاء و کارفرمایان .

بررسی مورد اختالف بین اعضاء و صدور رای و ارائه مشاوره تخصصی در صورت نیاز. 
انتقال پرونده اختالفی به کمیته های فرهنگی ، طرح و برنامه و فنی جهت اطالع رسانی و پرهیز از تکرار .

حفظ سوابق و ارجاع آمار تخلفات به هیات مدیره در دوره های سه ماهه جهت هرگونه اقدام مقتضی .
انجام امور ارجاعی از طرف هیات مدیره .
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ج. کمیته ارزشیابی
وظایف کمیته ارزشیابی

طرح و بررسی اولیه پرونده متقاضیان 
صدور پروانه طراحی و مونتاژ .

ط��رح و بررس��ی درخواس��ت های 
عضویت در تشکل .

رس��یدگی و مطابقت ش��رایط احراز 
متقاضی��ان پروان��ه طراح��ی و مونتاژ با 
دستور العمل صادره از وزارت صنعت و 

معدن و تجارت.
بررسی و مطابقت شرایط عضویت با 
احکام مذکور در اساسنامه و آئین نامه ها 

و مصوبات هیات مدیره .
اظهار نظ��ر و ارج��اع پرون��ده های 
تکمیل��ی جهت اتخ��اذ تصمی��م نهایی  
توس��ط هیات مدی��ره منطبق ب��ا موازین 

اساس نامه وآئین نامه های اجرایی.
انج��ام امور ارجاع��ی از طرف هیات 

مدیره .

د. کمیته رفاهی
کمیته رفاهی در س��ال ۹۹ توانس��ت 
با اخذ کد مس��تقل نمایندگ��ی بیمه معلم 
انجمن آسانس��ور و پله برقی مازندران در 
جهت رفاه ح��ال اعضا و بهرمندی فعاالن 
صنعت آسانس��ور از بیمه تکمیلی درمان 
و در راس��تای خدمت رس��انی به اعضای 

محترم گام های موثری را بردارد.
همچنین عقد قرارداد با هتل آرامیس 
مشهد جهت بهره مندی اعضا از امکانات 
این مجموعه هتل از دیگ��ر اقدامات این 

کمیته بوده است.

وظایف کمیته رفاهی
تهی��ه و تنظیم برنامه های تس��هیالت 

مالی ، ورزشی و اجتماعی جهت اعضا.
پیش بینی قراردادهای پوشش��ی بیمه 

جهت اعضا و کارکنان.

برگزاری دوره های آموزشی مالیاتی ، 
حقوقی و بیمه، نشر بولتن های مورد نیاز.

برنامه ریزی جهت تاس��یس باشگاه 
اجتماعی، ورزشی اعضای صنعت.

انج��ام امور ارجاع��ی از طرف هیئت 
مدیره.

ط. کمیته آموزش
کمیته آموزش ب��رای ارتقاء کیفیت و 
کمیت آموزش های تخصصی و عمومی 
مورد نیاز فعالین صنعت آسانس��ور و پله 
برقی ایران و به ط��ور ویژه جهت مدیران 
و کارشناسان ش��رکت های عضو انجمن 
تش��کیل گردیده اس��ت و در س��ال های 
گذش��ته به علت ضرورت امر آموزش و 
باالبردن س��طح علمی اعضاء پیش��نهاد و 
دس��تور برگزاری چندین دوره آموزشی 
مانن��د اس��تاندارد 6303 و تجدی��د نظر 
  MRLه��ای آسانس��ور  و   6303-1
،آش��نایی و کار ب��ا نرم افزار محاس��بات 
و نقش��ه کش��ی آسانس��ور و دوره نصب 
آسانسورهای کشش��ی به کمیته آموزش 

داده شده و انجام گردیده است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت از زمان ش��یوع 
وی��روس کرونا ب��ه دلی��ل محدودیت ها 
و رعایت پروتکل های بهداش��تی موفق 
به برگزاری دوره ای نش��ده اس��ت و امید 
اس��ت با ریش��ه کن ش��دن این ویروس 

فعالیت خود را از سر گیرد.
ماموریت ها و وظایف کمیته آموزش 

به شرح ذیل است:
تعیین نیاز های آموزش��ی تخصصی 
و عمومی مناس��ب جهت کلیه مدیران و 

کارشناسان شرکت های عضو انجمن.
تبصره: نیازهای آموزش��ی باید برای 
گ��روه های همگ��ن ک��ه دارای نیازهای 
آموزش��ی مش��ترک هستند باش��ند نظیر: 
مدی��ران عامل، مدی��ران فنی، تکنس��ین 

های فنی، نصاب��ان، مدیران مالی، مدیران 
بازاریابی و فروش و . . . 

بررسی و اقدام الزم برای تهیه یا چاپ 
 کت��ب و جزوات و متون و س��ی دی های 

آموزشی مورد نیاز برنامه ها.
انج��ام اقدام��ات الزم ب��رای ارتقای 
جایگاه آم��وزش و افزایش درجه اهمیت 
آموزش در بین شرکت های عضو انجمن.
تهیه و ب��ه روزآوری بانک اطالعات 
و نمونه کت��ب و جزوات و متون و س��ی 
دی های آموزشی فنی و طراحی یا تعیین 
دوره ها، کارگاه ها، س��مینارها، کنفرانس 
ها و بازدید های آموزش��ی مناسب جهت 
پاس��خگویی به نیازهای آموزشی پس از 

تصویب هیئت مدیره.
برنامه ریزی برای برگزاری بهینه برنامه 
های آموزش��ی تخصصی مرتبط با اعضای 

انجمن پس از تصویب هیئت مدیره .
تهیه و ب��ه روزآوری بانک اطالعات 

اساتید و مدرسین دوره های آموزشی.
تهیه و ب��ه روزآوری بانک اطالعات 
مؤسس��ات آموزش��ی مرتبط ب��ا اعضای 

انجمن در سطح کشور.
تهیه و ب��ه روزآوری بانک اطالعات 
دانش آموخت��گان انجمن به منظور ایجاد 
ارتب��اط دائمی با ایش��ان جه��ت روزآمد 

نمودن دانش آن ها.
س��الیانه  آموزش��ی  تقوی��م   تهی��ه 

گروه های آموزش پذیر اعضای انجمن.
ایج��اد فض��ای هم��کاری علم��ی با 
دانشگاه ها و مؤسس��ات آموزشی حوزه 

صنعت آسانسور و پله برقی.
همکاری با س��ایر کمیته های انجمن 

در زمینه هایی که امکان پذیر است.
انجام هرگونه اموری که جزء وظایف 
ذات��ی کمیته آم��وزش اس��ت و از طرف 

هیئت مدیره ابالغ می شود.
ادامه دارد
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برنامه ها و بسته های آموزشی کارگروه آموزش
 در تابستان 1400 اعالم گردید

پکی��ج اول دوره های آم��وزش تخصص��ی  ادامه  دوره ه��ای بهار و 
تابستان 1400 کار گروه آموزش سندیکای آسانسور و پله برقی بشرح ذیل 

خدمتتان معرفی می گردد :

1- دوره آموزشی درب و ریل و طراحی مکانیک 
مدرس: مهندس حمید نعمتی 

1۹ و20 خرداد 1400
2- دوره آموزشی نصب و راه اندازی آسانسورهای گیرلس و تابلو 

فرمان وبر _ترون 
مدرس: مهندس هادی تیموری 

22 الی 2۷ خرداد  1400
3- دوره آموزشی شناخت و تنظیم درایوهای الکتریکی 

مدرس: مهندس سروش امامی
2۹ خرداد و 2 تیر ماه 1400

4- دوره آموزشی آشنایی با ساخت و تولید استراکچر و اتصاالت 
آسانسور )حضوری (

مدرس: مهندس چهرآزی 
 ۹ و10 تیر ماه 1400

5- دوره آموزش��ی مبان��ی ، ش��ناخت و طراحی آسانس��ور های 
هیدرولیکی

 مدرس: امیر  خرمی
16 و 1۷ تیرماه 1400

6- دوره آموزشی مبانی ، شناخت و الزامات استاندارد پلکان های 
برقی و پیاده روهای متحرک

مدرس: مهندس محمد امین موسوی
23 و 24 تیر ماه 1400

توضیح: این دوره ها با همکاری اداره کل اس��تاندارد اس��تان تهران و 
دانش��کده فنی و حرفه ای انقالب اس��المی به ص��ورت آنالین برگزار می 
گردد و در پایان هر دوره به ش��رکت کنندگان گواه��ی مورد تایید اداره کل 
استاندارد، سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و دانشکده انقالب 

اسالمی اهدا می گردد.

کارگروه آموزش سندیکای آسانسور و پله برقی ایران )امیر خرمی (

کارگروه آموزش، هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، برنامه ها و بسته های آموزشی 
ادامه بهار و تابستان 1400 را در رسته های مختلف و بر اساس الویت ها اعالم کرده است.

این برنامه و بسته های آموزشی  شامل:
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سه درخواست بخش خصوصی از رئیس جدید بانک مرکزی

نیما«و»پرهیز از کاهش دستوری نرخ ارز« را به عنوان انتظارات 
بخش خصوص��ی از رئیس جدی��د بانک مرک��زی در ماه های 
باقیمانده از عمر دولت دوازدهم مطرح کرد. که این س��ه مهم از 

نظر می گذرد.
 

