
نشریه  الکترونیکی
سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 

ش��ماره   هفت��م
) تی����������ر  1400(

5 مـرداد روز ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی گرامی بـاد



نشریه  الکترونیکی
سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 

ش��ماره   هفت��م
) تی����������ر  1400(

5 مـرداد روز ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی گرامی بـاد
نشریه  الکترونیکی

سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 

ش��ماره   هفت��م
) تی����������ر  1400(

5 مـرداد روز ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی گرامی بـاد
سرمقاله

ایمنی و فرهنگ ایمنی 2

اخبار 

داخلی 5

خارجی 11

مصاحبه

استاد زادور قادمیان
پیشکسوت فعال در تولید ملزومات واجرای آسانسور  20

دیدگاه

پنج چالش اصلی پیش روی دولت سیزدهم 22

رتبه بندی شرکت های دارای گواهی طراحی و مونتاژ 23

گزارش

 بازدید هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران
از کارگاه شرکت کابین پالس 31

مقاله

بازاریابی و مشتری مداری  در صنعت آسانسور 47

اهمیت اخالق حرفه ای و علل رعایت نشدن در بازرسی فنی آسانسور 49

چگونگی انتخاب آسانسور و پله  برقی برای یک  ساختمان 51

53 تخلیه اضطراری با آسانسور به هنگام آتش سوزی

	 ،شورای سردبیری:  محمد رضا زهره وندی، ایرج نیازی اربابی

تورج شفائی، علیرضا یوسفی، غالمرضا قلیچ خانی، ابوذر مومنی        

	 ویراستار و مشاور:  سهراب دنیابیگی

	    ،همکاران این شماره: محمد رضا زهره وندی، ایرج نیازی اربابی

ابوذر مومنی، علیرضا یوسفی،    مهدی مینافر،   امیر خرمی، رضا نظری، 

میثم طهرانچی، رحمت ا... قیصری، ایمان ادیب پور، پیمان تبریزی، 

فرهاد دنیا بیگی، حسین پرفن، امید هاشمی و مجید رمضانی

	)طراح گرافیک: آتلیه بوستان بالغی)آرش علیرضا

	روابط عمومی: مژگان جالو،  مریم طالب لو و فرشید رحیم نیا

	نشاني: تهران ، خیابان ستارخان ، خیابان نیرو، کوچه دوم 

 پالک 5  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 

	44273051 :تلفکس تلفن: 44273045 
	www.iseei.net :وب سایت

	   info@iseei.net   :پست الکترونیک

	.شورای نویسندگان در ویرایش مطالب آزاد است
	.مطالب منتشر شده، بیانگر نظر نویسندگان است
	.نقل بخشي از مطالب نشریه با ذکر نام و مأخذ مجاز است
	   در استفاده شده  و تصاویر  متن  با  مرتبط  امور  کلیه  مسئولیت 

آگهي هاي تبلیغاتي، به عهده صاحبان آگهي مي باشد.



3 نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 
شماره   هفتم  )  تیر 1400(

ایمنی و فرهنگ ایمنی
در ش��ماره پیش رو، مجله الکترونیکی سندیکای صنایع آسانس��ور و پله برقی ایران، مطابق معمول می بایست تحت عنوان سرمقاله، به مهمترین موضوع یا 
مسائل حال حاضر صنعت پرداخته شود. اما  این شماره مصادف با ماه مرداد و پنجمین روز آن  و روز ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی مصادف گردیده است.
و چه مناس��بتی مهمتر از ایمنی و پرداختن به آن؛ توجه و تذکر به رعایت اس��تاندارد ها و اصول ایمنی، دادن و گرامی داش��تن یاد و نام همه ی همکاران و 
عزیزانی که به هر دلیل و به هر شکل در فقدان ایمنی، اکنون در میان ما نیستند. هرچند گویی اکنون می طلبد که همچنین سمت و سوی تذکر و توجه را کمی به 