عضو هیات نماین��دگان اتاق تهران و رئیس کنفدراس��یون 

تقریبا اوایل خرداد 1400 بود که، بدنبال نامزدی رئیس بانک 
مرکزی در انتخابات رئیس قوه مجریه،  خبرموضوع تغییر رئیس 

بانک مرکزی منتشر شد.  
 محم��د الهوت��ی، رئی��س  کمیس��یون تس��هیل تج��ارت 
و توس��عه ص��ادرات اتاق ته��ران »تس��هیل رفع تعه��د ارزی 
صادرکنندگان«،»ایجاد شرایط رقابتی برای عرضه ارز در سامانه 
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الهوتی با اش��اره به تغییر رئیس بان��ک مرکزی در ماه های 
پایانی فعالیت دولت دوازدهم گفت: انتظار تغییر محسوسی در 
رفتارهای بانک مرکزی وجود ندارد. اما تنها موردی که ممکن 
اس��ت تا حدودی دستخوش تغییر ش��ود، این است که عرضه 
بیشتر و کاهش نرخ ارز در دستور کار دولت قرار گیرد که در این 
صورت باید ببینیم موضع رئی��س جدید بانک مرکزی در قبال 

این درخواست دولت چه خواهد بود.
 او س��پس به انتظارات بخش خصوص��ی از رئیس جدید 
بانک مرکزی پرداخ��ت و گفت: رئیس فعلی این نهاد می تواند 
در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تسهیالت بیشتری 
ایجاد کرده و همچنین نسبت به رقابتی کردن شرایط سامانه نیما 
اقدام کند، به نحوی که از عرضه ارز ارزان توس��ط شرکت های 
بزرگ جلوگیری به عمل آورد تا رقابت سالم میان شرکت های 
ب��زرگ و کوچک و متوس��ط برای عرضه ارز برقرار ش��ود. در 
حال حاضر به دلیل عرضه ارز ارزان توسط شرکت های بزرگ، 

امکان فروش ارز توسط شرکت های کوچک فراهم نیست.
الهوت��ی همچنین گفت: بانک مرکزی باید از ارز پاش��ی و 
کاهش نرخ ارز به صورت دستوری در انتهای کار دولت پرهیز 
کند. البته اگر کاهش نرخ ارز به واس��طه بهبود ش��اخص های 
اقتصادی به وقوع بپیوندد موجب افزایش ارزش پول ملی شده 
و بخش خصوصی از آن اس��تقبال می کند ام��ا کاهش تصنعی 
نرخ، عمر کوتاهی داش��ته و با تغییر دول��ت فنر نرخ ارز دوباره 

رها شده و تبعات منفی بیشتری ایجاد می کند.

صادرات ای��ران ب��ا ارزیابی عملک��رد س��ال های اخیر بانک 
مرکزی در ح��وزه صادرات گفت: ش��اید ای��ن دوره، یکی از 
س��خت ترین دوران صادرکنن��دگان از نظر مواجه��ه با بانک 
مرک��زی در خصوص رف��ع تعهد ارزی ب��ود و صادرکنندگان 
شاهد س��خت گیری ها و تغییرات پی در پی بخشنامه ها توسط 

این نهاد بودند.
 به گزارش روابط عمومی اتاق ته��ران، محمد الهوتی در 
ادامه تحلیل عملکرد بانک مرکزی گفت: چنین به نظر می رسد 
که با کاهش درآمدهای ارزی، خروج آمریکا از برجام و تحریم 
مجدد بانک مرکزی، برنامه هایی که آقای همتی برای مدیریت 
نظام ارزی آغاز کرده بود، ام��کان تداوم می یافت و افزایش دو 
برابری نرخ ارز و تورم 40 درصدی رقم خورد که البته شاید اگر 
سیاس��ت های بانک مرکزی نبود، این شاخص ها، جهش های 
بیش��تری را هم رقم می زدند. چنانکه گفته می  ش��ود ایش��ان با 
برخی سیاست های اقتصادی دولت با صراحت مخالفت کرده 
اس��ت و از این جهت می توان گفت که بانک مرکزی در دوران 
تصدی آقای همتی تا حدودی نسبت به دوران روسای قبلی از 

استقالل بیشتری برخوردار بود.
وی اف��زود: اگرچه نقدهای جدی ب��ه عملکرد این دوره از 
فعالیت بانک مرک��زی در حوزه تامین ارز، صادرات و واردات 
و رفع تعهد ارزی وجود دارد؛ اما ظاهرا آقای همتی،جس��ارت 
بیش��تری در مدیریت بانک مرکزی به خ��رج داده و این نهاد را 

فارغ از فشارهای بیرونی اداره کرده است.
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میثم  طهرانچی  رضا نظری

 آداب و اصول اخالقی کاربردی درمشتری مداری
همواره بخش زیادی از توان و انرژی شرکت ها صرف 
می  خدمات  ارائه  و  کاال  فروش  برای  مشتری  جذب 
شود و بخش کوچک دیگری از این توان، صرف اجرای 
درخواست مشتری، تهیه کاال و خدمات مورد تقاضا می 
گردد. شرکت های آسانسور هم از این قاعده مستثنی 
نیستد و باید برای فروش کاال و ارائه خدمات، راه های 
صحیح جذب مشتری را بپیماید. در نوشتار زیر سعی برآن 
گردیده اصول و آداب ارتباط با مشتری و مخاطب برای 
اعضای گروه بیان گردد که رعایت این اصول جهت توسعه 

کار و جذب مشتری بسیار موثر و کاربردی می باشد.
فروشندگی حرفه ای پیچیده و قابل تامل است. موفقیت 
در این حرفه در گرو برخورداری از مهارت های فنی و 
تخصصی و مهارت برقراری ارتباط و تعامل با دیگران 
است و موفقیت در فروش، یعنی کسب در آمد بیشتر. حال 
ویژگی فروشندگان بزرگ و حرفه ای چیست که ما از 
آن غافلیم و همیشه از نا کارآمدی سیستم و عدم دریافت 

درآمد کافی گله مندیم ؟

قسمت سوم

بازاریابی و مشتری مداری مقالهنـوآورینـوآورینـوآوری
در صنعت آسانسور 



نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 52
شماره   پنجم  )  اردیبهشت 1400(

انگیزه درونی 9
چرا انگیزه درونی مهم ترین خصوصیت فروشندگان موفق است ؟

برای کشتی گمشده، باد موافق بی معنی است؛ چون که شما تا انگیزه و هدفی را برای خودتان ترسیم نکنید نمی 
توانید و نمی دانید به کجا خواهید رفت. همه فروشندگان مشهور از یک نظر مشابه هستند: »تالش خستگی 

ناپذیر درخشیدن و موفق شدن« این پویایی بسیار قوی، چیزی نیست که بتوان آن را آموزش داد . 

داشتن نظم در کارها  9
چرا نظم در کار فروش امری اساسی است؟

حتی نمی توان تصور کرد که مشتریان خرید مدوام و گسترده ای داشته باشند از کسی که خود هنوز برنامه 
مشخص و منظمی برای کارها و فروش ندارند، چرا که همیشه این ترس در مشتری وجود دارد که ممکن است 
بدلیل این بی نظمی از جانب فروشنده متضرر شود. فروشندگان بزرگ با دلسوزی و برنامه های سازمان یافته 

مفصلی تهیه می کنند و سپس بر اساس جدول زمانبندی، به شیوه های منظم عمل می کنند .

توانایی در بستن تعداد قرارداد فروش 9
چرا بستن تعداد قراردادها مالک تشخیص برتری بازاریابان است ؟

نبستن قرارداد دقیقا مانند توپی می ماند که تنها به تیر دروازه خورده است و طبق قاعده مشهور فوتبال، تیمی 
که گل نزند، گل خواهد خورد. اگر فروشنده ای نتواند قرارداد فروش را ببندد، سایر مهارتهای او به هیچ دردی 
نخواهد خورد . کسانی که در بستن قرارداد از مهارت باالیی برخوردارند، همانند ورزشکاران بزرگ هستند، 
آنها از شکست وحشتی ندارند و تا قرارداد فروش بسته نشود، از پای نمی نشینند. آنها به کار خود اعتماد راسخ 

دارند و خوب می دانند که از عهده فروش های بزرگ بر می آیند. 

چرا ویژگی های شخصیتی فروشندگان در کار آنان موثر است ؟ 9
مردم ترجیح می دهند از فروشنده ای خرید کنند که تصویر مثبتی از شخصیت او دارند و این ویژگی تا آنجا 
پیش می رود که برای نشان دادن خصوصیت بارز و منحصر به فرد آن فروشنده، دیگران را نیز به خرید از او 
تشویق کنند. مثال ملموس اینکه شما از یک ابزار فروش یا سوپرمارکت که از برخورد او خاطره خوبی در ذهن 
ندارید، خرید نمی کنید و حاضر هستید مسیر دورتری را برای رسیدن به یک فروشنده کاالی مشابه بپیمایید.  
این ویژگی را می توان در رستوران ها ، آبمیوه فروشی ها و حتی در دیگر اصناف پیدا کرد که مشتریان نه بخاطر 
خود کاال و یا خدماتی که ارائه می شود و نه بخاطر ظاهر آن مکان، بلکه فقط و فقط برای دیدن ویژگی شخصیتی 

خاص آن فروشنده به آنجا می روند و به مرور دستان ها و شایعاتی را نیز پیرامون او می سازند .
ادامه دارد
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پیمان تبریزی

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

3-2-باورها
       باورها معیار اندیش��یدن و روشهایی هس��تند که یک فرد از 
دیگران انتظار دارد درباره مفاهیمی خاص مطابق آن روش ها فکر 

کنند.
      رابطه بین باورها و هنجار ها :

     باوره��ا هیچ عملی را ش��امل نمی ش��وند و تنها یک ش��یوه 
انتزاعی تفکر هستند که از هنجارهای فرد حمایت می کنند.

ازرش ها
باورها معیار اندیش��یدن و روش��هایی هس��تند که ی��ک فرد از 
دیگران انتظار دارد درباره مفاهیمی خاص مطابق آن روش ها فکر 

کنند.
    رابطه بین باورها و هنجار ها :

     باوره��ا هیچ عملی را ش��امل نمی ش��وند و تنها یک ش��یوه 
انتزاعی تفکر هستند که از هنجارهای فرد حمایت می کنند

مقدمه:در ش��ماره قبل در مورد؛ »اخالق حرفه ای تنظیم کننده روابط فرد با 
دیگران در چهار چوب اهداف س��ازمانی است.« و اینکه: در حیطه این موضوع 
مواردی از جمله: ممیزی اخالقی قوانی��ن، هنجارها، باید ها و نباید های حوزه 
اخالق بصورت عام و درون سازمانی بصورت خاص  و بطور خالصه، مطالبی 

تقدیم گردید.

قسمت سوم
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استاندارد های اخالقی
مجموعه هنجارها، عقاید و ارزش های یک فرد استاندارد های 

اخالقی او را تشکیل می دهند که ابزارهای قضاوت هستند.
نکات مهم  این استاندارد ها:

 استاندارد های اخالقی ذهنی هس��تند که بوسیله قانون به امور 
عینی تبدیل می شوند

زمینه های شکل گیری قانون 
قانون پدیده و ماهیتی پویاس��ت و فرات��ر از زمان تغییر می کند 

بنابراین متاثر است از :
فرآیند های فردی

فرآیند های گروهی
فرآیند های اجتماعی
فرآیند های سیاسی 

که از طریق آن نظ��رات و اس��تانداردهای اخالقی مختلف در 
قالب مقرراتی ثابت و جامع با یکدیگر آش��تی ک��رده و موثر و کارا 

می شوند. 
ارزش های اخالقی جایگاهش در دین اسالم

اصول اخالق حرفه اي داراي بار و ارزش��هاي واالیي است که 
رعایت آنها در رعای��ت هنجارهاي اجتماعي بس��یار نقش آفرین 

است و این مستلزم شناخت اولیه و اساسي از اصول مذکور است
   چنانکه رفتار و شیوه زندگي ایمان آورندگان به کتب آسماني 
گویاي محتوي دین��ي و مذهبي آنهاس��ت و همچنانکه حرکات و 
سکنات مس��لمانان برگرفته از آیات قرآن اس��ت و آن کتابي است 
ک��ه اخالقي واحد را در میان پیروانش ایجاد کرده و در تمام زوایاي 
زندگي آنها دخالت کرده است و براي آن برنامه اي خاص دارد، هر 
حرفه اي نیز رفتار و تعه��دات مربوط به خود را دارد که برگرفته از 

اساسنامه آن حرفه است. 

    می توان به آیاتی هم چون 
 ان  اهلل یامرکم االمانات الی اهلها

و یا سوره قلم و لم ینصرون قلم اشاره کرد.
اخالق حرفه ای جایگاه مادی و معنوی:

   کلم��ه اخالق به آن دس��ته از صفات مثبت که ب��ا هنجارهاي 
جامعه همخواني دارند اطالق مي ش��ود. اص��والً اخالق منفصل از 
موضوعات م��ادي بوده و بعد معنوي طبقات مش��اغل را که داراي 
اهداف و مناف���ع مشترک هستند دربر مي گیرد و امروز به این نوع 

اخالق، اخالق حرفه اي مي گویند.
اخالق از نظر جامعه شناس��ي یعني رعایت حقوق و انتظارات 
اجتماعي از روي میل و اختیار، این انتظارات اجتماعي شامل تامین 

نیازها و رعایت حقوق مردم م����ي شود. 
اخالق حرفه ای و ارزش های اجتماعی:

اخالق و انتظارات اجتماعي در کلي ترین حالت خ����ود 
 شامل چه�����ار ارزش زیر مي شود: 

 1- صداقت و راستگویي 
 2 - انصاف و برابري 

 3 - امانت داري 
4 - وفاداري و احساس مسئولیت اجتماعي.

ادامه دارد
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ایمان  ادیب پور

چگونگــی انتخاب آسانســور 
و پله  برقی برای یک  ساختمان
قسمت سوم

آسانسورهای وینچی
نوعی آسانس��ور است که با زنجیر یا طناب فوالدی آویزان شده 
و نیروی ران��ش به طریقی به غیر از اصطکاک به آن وارد می ش��ود. 
در این نوع آسانس��ورها قاب وزنه وجود ندارد. و بوسیله  پیچاندن  
طناب ف��والدی به  دور یک  درام  کابین  حرک��ت  می کند  این  نوع  
آسانس��ور برای حداکثر ظرفیت 6 نفره 500 کیلوگرم  و سرعت  60 
س��انتیمتر در ثانیه  ساخته  می شود و برای طول حرکت  زیر 12 متر 

کاربرد  دارد  . 
به علت  مصرف  انرژی باالی این  نوع  آسانس��ورها  استفاده  از 
این  نوع  آسانس��ورها  محدود به  آسانسورهای کوچک  خانگی و 
آسانس��ورهای باری کوچک  می باش��د ولی از لحاظ قوانین  ایمنی 

معادل با  آسانسورهای کششی با  آنها  برخورد  می گردد .
این  مدل  از  آسانس��ورها  برای  استارات  در  ساعت  بین 10-5   
و ط��ول  حرک��ت  حداکثر  15 متر  اس��تفاده  می  ش��ود و  همچنین  
حداکثر  ظرفیت این  نوع  آسانس��ور  6 نفره  می  باشد  معموال  برای  
آسانس��ورهای  کارگاهی  ظرفیت پایین و یا  آسانسورهای  خانگی  
س��بک  کاربرد  دارد  و برای  سرعت  بین  15 س��انتیمتر  در  ثانیه  تا  

حداکثر  64  سانتیمتر  در  ثانیه  استفاده  می  گردد  .   
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آسانسورهای مغناطیسی
در این آسانس��ورها ریل ها و تجهیزات متصل شده روی دیوار چاه آسانس��ور با مغناطیس دائم نقش استاتور موتور و کابین آسانسور نقش 
روتور را ایفا می کنند. با اتصال جریان برق به اس��تاتور، میدان مغناطیس��ی ایجاد و به روتور القا می گردد. میدان مغناطیسی ایجاد شده در نقاطی 
قطع و با القای جریان برق به وسیله سیم پیچ های استاتور، سیم پیچ های تعبیه شده روی روتور باردار شده و کابین به حرکت در می آید؛ بنابراین 
در این آسانس��ورها اجزایی نظیر وزنه تعادل، کابل فوالدی، موتورخانه و .. وجود نخواهد داش��ت. آسانس��ورهای مغناطیسی بسیار ایمن تر از 

آسانسورهای معمولی بوده اما از لحاظ قیمتی بسیار گران تر می باشند. 
این  نوع  آسانسور هنوز در مراحل تحقیقاتی می باشد  وبه  علت  برخی مشکالت  فنی هنوز کامال اجرای نشده  است  .

این  نوع  تکنولوژی در حال حاضر در صنعت  ریلی کاربرد  پیدا  کرده  و در حال توسعه  می باشد  .

آسانسورهای کارگاهی
 )ریل دندان  شانه ای (

و  مکم��ل  کارگاه��ی  آسانس��ورهای 
تسریع کننده برج سازی و سازه های بلندمرتبه 
هستند. این آسانس��ورها قادرند از شروع کار 
توسط خودش��ان مونتاژ و با سازه ساختمان 
ارتف��اع بگیرند. این آسانس��ورها قابلیت کار 
ت��ا ارتف��اع 150 مت��ر و باالتر را داش��ته و در 
ظرفیت های 1 و 1٫5 و 2 تن تولید می ش��وند. 
در س��اختمان های بلندمرتب��ه جه��ت انتقال 
نفرات و مصالح بعد از اتمام س��ازه ساختمان 
و از ابت��دای ش��روع کار در س��اختمان از 
آسانسورهای ویژه بار و نفر استفاده می گردد. 
این آسانس��ورها در انتقال پرس��نل کارگاه و 
لوازم و مصالح به طبقات بس��یار مؤثر بوده و 
موجب تسریع عملیات ساختمانی می گردند. 
این  نوع  آسانسورها از ایمنی باالی برای 
محیط های کارگاهی برخوردار می باش��ند 
ولی به  علت  س��رو صدای زیاد  و استهالک 
و مصرف انرژی زیاد در مصارف  تجاری و 
خانگ��ی کاربرد  ندارند ط��ول عمر اینگونه  

آسانسورها  حداکثر  3 سال می باشد . 
این مدل  آسانس��ورها  برای  اس��تارت  
در  س��اعت  زیر  5 بار  در  س��اعت  و طول  
حرک��ت  150 مت��ر  کارب��رد  دارد  و برای  
س��رعت  بین  5  س��انتیمتر  در  ثانیه   تا  50 

سانتیمتر  ثانیه  می  باشد .
کارب��رد اصلی ای��ن  نوع  آسانس��ورها  
کارگاهی  س��اختمانی  ، پاالیشگاه ، نیروگاه 

و... می باشد .

3-نیروی محرکه
نیروی محرکه موتور آسانسورها سابقًا 
از موتورهای جریان مس��تقیم و توسط برق 
برق جریان مس��تقیم بود که برای این گونه 
موتورها از راه اندازهای گوناگونی همانند 
وارد - لئونارد اس��تفاده می ش��د. با از دور 
خارج ش��دن موتورهای جریان مس��تقیم 
)DC( و معرفی موتورهای القایی س��ه فاز 
سال هاست که از موتورهای الکتریکی سه 
فاز القایی یا آسنکرون و اخیراً از موتورهای 
مغناطیس دائم )PM( یا س��نکرون استفاده 
می ش��ود. در این موتورها از مکانیسم لنت 
ترمز استفاده می شود که با استفاده از نیروی 
اصطکاک مانع از حرکت ناخواس��ته موتور 

در حالت توقف می شود. 
موتوره��ای القای��ی آس��نکرون مورد 
اس��تفاده در آسانس��ور به هم��راه گیربکس 
)جعبه دنده( و چرخ طی��ار به کار می روند. 
این موتوره��ا در ابتدا دارای یک اس��تاتور 
و تک س��رعته بودن��د. این سیس��تم دارای 
اش��کاالتی از جمله تکان ش��دید در هنگام 
کار بود. به خاطر همین تکان ش��دید بود که 
سرعت نهایی کابین در این موتورها کم بود.
 پس از مدتی موتورهای دوسرعته به بازار 
عرضه ش��دند. این موتورها دارای دو استاتور 
جدا گانه هس��تند که برای دو س��رعت تند و 
کند به کار می روند. تعداد قطب اس��تاتور دور 
کند معموالً چهار برابر دور تند است که باعث 
می شود س��رعت دور کند موتور یک چهارم 
دور تند باش��د. در این نوع موتورها استارت 

کار موتور ب��ا دور تند اس��ت. دو عامل یعنی 
نی��روی عکس العم��ل دنده ه��ا در گیربکس 
و وجود چرخ طی��ار یا فالی وی��ل متصل به 
محور روتور موتور ک��ه دارای لختی دورانی 
است، مانع از تش��دید تکان ها می شوند. برای 
توقف موتور با استفاده از یک مدار الکتریکی 
اس��تاتور دور کند وارد مدار شده و دور تند از 
مدار خارج می شود. تغییر جهت حرکت نیز با 