سمت رعایت  بهداشت ایمنی و دور نگاه داشتن ویروس کوید 19 از خود، نزدیکان و دیگران  هم بگردانیم.
باری به صنعت بازگردیم و ایمنی در صنعت آسانس��ور و پله برقی که همچنان و همواره الزام به رعای��ت اصول و قوانین آن داریم. و این نیازمند فرهنگ 

سازی است.
در تعریفی ساده اما کامل از فرهنگ ایمنی یا safety culture می توان گفت:

“فرهنگ ایمنی پیاده سازی یک مدیریت ایمنی قوی و اولویت بخشیدن به سالمت و ایمنی در محیط کار است.”
در حقیقت ارتقاء فرهنگ حفظ ایمنی در سطوح کاری و ایجاد یک نگرش مثبت در این حوزه در کنار اجرای کامل قوانین و مشارکت جمعی کارکنان در 

مسائل مربوط به این بخش می تواند زمینه ساز محیطی سالم و ایمن باشد.
از جمله ویژ گی های یک فرهنگ ایمنی کاماًل مثبت، تعهد کامل س��طوح مدیریتی به پایه گذاری روش های ایمنی صحیح، مبتنی بر مس��ئولیت پذیری و 

صداقت میان کلیه کارکنان و بخش های مدیریتی است، اما به نظر شما منظور از فرهنگ ایمنی مثبت چیست و چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
)specifications of positive safety culture( 2 ویژگی های فرهنگ ایمنی مثبت

پر واضح است که نتیجه حاصل از توسعه و گسترش فرهنگ ایمنی مثبت، عالوه بر ایجاد الگوی صحیح رفتاری برای کارکنان، کاهش چشمگیر حوادث 
و خطاهای ناش��ی از نا آگاهی افراد و به تبع آن ایجاد سازمانی قابل اعتماد اس��ت؛ اما این در صورتی است که بتوانیم تمامی یا حداقل بخش بزرگی از فرهنگ 

ایمنی مثبت را پیاده کنیم که این نیازمند مواردی است که به بخشی از آن اشاره خواهیم کرد:
-ارائه اطالعات کامل در ارتباط با ایمنی و بهداشت محیط کار به کلیه کارکنان

-مشارکت جمعی و دریافت پیشنهادات و نظرات کارکنان و بررسی آن از سوی مدیریت
-اولویت قرار دادن ایمنی تحت هر شرایطی، حتی به بهای کاهش و یا توقف تولید

-نظارت مکرر مدیران بر فضای محیط کار و مشورت با پرسنل
- به روز رسانی اطالعات در حوزه ایمنی و بهداشت به صورت مداوم

- بررسی و تحلیل کامل حوادث پیش آمده و ارائه نتایج حاصل از این بررسی به کلیه کارکنان
- تخصیص بودجه کافی به بخش ایمنی و بهداشت

- ارائه آموزش های الزم به پرسنل متناسب با محیط کار
- ایجاد فضایی سرشار از همدلی و همراهی میان کارکنان با ارائه سیاست های ایمنی صادقانه

تش��کل ها می توانند با اس��تفاده از ابزارهای موجود و همچنین بهره گیری از فضای مجازی بستر مناس��بی جهت آموزش فرهنگ ایمنی به اعضاء خود و 
فعالین صنعت آسانسور و پله برقی ایجاد کنند.

سندیکای آسانسور و پله برقی ایران همواره تالش کرده با برگزاری کالس های آموزشی ایمنی و سمینارهای ایمنی و همچنین چاپ اولین کتاب ایمنی 
در صنعت آسانسور سهمی در پیش برد فرهنگ سازی ایمنی داشته باشد.

اکنون با وجود انتشار مجله الکترونیکی امید داریم عالقه مندان به این مبحث مهم مقاالت و تجربیات خود را جهت اشاعه ی فرهنگ ایمنی به اشتراک بگذارند.