جابه جایی دو فاز امکان پذیر است. 
با معرفی سیس��تم های کنترل دور موتور 
القایی که متش��کل از یک مبدل )یکسو ساز( 
و ی��ک اینورتر هس��تند، اس��تفاده از آن ها در 
صنعت آسانس��ور به س��رعت پیشرفت کرد. 
مزیت های ای��ن درایورها عبارتن��د از: نرمی 
حرک��ت و توق��ف، بهب��ود ضریب ت��وان و 
کاهش بار رآکتیو شبکه برق، امکان استفاده از 
موتورهای تک استاتوره و حذف چرخ طیار 
یا فالیویل و در نتیج��ه کاهش برق مصرفی. 
این داریورها که انواع مخصوص استفاده در 
تابلو فرمان آسانسور آن نیز عرضه شده است، 
ب��ا تغییر فرکان��س، نمودار حرکت��ی منظمی 
از ش��روع تا انتها و ایس��تادن آسانسور ایجاد 
می کند. در انواع پیش��رفته تر ای��ن درایورها 
معموالً امکان اتصال به یک تاکومتر یا انکودر 
نیز وجود دارد. این انکودر با اتصال به محور 
موتور امکان کنترل حلقه بسته را برای درایور 
فراهم می کند. وجود فیدبک برای یک سیستم 
کنترل بسیار حایز اهمیت است و باعث نرمی 

حرکت فوق العاده در آسانسور می شود. 
ادامه دارد
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مواجهه با آب
هدف از این بخ��ش، فراهم کردن اطالع��ات درباره مقدار 
آبی اس��ت که می تواند در یک س��اختمان بر اثر سرکوب کردن 
 آتش و یا آتش نش��انی رها شود. برای یک آبپاش معمولی با قطر
 دهان��ه ی 12/۷ میلیمت��ر )0/5 اینچ(، س��رعت جری��ان در 6۹ 
کیلوپاس��کال )psi 10( با ضریب تخلیه 0/۷5 برابر با 6۷ لیتر بر 
دقیقه )gpm 1۷/۷( اس��ت. این شرایط حداقل ملزومات مورد 
نیاز برای س��ری های کنترل از راه دور در یک سیستم آبپاش می 
باشد. به هر حال، س��ری های نزدیک تر به منبع آب، تحت فشار 
باالتری قرار داشته و س��رعت جریان باالتری دارند. برای مثال، 
 psi(  سری کنترل از راه دوری که تحت فشار 600 کیلوپاسکال
 )53 gpm( ق��رار دارد، جریانی حدود 200 لیتر ب��ر دقیقه )۸۷

خواهد داشت. 
گسترش آب از تلمبه های آتش، در حمالت داخلی و خارجی 
متفاوت است. برای حمالت داخلی، ایستگاه آتش نشانی معموالً 
از تلمبه های دس��تی با دهانه های با جریان ثاب��ت و یا دهانه های 
آبپاش اس��تفاده می کند. دهان��ه های با جریان ثاب��ت، از قطر 6 تا 

2۹ میلیمت��ر )0/25 ت��ا 1/125 اینچ(، برای تلمبه های دس��تی در 
 نظر گرفته ش��ده اند. ی��ک دهانه جریان ثابت با قط��ر 2۹ میلیمتر

 )250 gpm( جریان استاندارد ۹50 لیتر بر دقیقه ،)1/125 اینچ( 
را در فشار دهانه 310 کیلوپاسکال )psi 45( ایجاد می کند. 

 همچنی��ن دهانه های آبپاش )که دهانه ه��ای مات نیز نامیده
 می شوند( با قطر 1۹ تا 64 میلیمتر )0/۷5 تا 2/25 اینچ( به صورت 
 دس��تی برای حم��الت داخلی مورد اس��تفاده قرار م��ی گیرند.
 تلمبه های دس��تی با دهانه آبپاش و یا جریان ثابت، تقریبًا دارای 
نرخ جریان 40 تا 1150 لیتر بر دقیقه )gpm 300 تا 11( اس��ت. 
 اغلب ب��رای حمالت خارجی، ایس��تگاه های آتش نش��انی از 
تلمبه های مکانیکی دو طرف گیردار استفاده می کنند که به عنوان 
وسایل جریان اصلی شناخته می شوند. این تلمبه ها دارای نرخ 
 جریان از 1۹00 ت��ا ۷500 لیتر بر دقیق��ه )gpm 2000 تا 500( 
می باشند. جریان های فوق الذکر در جدول 1 خالصه شده اند.

اجزای آسانسور مقاوم در برابر آب
در حال حاضر، هیچ آسانسوری با اجزای مقاوم در برابر آب 

قسمت پنجم
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برای عملکرد در زمان تخلیه آتش پیش بینی نش��ده است. با این 
 وجود، بسیاری از آسانسورها در دیوارهای بیرونی ساختمان ها
 کار می کنند و بسیاری از اجزای سیستمی آنها در معرض باران، 
باد و دمای بی��ش از حد باال یا پایین قرار دارند. به نظر می رس��د 
که این ش��رایط بیرونی از ش��رایط ایجاد ش��ده در زمان شارش 
جریان آب در داخل محور آسانس��ور ناش��ی از آتش س��وزی 
در ساختمان، بس��یار جدی تر هس��تند. اگرچه از نظر تکنیکی، 
ساخت آسانس��ورهایی با اجزای حفاظت ش��ده در برابر آب، 
که امکان عمل در زمان آتش س��وزی را داشته باشند، امکانپذیر 
اس��ت، اما نگه داری و تس��ت چنین اجزای مقاوم در برابر آب، 

خود باعث نگرانی جدید است. 
بدون وجود تس��ت های روتین برای مقاومت در برابر آب، 
اجزایی که در اثر استفاده و یا به صورت تصادفی صدمه دیده اند، 
 شناسایی نشده و تعمیر نمی شوند. برای تضمین اینکه ویژگی های
 مقاوم در برابر آب، به درس��تی عمل می کنند، بازرس��ی روتین، 
و تالش برای تعمیر و تس��ت مورد نیاز خواهد بود. قطعی ترین 
روش برای تس��ت، شامل اس��تفاده از آبپاش و یا جریان آب در 
داخل چاه آسانسور و احتماالً داخل موتورخانه می باشد. برای 
آسانس��ورهای با موتورخانه پایین ، مسئله آب نگرانی بیشتری 
ایجاد می کند. این تس��ت های مربوط به آب می توانند منجر به 
نفوذ آب به دیگر فضاهای س��اختمان شده و به بنای ساختمان و 
سایر قس��مت های آن، صدمه بزند. از آنجایی که درباره شارش 
آب در چاه آسانس��ور اطالعات کمی وج��ود دارد، روتین های 

تست و محافظت در برابر آب مورد نیاز، مشخص نیست.
تحقیقات بعدی ممکن اس��ت به فهم بهتر ش��ارش جریان 
آب در چاه آسانس��ور، روش های توس��عه اجزای آسانسوری 
مقاوم در برابر آب و تس��ت های مناسب منجر شود. تا زمانی که 
تکنولوژی های مقاوم در برابر آب برای تخلیه آسانس��ور، ایجاد 
ش��وند، تنها روش های عملی عبارتند از: 1. جلوگیری از ورود 
آب به چاه آسانسور، 2. اس��تفاده از آسانسورهای خارجی، و 3. 
استفاده از آسانسورهایی با راهروهای خارجی. این پیشنهادات 

در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت.

جلوگیری از ورود آب
س��اختمان ها را می توان با ه��دف جلوگیری از ورود آب به 
چاه و موتورخانه آسانس��ور ساخت. بخش های بعدی به بحث 
در رابطه با کف های ش��یب دار، دره��ا و آبگذر1های کف با آب 
1- drain

بند2 برای نگه داش��تن آب خارج از چاه آسانس��ور، و یک روش 
احتمالی ترکیبی از این المان ها می پردازد. 

ک��ف ه��ای ش��یب دار: کف ه��ای ش��یب دار م��ی توانند 
ش��ارش جریان آب را کنترل کنند، به ش��رطی که س��رعت آب 
 نس��بتًا پایین بوده و ش��ارش ناش��ی از ریزش بافاصله3 باش��د
 )از مرتب��ه fpm(0/1 20( (. تحلی��ل کلوته، لوی��ن4 و گرونر5 
)1۹۹4( نشان داد که کف ش��یب دار قادر به کنترل شارش های 
با سرعت نس��بتًا باال، مانند آنچه در جریان های ناشی از تلمبه ها 

اتفاق می افتد، نیست.
 آبگذره��ای ک��ف: آبگذره��ای کف ب��ا قط��ر 50 میلیمتر 
)2 اینچ( و ۷5 میلیمتر )3 اینچ(، حداکثر دارای ظرفیت حدودی 
ب��ه ترتیب، 115 لیتر ب��ر دقیق��ه )gpm 30( و 1۹0 لیتر بر دقیقه 
)gpm 50( می باش��ند. این ظرفیت ها برای آبگذرهایی است 
که تمیز بوده و حدوداً 2 درصد طول، ش��یب داشته باشند. با این 
وجود، آبگذرها گاهی اوقات با ش��یب کمتر نصب می شوند و 

اغلب اوقات هم مسدود شده اند. 
با مقایسه ش��ارش آب از آبپاش ها و تلمبه های آتش نشانی 
)جدول 1(، مش��خص اس��ت که حفره کف تمیز و به درس��تی 
نصب ش��ده با قطر ۷5 میلیمتر )3 اینچ( قادر به خارج کردن آب 
ایجاد شده از آبپاش ها هست، اما برای سروکار داشتن با شارش 
از تلمبه های آتش نش��انی ظرفیت الزم را ندارند. حفره مسدود 
شده و یا حفره ایی که ش��یب مناسبی ندارد، قادر به خارج کردن 

آب ناشی از آبپاش ها نمی باشد. 
حفره های کف ممکن اس��ت بخش مهمی از طراحی برای 
جلوگیری از ورود آب به محور آسانسور و یا اتاق ماشین باشند. 
 به هر ح��ال، نباید برای حفاظ��ت در برابر آب، کام��اًل بر روی

 حفره های کف حساب کرد. 
آب بن��دی در: از آب بنده��ا، روی دره��ای خارجی برای 
 آس��ودگی و حف��ظ ان��رژی، و روی دره��ای داخل��ی ب��رای 
کنترل بو، صدا و نور اس��تفاده می ش��ود. وج��ود آب بند روی 
درهای بین راهروی آسانسور و ساختمان، می تواند به طور قابل 
توجهی ش��ارش آب به راهروی آسانسور را کاهش دهد. به هر 
حال، این امکان وجود دارد که آب بندها به درستی نصب نشوند 

و یا در طول عمر عملکرد نرمالشان صدمه ببینند. 
ادامه دارد
2- seal
3- Distant spill
4- Levin
5- Groner
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اعمال   ناایمن و رفتارهای شغلی 
پر خطر در محیط های کاری 
قسمت دوم

اقدام به کار بدون کسب اطالعات کافی در مورد ایمنی
عدم آگاهی افراد و ورود کارگران جدید در محیط های کاری بدون آموزش و اطالع 
از خطرات محی��ط کار همواره یکی از معضالت محیط کار می باش��د ک��ه کارفرمایان 
موظف به بررسی این موارد و جلوگیری از حضور افراد بی تجربه در محیطهای پر خطر 
می باشند ، ارائه دستور العمل های ایمنی و آموزش های مرتبط می تواند به کاهش رفتار 

های پر خطر در این افراد کمک نماید . 

شوخی هنگام کار
انجام ش��وخی و ایجاد تنوع و مزاح در محیط کار می تواند باعث کاهش تنش کاري 
و رفع خستگی شود، ولی گاهی از اوقات همین شوخی ها در حین انجام کار بخصوص 
در کارهاي حس��اس باعث ایجاد حوادث و صدمه به افراد می شود. بهتر است شوخی و 
تفریح را از محیط های حس��اس جدا کرده و هر کاری را در زمان و محیط مناس��ب خود 

انجام دهیم.

فیروزه چهارمحالی
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استفاده از ابزار معیوب
ابزار معیوب، شکس��ته، داراي اتصالی برق و غیر ایمن باعث ایجاد ش��رایط ناایمن در محیط کار می ش��ود.و استفاده از 
این ابزار بعنوان یک عمل نا ایمن توس��ط کارگران  در بساری از موارد  موجب حوادث شغلی می شود ،  عدم گزارش ابزار 
معیوب و تعلل در  تعمیر ابزار ، کمبود منابع مالی براي تعمیر یا تعویض ابزار آس��یب دیده، قانع بودن به کار سخت و ناایمن 
به ج��ای تعویض ابزار معیوب، پذیرش ریس��ک موجود در کار با ابزار معیوب، همگی می توان��د باعث ایجاد حادثه گردد. 
گاهی ممکن اس��ت فردي که از نقص ایمنی یک ابزار اطالع دارد، خود با رعایت بعضی موارد تا مدت ها از آن ابزار استفاده 
کند، ولی افراد دیگري که از این موضوع اطالعی ندارند در اولین استفاده از آن ابزار دچار حادثه می شوند. وجود یه سیستم 

مدون برای سرویس و نگهداری ابزار  می تواند تا حدود زیادی این خطرارت را کاهش دهد .

عدم توجه به اخطارها
در بعضی از موارد  عدم توجه کارکنان به اخطارها 
و هشدارهای  مس��ئولین کار و یا مس��ئولین ایمنی در 
محیط های کاری به دالیل مختلف ازجمله اعتماد بیش 
از ان��دازه به تجرب��ه خود ، عدم تعل��ق خاطر به محیط 
کاری و ی��ا نارضایتی  از عملک��رد مدیریتی  می تواند 

باعث بروز حوادث گردد. 

بی توجهی نسبت به استفاده از وسایل حفاظت فردي
تهیه و توزیع  وس��ایل حفاظت فردي اس��تاندارد 
و باکیفیت به تعداد کافی و متناس��ب ب��ا نوع فعالیت ، 
از وظایف کارفرما است. اس��تفاده از وسایل حفاظت 
فردي به عنوان آخری��ن راهکار ایمنی و به منظور حفظ 
ج��ان و س��المتی کارگر توصیه می ش��ود ت��ا از وقوع 
حوادث در آخرین مرحله پیشگیري نماید. اما به دلیل 
اینکه اس��تفاده از هر نوع وس��یله اضافی طبیعتا باعث 
مزاحمت و مس��تلزم تحمل سختی اس��تفاده از آن هم 
می ش��ود، گاهی کارگران به این موض��وع بی توجهی 
می کنن��د که ممکن اس��ت از این طریق خ��ود را دچار 
حادث��ه نمایند. ازای��ن رو کنترل و نظ��ارت کارفرما بر 
استفاده صحیح و مؤثر از این وسایل حفاظتی در حین 

کار ضروري است.
همانط��ور ک��ه گفت��ه ش��ده یک��ی از مهمتری��ن 
مس��ئولیت های مدیریت منابع انس��انی حفظ کارکنان 
توانمن��د ب��ه منظور ایج��اد و حف��ظ مزی��ت رقابتی 
در س��ازمان می باش��د زی��را ام��روزه یک��ی از عوامل 
کلی��دی موفقی��ت س��ازمان ها منابع انس��انی توانمند 
و اس��تفاده بهینه و دانش محور از آنها می باش��د. برای 
رس��یدن به ای��ن هدف الزم اس��ت کارکنان از س��طح 
رضایتمندی باالیی برخوردار باش��ند تا برای سازمان 
ایج��اد ارزش نماین��د. یک��ی از عوامل اصل��ی ایجاد 
رضایتمندی امنیت ش��غلی می باش��د و یکی از ارکان 
 بوجود آورنده امنیت ش��غلی وجود ایمنی و س��المت 

در محیط کار می باشد.
امید اس��ت با افزایش س��طح ایمنی در محیط های 

کاری بتوانیم حوادث را کاهش دهیم

چند توصیه س��اده ب��رای افزایش ایمنی و بهداش��ت 
محیط کار

برگزاری دوره های آموزش��ی ب��رای کارکنان در 
خصوص  خطرات و ریس��ک های  محیط کار و ارتقاء 

فرهنگ ایمنی 
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کاهش استرس کاری
آموزش استفاده درست از ابزارهای کاری	•
آگاهی دادن به سرپرس��تان در مورد ش��رایط ناایمن کلیه فعالیتهای موجود در محیط کار و ارائه پیشنهاد 	•

برای پیشگیری از حوادث 
کاهش تنش و اضطراب در محیط کار	•
استفاده از نظام تشویق و تنبیه در خصوص رعایت و یا عدم رعایت ایمنی 	•
استفاده صحیح از لوازم فردی 	•

منابع و مواخذ : 
رندال، آر راس و الیزابت ام آلتمایر.13۷۷. استرس شغلی. ترجمه غالمرضا خواجه پور. تهران: سازمان 

مدیریت صنعتی.
محمد خندان، شهرم وثوقی، بررس��ی فرهنگ ایمنی در شرکتی صنعتی، سومین همایش ملی مهندسی ایمنی، 

اسفند 13۸۸
Larson, Linda L. 2004. Internal auditors and job stress. Managerial Audit-
ing Journal 19(9) 1119-1130

کتاب اصول و مبانی ایمنی و بهداشت کار –مهندس رضا فاطمی نیا 
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نقش پر رنگ ربات ها در صنایع و زندگی انسان ها در آینده
»روبات هادر دوران پساکرونا همکاران انسان می  شوند«

 اکنون دیگر باید در نظر داش��ت که برای ورود به این عصر جدید 
در درج��ه اول باید اطالعات در مورد بخش های اصلی و مهم اقتصاد 
دیجیتال را  افزایش داد و به این باور رسید که کسب دانش و اطالعات 

اولین قدم برای موفقیت در این عصر تازه است

در ای��ن روزها کمتر مقاله و س��ایتی را می توان دی��د که در مورد 
اقتص��اد دیجیتال و چهارمین انقالب صنعت��ی در دنیا صحبت نکرده 
باش��د. چهارمین انقالب صنعتی در دنیا که انق��الب تکنولوژی هم 
نامیده می ش��ود در نتیجه توس��عه اس��تفاده از اینترنت در دنیا اتفاق 

انسان امروزی برای از پیش پای برداشتن موانع و مشکالت راه های بسیاری را در بوته آزمایش می گذارد.
به دلیل نوآوری ها در صنایع مختلف از جمله صنایع آسانسورو پله برقی مدام در حال ایجاد تحول و بهتر شدن هستند.

اس��تفاده از ربات های کارگر در مراکز تولید قطعات آسانس��ور و پله برقی یا بکارگیری رب��ات های گارگر در نصب 
تجهیزات حمل ونقل عمودی توسط معدودی از شرکت های بنام و بین المللی بیانگر  رشد و توسعه،  ابداع و بکارگیری 

رباتط های هوشمندی است که در صنایع مختلف در آینده نه چندان دور بکار گرفته خواهند شد.
این مطلب با این رویکرد موضوع حضور ربات ها در زندگی و زندگی صنعتی انس��ان ها  و مباحث مربوطه در آینده را 

به رشته تحریر در آورده است.