سرمقاله
نشریه الکترونیکی

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

امیر خرمی
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اخبار داخلی

هیات مدیره س��ندیکای صنایع آسانس��ور و پله برقی ایران پنجاهمین نشس��ت خود را جهت بررسی دستورات جلسه و 
رس��یدگی به مسائل پیش روی صنعت دوم شهریور 1400 با حضور اکثریت اعضا و دیگران بصورت مجازی در محل سندیکا 

برگزار کرد.
بر اساس دستور جلس��ه از مهمترین موارد بررسی فعالیت برخی از کارگروه های هیات مدیره از جمله کارگروه فرهنگی، 

فنی و استاندارد، بحث و بررسی مباحث مالی و دیگر فعالیت های انجام شده بود.

برگزاری پنجاهمین گرد همایی هیات مدیره سندیکای صنایع 
آسانسور و پله برقی ایران
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تعویق زمان دهمین نمایشگاه تخصصی
 صنایع آسانسور و پله برقی

تعویق زمان برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه
 بین المللی صنعت ساختمان تهران

نمایش��گاه  دهمی��ن  برگ��زاری 
تخصصی صنایع آسانس��ور و پله برقی 

به تعویق افتاد.
بر اس��اس اطالعیه منتش��ر ش��ده 
از س��وی اتاق تعاون ای��ران برگزاری 
دهمین نمایش��گاه تخصص��ی صنایع 
آسانسور و پله برقی به زمان مناسب در 

آینده موکول ش��ده است.در قسمتی از 
این اطالعیه امده است:

 پی��رو پیگیری های ب��ه عمل آمده 
تولیدکنن��دگان  انجم��ن  ط��رف  از 
برق��ی،  پل��ه  آسانس��ورو   قطع��ات 
همکاری و مس��اعدت وزارت صمت 
، شرکت س��هامی نمایش��گاه ها و اتاق 

تع��اون ای��ران؛ مج��ری برگزارکننده 
نمایش��گاه، به اطالع می رس��اند  زمان 
 برگ��زاری دهمی��ن دوره نمایش��گاه 
بی��ن المللی آسانس��ور و پل��ه برقی  به 

تعویق افتاده است.
ضمنًا تاریخ دقیق برگزاری متعاقبًا 

اعالم خواهد شد.

براس��اس اعالن منتش��ر ش��ده از 
س��وی اتاق تع��اون ای��ران  در برخی 
 پایگاه های خبری؛ » بیس��ت و یکمین
 نمایش��گاه صنع��ت س��اختمان ک��ه 
قرار ب��ود از 21 تا 24 م��رداد 1400 در 

مح��ل نمایش��گاه ه��ای بی��ن المللی 
 تهران برگزار ش��ود) به دلیل ش��رایط 
از ش��یوع  گی��ری  پی��ش  و  وی��ژه 
 وی��روس کوی��د 19( ب��ه تعوی��ق

 افتاده است.«

برگ��زاری  اطالعی��ه  ای��ن 
 هرگون��ه نمایش��گاه را ب��ه تعدی��ل 
تصوی��ب  و  ش��یوع  ش��رایط 
 س��تاد مل��ی بح��ران کرون��ا من��وط

 کرده است.
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برگزاری دوره آموزشی  برای 

فعالین صنعت آسانسور

برگزاری دوره آموزشی طراحی آسانسور 

با نرم افزار لیفت دیزاینر ویرایش 2020

کارگروه آم��وزش هیات مدیره س��ندیکای صنایع 
آسانس��ور و پله برقی ایران؛      دوره        آموزش��ی تخصصی جهت 
آمادگی مدیران فنی و تکنس��ین فنی ب��رای آزمون های 
 تخصصی را با همکاری  موسسه تصمیم سازان جنوب

)مرکز آموزش بازرگانی فارس ( برگزار می کند.
س��وی  از  ش��ده  منتش��ر  خب��ر  اس��اس  ب��ر 
 کارگ��روه آم��وزش س��ندیکا؛ ش��روع کالس ه��ای
1400 ش��هریور   13 از  آموزش��ی  دوره   ای��ن 

آغاز می شود.
خبر در ادامه می افزاید: مدت این دوره 36 ساعت و مفاد 
آموزش��ی با تاکید بر مهارت تس��ت زنی  به همراه 6 ساعت 