حسین پرفن

نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 60
شماره   دوم  ) بهمن 1399(

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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خواهد افتاد و بستر را برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم می کند. اما 
سوال این است که اقتصاد دیجیتال چیست و از چه زمانی این مفهوم 

در دنیا معرفی شده است؟
اقتص��اد دیجیتال ب��ه اقتصادی اطالق می ش��ود که ب��ر مبنای 
تکنولوژی محاس��باتی دیجیتال کار می کند. در واقع  کش��ورهایی 
بر مبن��ای اقتصاد دیجیتال کار می کنند ک��ه فعالیت های اقتصادی و 
تجاری در آنها با کمک اینترنت انجام می شود. به همین دلیل نام های 
دیگری هم برای اقتصاد دیجیتال وجود دارد که از جمله آنها می توان 

به اقتصاد اینترنتی، اقتصاد جدید یا اقتصاد وب اشاره کرد.
 اقتصاد دیجیتال که ارتباط تنگاتنگی با اصول اقتصاد س��نتی در 
دنیا دارد در نتیجه حضور میلیاردها کاربر اینترنت در دنیا اعم از افراد 
خاص، فعاالن کس��ب و کار، بازرگانان و افرادی که در حوزه تولید 
اطالعات فعالیت می کنند ایجاد می ش��ود. این حض��ور میلیاردی 
باعث ایجاد فرصت کس��ب درآمد نه تنها در منطقه ای که فرد در آن 
ساکن اس��ت بلکه در بازاری به بزرگی دنیا می شود و شرایط تازه ای 
را برای اقتصاد کشورها ایجاد می کند که البته نیاز به قانون گذاری ها 

و سیاست گذاری های تازه ای هم دارد.
در نش��ریه هاروارد بیزین��س ریویو در مورد اقتص��اد دیجیتال 
این طور نوش��ته ش��ده اس��ت : »اقتصاد دیجیتال در نتیجه توس��عه 
تکنولوژی های مخابرات��ی و اطالعاتی در دنیا و کاربرد وس��یع آن 
در تمام��ی بخش های اقتصاد و کس��ب و کارها ایجاد ش��د و زمینه 
را ب��رای افزای��ش راندمان مش��اغل فراهم کرد. با ای��ن فضای تازه 
اقتصادی، بخش زیادی از تعاریفی که در مورد س��اختار کس��ب و 
کارها و فعالیت های اقتصادی به طور سنتی وجود داشت تغییر کرد، 
در این ش��رایط تازه نحوه خدمات  رسانی به مش��تریان تغییر کرده 
است و اطالعات و توانایی تحلیل آنها بیش از قبل اهمیت پیدا کرد. 
چالش های مربوط به قانون گذاری در اقتصاد دیجیتال در بسیاری از 
کشورها مشاهده می شود به خصوص در کشورهای در حال توسعه 
که به تازگی در حال ورود به این دنیای تازه هستند ولی باید پذیرفت 

که این تغییر اجتناب ناپذیر است و جهان در مسیری حرکت می کند 
که راه بازگشتی برای آن وجود ندارد.«

 
بخش های اصلی اقتصاد دیجیتال کدام است

یک��ی از شناخته  ش��ده  ترین مقاالت مرتبط با اقتص��اد دیجیتال 
توسط توماس مزنبورگ در سال 2001 منتشر شد. او اجزای اصلی 
اقتصاد دیجیت��ال را این طور تعریف کرد: »اقتصاد دیجیتال از س��ه 
بخش اصلی تشکیل شده اس��ت. اولین بخش زیرساخت  های الزم 
برای کسب و کار دیجیتال یا الکترونیک است که شامل سخت  افزار، 
نرم  اف��زار، خدمات و امکانات مخابراتی، ش��بکه  های مجازی و در 
نهایت س��رمایه انسانی آگاه به این فضا اس��ت. بخش دوم به کسب 
و کار الکترونی��ک و قوانی��ن الزم برای ش��کل  گیری و فعالیت آن 
اختصاص دارد که در این بخش می توان به این مسائل توجه کرد که 
چگونه یک کس��ب و کار الکترونیک کار می کند. باید در نظر داشت 
که تمامی مراحل کار در این دنیای ت��ازه از طریق کامپیوتر و اتصال 
به ش��بکه جهانی اینترنت انجام می ش��ود و وجود این ش��بکه  های 
ارتباطی عامل اصلی توس��عه کس��ب و کار الکترونیک محس��وب 
می ش��ود. در نهایت س��ومین بخش تجارت الکترونیک است که به 
انتق��ال کاالها می پردازد. به عنوان مث��ال زمانی که یک کتاب آنالین 
به فروش می رس��د، چگونه کاالی فروخته شده در اختیار خریدار 
ق��رار می گیرد و چگونه زمینه برای ادام��ه خرید آنالین از مجموعه 

فراهم شود.«
در نهایت باید در نظر داشت که برای ورود به این عصر جدید در 
درج��ه اول باید اطالعات در مورد بخش ه��ای اصلی و مهم اقتصاد 
دیجیتال را افزایش داد و به این باور رسید که کسب دانش و اطالعات 

اولین قدم برای موفقیت در این عصر تازه است.
 

روبات ها همکاران تازه انسان ها می شوند
در دنیای دیجیتال فرایند تولید به کلی تغییر می کند و در سال های 



نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 64
شماره   پنجم  )  اردیبهشت 1400(

اخیر در مورد این تغییر صحبت ش��ده است. توس��عه اتوماسیون و 
استفاده از روبات ها در فعالیت های اقتصادی و اخیراً استفاده از آنها 
در کارهای خدماتی مانند رس��توران ها و حتی بیمارس��تان ها نشان 
می دهد که فض��ای کار در دنیا به کلی تغییر کرده اس��ت و این تغییر 
نتیجه توسعه اقتصاد دیجیتال در دنیا است. البته این روند تغییر تازه 
ش��روع شده است و انتظار می رود با س��رعت بیشتری در پسا کرونا 

ادامه پیدا کند.
در گزارش ه��اروارد بیزین��س ریویو آمده اس��ت: »روبات ها 
جایگزین انس��ان ها در کارخانه های تولیدی می ش��وند و ماشین ها 
بخش زیادی از مس��ئولیت کارگران ام��روزی را انجام می دهند. در 
دنیای اقتصاد دیجیتال دیگر انسان ها به دلیل توانایی بدنی نمی توانند 
مش��غول به کار ش��وند و مزیت آنها در توان فکری و تحلیلی است. 
مسئله ای که امروزه انسان ها را از ماشین ها جدا می کند. بیکار شدن 
شمار زیادی از کارگران س��اده در دنیایی که به دلیل دیجیتالی شدن 
صنعت و اقتصاد ایجاد شده، امری غیر قابل اجتناب است و به همین 
دلیل اس��ت که ارائه آم��وزش به این افراد بیکارش��ده برای ورود به 
بازارهای تازه ای که ایجاد شده است، یکی از وظایف مهم دولت ها 

در عصر دیجیتال است.«
در اولین گام بعد از حرکت به س��مت اقتصاد دیجیتال، ما شاهد 
تغییر در کارخانه های تولیدی و صنعتی خواهیم بود. کارخانه هایی 
که دیگر انسان ها در آن دیده نمی شوند و روبات ها و ماشین ها بخش 
زیادی از کار را انجام می دهند و تعداد کمی از افراد نظارت بر عملکرد 
ماشین ها را بر عهده دارند. در نتیجه در اقتصاد دیجیتال دیگر نیروی 
کار ساده ارزش��ی ندارد و امتیاز به مهارت و توانمندی های فکری و 

ذهنی داده می شود.
در نتیجه می توان این طور بیان کرد که  تولید در دنیای دیجیتال 
تکنولوژی محور و سرمایه محور خواهد بود و نیروی کار سهم کمی 
در تولید خواهد داش��ت. اما این تغییر چه اهمیتی برای اقتصادهای 
دنی��ا دارد؟ آیا این تغییر روی س��طح رف��اه و ارزش تولید ناخالص 

داخلی کشورها هم تاثیر می گذارد؟
 

قدرت رقابت پذیری کشورها افزایش پیدا می کند
به گزارش مرک��ز مطالعاتی GED آلمان در زمانی که روبات ها 
جایگزی��ن انس��ان ها در کارخانه های تولیدی و صنعتی ش��وند 
و کامپیوتره��ا و ماش��ین ها در صنایع حضور پررنگ  تری داش��ته 
 باشند، مزیت رقابتی کش��ورهای در حال توسعه در حوزه تولید از
 بین می رود. این مس��ئله فشار بزرگی به اقتصاد این کشورها و سطح 

رفاه مردم وارد می کند.
هم اکنون وجود نیروی کار ارزان  قیمت و زیاد در کش��ورهای 
درحال توسعه باعث شده است تا بسیاری از کارخانه های تولیدی 
و صنعت��ی غربی به این کش��ورها منتقل ش��وند و به تولی��د در این 
کشورها بپردازند. همین سیاست بس��تر رشد اقتصادی کشورهای 
در حال توسعه را فراهم کرده است و افزایش ارزش تولید ناخالص 
داخلی این کشورها و افزایش شمار کاالهای تولید این کشورها در 

بازار جهانی به دلیل سیاست استفاده از نیروی کار ارزان آنها بود.
 ول��ی در س��ال های آتی ش��رایط تغییر خواهد ک��رد و فعالیت 
کارخانه های صنعتی در کش��ورهای در حال توس��عه مزیتی برای 
آنها نخواهد داش��ت زیرا س��هم نیروی کار در هزینه ه��ای تولید به 
ش��دت کاهش پیدا می کند. در نتیجه انتق��ال کارخانه های تولیدی 
از کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی که از تکنولوژی 

باالتری برخوردار خواهند بود،  اتفاق می افتد.
در این وضعیت ق��درت رقابت پذیری  کش��ورهای ثروتمند 
افزایش پیدا می کند زیرا این کش��ورها توان مالی و دانش الزم برای 
تغییرات دیجیتال در صنای��ع را دارند و این توانمندی هم به بهترین 

شکل استفاده خواهند کرد.
 

قدرت رقابت  پذیری کشورها مهم است
موسس��ه مطالعاتی GED در مورد دلیل اهمیت قدرت رقابت 
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 پذیری کشورها که تحت تاثیر سطح توسعه  یافتگی اقتصاد دیجیتال 
در این کش��ورها اتفاق می افتد نوش��ت: »قدرت رقابت  پذیری یک 
کشور برای ایجاد ثروت در کشور و افزایش سطح رفاه مردم اهمیت 
زیادی دارد. در صورتی که یک کش��ور اقتصادی رقابت  پذیر داشته 
باشد، شرکت  های فعال در این کش��ور می توانند کاالها و خدمات 
تولیدی خ��ود را در داخل کش��ور یا در خارج از کش��ور به فروش 
برس��انند. در این شرایط فرصت  های ش��غلی کافی در کشور ایجاد 
می ش��ود و کارکنان می توانن��د از درآمد کافی ب��رای امرار معاش و 

تفریح بهره مند شوند.«
هرچه قدرت رقابت اقتصاد کش��ور افزایش بیشتری پیدا کند، 
ت��وان تولید کاالها و خدمات در کش��ور بیش��تر می ش��ود و ارزش 
تولید ناخالص داخلی هم با س��رعت بیشتری رشد می کند. درواقع 
کش��ورهایی که اقتصاد دیجیتال توسعه  یافته و فعال داشته باشند، از 
سطح رفاه باالتری برخوردار هستند و اس��تاندارد زندگی مردم در 
این کش��ورها باالتر اس��ت. با این تفاصیل می توان این طور ارزیابی 
کرد که برای داش��تن رفاه و رشد اقتصادی، حرکت به سمت اقتصاد 
دیجیتال و همس��و ش��دن با تحوالت تکنولوژیکی امری ضروری 

است.
 

سیاس��ت گذاری نظام مالیات��ی اقتصاد دیجیت��ال اولویت مهم 
دولت ها است

سیاس��ت  گذاری نظام مالیاتی در حوزه اقتصاد دیجیتال امروزه 

به یکی از اصلی  ترین و مهم ترین اولویت  های دولت  ها تبدیل شده 
اس��ت. دولت  هایی که در س��ال 2020 میلیاردها دالر به اقتصاد دنیا 
تزریق کرده  اند و انتظار می رود در سال  های بعد هم اقتصاد و مردم به 
حمایت مالی آنها نیاز داش��ته باشند، باید بتوانند از کسب و کارهای 
در حال رش��د و ثروتمند فع��ال در حوزه اقتص��اد دیجیتال مالیات 
دریافت کنند تا بودجه الزم برای انجام مسئولیت  های خود را داشته 
باشند. در داووس مطرح شد که در این سال  ها ایجاد یک نظام مالیات 
کارآم��د بیش از قبل اهمیت دارد زیرا در فض��ای در حال تغییر دنیا، 
دولت  ه��ا به عنوان اصلی  ترین حامی اقتصاد معرفی ش��ده  اند و آنها 

باید درآمد کافی برای انجام مسئولیت  های خود داشته باشند.
بحث اصل��ی در اصالح نظ��ام مالیات��ی در اقتص��اد دیجیتال، 
قانون گ��ذاری در جهت ثب��ت فعالیت ه��ای اقتص��ادی دیجیتال 
و دریافت اطالعات درآمد و هزینه آنها به صورت س��االنه مش��ابه 
شرکت های فعال در فضای اقتصاد سنتی است. در این صورت است 
که می توان پایه ای برای تعیین نظام مالیاتی برای شرکت های فعال 
در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد کرد. باید در نظر داش��ت دنیا هنوز تا 
رسیدن به نتیجه نهایی در مورد نظام مالیاتی مناسب برای این بخش 
فاصل��ه زیادی دارد ولی با توجه به ضرورت  این مس��اله، تالش��ی 

جهانی برای شکل گیری این نظام جدید شروع شده است.

منبع: هاروارد بیزینس ریویو
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امید   هاشمی

شرکت  آرمان فراز پیمان

خرابــی در مدارهــا  و تجهیزات به 
 چه شــکل خود را نشــان می دهد؟

»قسمت اول«

دما
1- دما

دم��ای بیش از حد یک تجهی��ز الکتریکی می توان��د بیانگر عدم 
کارکرد یا انتخاب نادرست آن باشد. به طور مثال افزایش دمای پوشش 
 نارس��انای یک کابل، به مفهوم عبور جریان زیاد از داخل آن اس��ت.

ریختن قلع مذاب بر روی قطعات حساس، می تواند موجب آسیب 
رسیدن به آن ها شود.

نقاط روشن دارای درجه حرارت باالتری هستند. 
این دما گاه از یک عامل خارجی به وجود آمده و به تجهیز صدمه 

 وارد می نماید.

تاثیر داغ شدن اتصاالت الکتریکی

مقدمه
عی��ب یابی و رفع اش��کال از تجهی��زات و مدارات هم��واره دغدغه سرویس��کاران و 
کارشناس��ان فنی بوده و هس��ت. این امر هنگامی اهمیت دو چن��دان پیدا می  کند که این 

تجهیزات مستقیما با جان انسان  ها در تماس باشد.
آسانس��ور به عنوان وسیله  ای که عمده کار آن را انسان می  باشد دارای اهمیت زیادی در 
بحث تعمیرات و عیب  یابی می  باش��د. در این مقاله سعی شده به زبان ساده مبانی تجربی 

این کار بیان شود.
ب��ا آن ک��ه خ��ود جری��ان ب��رق ص��دا و ب��و و حرک��ت ن��دارد ام��ا آث��ار آن در 
تجهی��زات ای��ن نش��انه ها را ب��ه دنب��ال خواه��د داش��ت، ب��ا دق��ت در این م��وارد، 
 ت��ا 80 درص��د ای��رادات ی��ک تجهی��ز الکتریک��ی قاب��ل پیش بین��ی خواه��د ب��ود.

نکته:
در حال حاضر با عکس��برداری ترموگرافی می توان دمای دقیق 

تجهیزات را در قسمت های مختلف مشاهده نمود.
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بو
2- بو

هرگونه بوی س��وختگی کاغذ، چوب، پالس��تیک و یا مانند آن 
ها، در ارتباط با قطع��ات الکتریکی قابل توجیه نیس��ت. قطعات و 
تجهیزات الکتریکی به دلیل عبور ب��رق )و افت توان هرچند ناچیز 
در آنها( گرم می شوند اما این گرما محاسبه شده و قابل پیشبینی بوده 

باید بتواند با محیط اطراف خود تبادل کند.
در صورت عدم وجود مس��یر مناس��ب برای تبادل حرارتی بین 
تجهیز و فضای اطراف یا بیش از حد گرم بودن فضای اطراف، دمای 
تجهیز رفته  رفته افزایش یافته، موجب صدمه رسیدن به آن می شود.

  

دود
3- دود

ش��اید ش��ما در فاصله  ای دورتر از تجهی��زات الکتریکی قرار 
گرفته باش��ید به طوری که به طور مس��تقیم دمای تجهیزات را درک 
نکنی��د، اما وجود دود در اط��راف آن ها به هیچ وج��ه قابل پذیرش 
 نیس��ت و در این صورت حتما اتفاق ناگواری در حال وقوع است.

صدا
4- صدا

هر تجهیز هنگام کار دارای صدایی قابل قبول می باش��د. اگرچه 
این صدا از لحاظ حج��م از یک کنتاکتور کوچک ت��ا یک کنتاکتور 
بزرگ بسیار متغیر اس��ت اما در هر صورت صدای یک تجهیز سالم 
از ناس��الم قابل تش��خیص خواهد بود. هرگونه وز وز، سوت و … 
صداهای��ی از این نوع که بیانگر عملکرد نا صحیح تجهیز می باش��د 

باید به موقع و به طور مناسب پیگیری شود.

هنگامی که عایق سیم می سوزد در محیط 
 اطراف خود دود منتشر می کند.

 دستگاه صوت سنج
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لرزش
5- لرزش

به دلیل این که تجهیزات الکتریکی دارای حرکات مکانیکی در 
محدوده فضای پیش بینی ش��ده خود هس��تند، باید در مکان خود به 

شکل قابل قبولی محکم نصب شوند.
در ص��ورت مش��اهده هرگونه ل��رزش، ت��کان و حرکت این 
تجهیزات، باید به سرعت از آن جلوگیری شود. چرا که این حرکات 
و لرزش ها می تواند عالوه بر شل کردن سیم ها و کابل های ارتباطی، 

موجب ضربه زدن به دیگر تجهیزات نیز بشود.

نور
6- نور

در اثر جرقه های کوچک و بزرگی که در اثر:
1- جریان زیاد.

2- تمیز نبودن کنتاکت ها و اتصاالت.
3- بیشتر بودن از ظرفیت تجهیزات

رخ می دهد، در محیط تابلوی کنترل نور مش��اهده خواهد شد. 
 علت بروز این نور گذرا باید توس��ط سرویس ��کار پیگیری ش��ود.

  

.

رنگ
7- رنگ

به طورکلی همه تجهیزات الکتریکی دارای یک پوشش نارسانا 
هستند، تغییر رنگ این پوش��ش خود می تواند بیانگر بروز ایراد در 

عملکرد درست آن ها باشد.
به طور مثال هنگامی که از یک کنتاکتور جریانی بیش از ظرفیت 
قابل تحمل آن عبور نماید، حرارت ایجاد ش��ده از کنتاکتها با آن که 
در داخل قرار دارند به تدریج به بدنه عایق آن منتقل ش��ده و رنگ آن 

را تغییر می دهد. 

  

  

  

یکی از کنتاکتورها در محل خود محکم نیست و 
به دیگر قطعات ضربه می زند.

عدم اتصال مناسب در تجهیزات الکتریکی 
موجب بروز جرقه خواهد شد

میزان این تغییر رنگ می تواند مالکی برای 
تحت فشار قرار گرفتن تجهیز باشد.

ادامه دارد
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کیان عباسی

شرکت  روان پارس

مدیریت عرضه وتقاضا در صنعت 
در دنیــای کنونی روابط و تعامــالت بین المللــی در زمینه های 
سیاســی، اقتصــادی، صنعتــی، فرهنگــی، و غیره، با نــگاه به 
ارزش ها، منافع و سیاست گزاری ها، تعریف و اجرا می شوند.

به عب��ارت دیگر مختصات جوامع که ب��ه لحاظ مدرن بودن 
یا در حال توس��عه قرار داش��تن ) که خود این عناوین هم مورد 
مناقشه هستند(در طبقه بندی اقتصادی و صنعتی به لحاظ میزان 

عرضه وتقاضا در صنعت، تاثیر گذار است.
در مقاطع کنونی جوامع صنعتی، اینکه ما و خصوصًا صنعت 
آسانسور در کشور ما در مقایسه با دیگر جوامع همطراز به لحاظ 
میزان دادو ستد و حتی نه ارزش مادی خلق شده در بخش تولید 
قابل رقابت، در کجا ایس��تاده ایم، مورد نظر و  در این نوش��ته به 
اختصار به میزان سود و درآمد صنعت در سال مالی 2020اشاره 

می شود.
اخیراً در گ��زارش ارائه ش��ده در مجمع انجمن آسانس��ور 
اروپا)ELA( میزان داد و س��تد و یا به بی��ان دیگر؛ گردش مالی 
صنعت اسانس��ور و پله برقی در سطح جهان مبلغ هشتاد میلیارد 

دالر اعالم گردید. 
در نگاه اول به درس��تی می توان دریافت که این مبلغ چندین 
برابر در آمد نفتی چند کش��ور از محل اس��تخراج و فروش نفت 

خام در آن کشور ها است.
در ن��گاه اول ارقام را می ت��وان نظاره کرد، با می��زان در آمد 
نفتی مثاًل فالن کش��ور صادر کننده نفت مقایس��ه کرد، به تحلیل 
ارزش تولید شده در اثر فعالیت خالقانه و شفاف و تولید محور، 
اشتغالزا و کارافرینی تاثیرگذار پرداخت و آن را با فروش ثروت 
طبیع��ی، ملی و متعلق همه نس��ل های یک کش��ور مثاًل در حال 
توسعه جهان سومی س��نجش کرد، و بر حال سیاست گذاران و 

مردمان آن کشو رها گریست.
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البته الزم به بیان است که؛ ارقام ارائه شده محصول، فروش 
تولیدات فلزی صرف و کپی ش��ده نیس��ت، تولی��د خالقانه، 
تکنولوژی و نوآورانه با بهره گیری از دانش اندوخته و بدس��ت 
آمده در طول س��الیان و بوجود آوردن زیرس��اخت ها، سرمایه 
گذاری، تالش و فعالیت مش��خص و هدفمند این ش��رکت ها 
زمینه ساز بدس��ت آمدن و تحصیل این س��ودها می شود. و نه 

داللی و بده و بستان های کاسبکارانه.
بنا به تعبی��ر یک روزنامه نگار اقتصادی؛ در زمینه س��رمایه 
و صنع��ت؛ »ای��ن درآمد ها به��ای فروش فلزات هوش��مند و 
الکترونیزه هس��تند.«) این اطالعات و ارقام از منابع متفاوت و 
قابل اعتنا و نهایتًا با مراجعه به منابع ارائه ش��ده از سوی شرکت 
ها  در مراک��ز تولید مختلفی که در کش��ور ه��ای دیگر دارند، 

گردآوری و جمع بندی شده اندو قطعا مستند هستند.(
اما در کشور ما چه می گذرد؛

در پاس��خ به این پرس��ش ابتدا باید به اع��داد و ارقام و آمار 
رجوع کرد.

اما کدام آمار؟  کدام آمار در حوزه ی س��اخت وساز وجود 
دارد؟

کدام آم��ار در زمینه تولید و عرض��ه تجهیزات حمل و نقل 
عمودی وجود دارد.

وکدام برنامه مدونی در این رمینه موجوداست؟
جایگاه کش��ور ما در گس��تره داد و س��تد صنایع و از جمله 
صنعت حمل ونقل عمودی در کجای جدول قرار دارد. و برای 

ارتقاء آن چه باید کرد؟
بر متولیان اس��ت برای برون رفت از شرایط فعلی چاره ای 

منطقی و قابل اجرا در اندازند.
ما مردمانی امیدوار هستیم. و امید اینکه مراجع ذیصالح در 
این مورد و مدیریت این امور و برای برون رفت از شرایط فعلی 

از جمله برای صنعت هم چاره بی اندیشند. 
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سرویس و نگهداری
 آزمون و تست آسانسور
قسمت دوم

امیر خرمی

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای

4- آزمون ها و تست ها
آزمون های آسانس��ور مجموعه فعالیت هایی اس��ت که قب��ل از بهره برداری عادی از آسانس��ورها انجام 

می شود و به 5 مرحله اصلی تقسیم می شود:
l بازدید چاهک آسانسور 
l بازرسی از درب طبقات 

l بازرسی آسانسور 
l بازرسی موتورخانه آسانسور 

l کنترل تراز کف کابین با کف کلیه طبقات و همچنین حد فاصل کابین و درها 

و تست های آسانسور شامل بررسی های زمان عملکرد آسانسور است و خود شامل موارد زیر است:
P تست زمان حرکت 
P تست ترمز )ایست( 

P تست سرخوردگی سیم بکسل ها 
P تست قفل در طبقات آسانسور )درب لوالیی( 

P تست ترمز ایمنی یا پاراشوت 
P تست شالتر باال و پایین

P تست عملکرد صحیح فن موتور
P تست باالنس بودن کابین و وزنه تعادل 

P تست کشش سیم بکسل ها یا شل شدگی و...
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راه ان��دازی  و  نص��ب  عیب یاب��ی 
آسانسور نیز شامل موارد زیر است:

- عیب یابی تابلو فن موتور روش��ن 
نمی شود.

شاس��ی می پذی��رد، ول��ی المپ زیر 
شاسی روشن نمی شود.

تابلو بعضی از شاسی ها ی احضار را 
نمی پذیرد. 

عدم جذب کنتاکتورها یا قطع و وصل 
شدن آنها  ترمینال های ترمز ولتاژ ندارد و 

فک ترمز باز نمی گردد. 
آژیر مداومG22 و غیر عملیاتی شدن 
سیستم المپ کابین با به استراحت رفتن 

تابلو خاموش نمی شود. 
فیوزهای مینیاتوری تک فاز یا سه فاز 

با روشن شدن تابلو می پرد. 
ترمینال های قدرت ولت��اژ ندارند یا 

فازها U.V.W جابه جا می باشند.
1 س��ری ایمنی تکمیل نش��ده و تابلو 

خطای سری استپ می دهد و...

4-1- آزم�ون ها
از  ع��ادی  بهره ب��رداری  از  قب��ل 
آسانس��ورها، بای��د عملک��رد صحیح و 
کامل تجهیزات و ایمنی توس��ط شخص 
ذی ص��الح آزمای��ش ش��ده و صح��ت 
نقش��ه های اجرائی و مشخصات فنی در 
حال حرکت و سکون کنترل شود. کنترل 
و بازرس��ی های آسانسور به طور معمول 

به پنج مرحله عمده تقسیم می گردد. 

چاه��ک  بازدی��د  اول:  مرحل��ه 
آسانسور

در ابتدا آسانس��ور را به آخرین طبقه 
احضار و در طبقه را در اولین ایستگاه باز 

می کنیم. در این حالت بازدید شروع شده 
و موارد زیر کنترل می گردد: 

روشن بودن چراغ های تونلی
چاه آسانس��ور باید مجه��ز به چراغ 
تونلی باشد، به طوری که روبه روی در هر 
طبقه یک چ��راغ و در انتها و ابتدای آن نیز 
یک چراغ در نظر گرفته شده باشد. محل 
چراغ ه��ا نباید در کنار وزنه یا هر جس��م 
دیگری باش��د و بتواند ب��ه هنگام توقف 
کابین در هر طبقه روش��نایی کافی جهت 
س��رویس را روی کابی��ن ایج��اد نماید. 
مدار تغذی��ه چراغ های تونلی باید جدا از 
تابلوی فرمان بوده و قبل از تابلوی تغذیه، 
از تابلوی عمومی س��اختمان گرفته شده 

باشد. 
اندازه گیری و کنترل ارتفاع چاهک

در آسانس��ورهای با سرعت حرکت 
یک متر بر ثانیه، ارتفاع چاهک آسانسور 
بای��د حداقل ی��ک و نیم متر باش��د و در 
آسانس��ورهای با س��رعت باالتر مقدار 

عمق متناسب با سرعت تغییر می کند.

اندازه گی��ری فاصل��ه کادر وزنه با 
ضربه گیر

فاصله کادر وزنه ت��ا روی ضربه گیر 
در آسانس��ورهای ی��ک متر ب��ر ثانیه بین 
حداق��ل 15 س��انتی متر ت��ا حداکثر 25 
سانتی متر متغیر می باش��د که الزم است 
با دس��تورالعمل سازنده و استانداردهای 
معتب��ر کنت��رل ش��ود. در صورت��ی که 
ضربه گیر در زیر کادر وزنه نصب ش��ده 
باش��د، ای��ن ان��دازه از لب��ه ضربه گیر تا 
 س��کوی مربوطه 20 الی 25 س��انتی متر

 خواهد بود. 

بازرس��ی ابت��دای محل اس��تقرار 
ریل های وزنه و کابین

ریل های وزنه و کابین روی ورق های 
آهنی با ابعاد حداقل 20×20 س��انتی متر 
و ب��ه ضخامت حداقل 1 س��انتی متر قرار 
می گیرن��د. توج��ه ش��ود ک��ه ریل ها با 
 هیچ روش��ی به ای��ن صفح��ات محکم

 نشده باشد.

کنترل ابعاد جان پناه
زمان��ی ک��ه سرویس��کار مش��غول 
بازرسی و س��رویس آسانسور می باشد، 
ممکن است کابین به سمت پایین حرکت 
نمای��د؛ در این صورت وج��ود جان پناه 
باعث جلوگیری از حادثه خواهد ش��د. 
حداق��ل ان��دازه جان پناه ک��ه حد فاصل 
س��کوی وزنه با س��کوی کابین و دیواره 
چ��اه آسانس��ور می باش��د، فضای��ی به 
ابعاد 50×60 س��انتی متر و به عمق 1 متر 

می باشد. 

بازدی��د از میکروس��وئیچ ته چاه و 
کنترل کارکرد آن

فلک��ه هرزگ��رد کشش��ی ت��ه چاه 
جزء سیس��تم پاراش��وت ب��وده و جهت 
هدای��ت سیم بکس��ل گاورن��ر ب��ه کار 
 م��ی رود. در صورتی ک��ه به ه��ر دلیلی
 کش��ش سیم بکس��ل فلک��ه گاورن��ر از 
مقدار مجاز آن بیش��تر ش��ود، وزنه فلکه 
هرزگرد ته چاه باعث قطع میکروسوئیچ 
آن خواهد ش��د و با توجه ب��ه این که این 
میکروس��وئیچ ج��زء س��ری اس��تپ ها 
 اس��ت، باعث خاموش ش��دن آسانسور

 می گردد. 
ادامه دارد



بازگشت همه بسوی خداست
جنابان آقایان مهندسین و خاندان محترم

درگذشت عزیزان از دست رفته تان را صمیمانه تسلیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند مهربان ب��رای آن مرحومان آمرزش و 

برای بازماندگان  صبر و سالمتی آرزومندیم.

- حمید آتشکاری
- پرویز متقی

- محمد رضا زهره وند
- محسن گرشاسبی

- رضا خطیب
- عبدالهی
- مظفر پور

- ابوذر مومنی
- کیان عباسی

-محمد علی باشی

هیات مدیره  وبازرسین سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران



پالك ظرفیت 
با طراحی و برش خاص 

آدرس : رسالت، استاد حسن بنا جنوبی، خیابان صالحی، کوچه حسینی، بن بست تنها، پالك 3
ARMAN
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نحوه پرداخت 
 چکـی 

٢ماهه
تکه٣٠

قابلیت حک 

اطالعات روي 4 تیکه 

طبق استاندارد 

ARMAN

  

زنگ 
خطر