امتحان شبیه سازی شده روز آزمون برگزار می شود.
بر اساس این خبرمحتوای آموزشی این دوره شامل:

_مقررات ایمنی س��اختار و نصب آسانس��ورهای 
برقی) الکتریکی (

برای اولین بار دوره آموزش��ی 
طراح��ی آسانس��ور با ن��رم افزار 
لیف��ت دیزاین��ر ویرای��ش2020 
توس��ط اس��اتید کارگروه آموزش 
س��ندیکای آسانس��ور و پله برقی 
ایران به صورت دو دوره مقدماتی 
و  پیشرفته در اواس��ط شهریور ماه 
توس��ط اس��اتید مجرب کارگروه 

برگزار خواهد گردید
خب��ر منتش��ر ش��ده از س��وی 

کارگروه آموزش سندیکای صنایع 
آسانس��ور و پله برقی ایران حاکی 
است: دوره به صورت آنالین بوده 
و نصب این نس��خه از ویرایش نرم 
افزار توسط دانشجو قبل از شروع 
دوره الزام��ی اس��ت و همچنی��ن 
گواهینامه اتمام این دوره توس��ط 
سندیکای آسانسور   پله برقی ایران 
و دانش��گاه فنی انقالب اس��المی 

مشترکا صادر می گردد.

_مق��ررات ایمن��ی س��اختار و نص��ب آسانس��ورهای 
هیدرولیکی 

_مق��ررات ایمنی س��اختار و نصب پل��کان برقی و پیاده 
روهای متحرک

_کتاب ایمنی در صنعت آسانسور
_اصول طراحی و محاسبات آسانسور

 _اصول نقشه خوانی  
اس��ت و عالقمن��دان جه��ت ثب��ت ن��ام با تلف��ن های 
09305702334 - 07136268620 و تماس حاصل نمایند.
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اجازه توسعه دو برابری واحدهای صنعتی
 در شعاع ۱20 کیلومتری تهران

مصوبه »تس��هیل اس��تقرار و توس��عه 
واحدهای صنعتی و معدن��ی در محدوده 
ش��عاع 120 کیلومتری اس��تان تهران« در 
جلسه پنجاه و دوم هیأت مقررات زدایی و 
بهبود محیط کسب وکار به تصویب رسید 

و ابالغ شد.
در پنجاه و دومین جلس��ه) س��یزدهم 
تیر1400( هی��ات مقررات زدایی و بهبود 
محیط کس��ب و کار، توس��عه و نوس��ازی 
واحدهای صنعتی و معدن��ی در محدوده 
ش��عاع 120 کیلومتری اس��تان ته��ران تا 
حداکثر دو براب��ر ظرفیت موجود مصوب 
شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، 
براساس این تصمیم هیات مقررات زدایی 
که در جلس��ه 28 تیرماه امسال اتخاذ شد، 
ص��دور مجوز توس��عه و نوس��ازی برای 
واحده��ای دارای پروان��ه بهره برداری و 
پروانه کس��ب تولیدی و کارت شناسایی 
مس��تقر در داخل و خارج از ش��هرک ها و 

نواحی صنعتی، تا حداکثر دو برابر ظرفیت 
موجود در زنجیره تولید در عرصه و اعیان 
موجود با رعایت ضوابط زیس��ت محیطی 

مربوطه بالمانع است.
همچنین براساس این مصوبه، سازمان 
حفاظ��ت محی��ط زیس��ت مکلف ش��ده 
اس��ت به اس��تعالم های مربوط به توسعه 
واحده��ای صنفی و صنعت��ی تولیدی در 
شهرک ها و نواحی صنعتی حداکثر ظرف 
م��دت 20 روز از تاری��خ تکمیل مدارک و 

مستندات پاسخ دهد.
امکان توس��عه و نوس��ازی واحدهای 
دارای پروانه بهره برداری در ش��عاع 120 
کیلومتری استان تهران در حالی سرانجام 
از س��وی هی��ات مقررات زدایی مصوب 
و به اجرا گذاش��ته ش��د که طی یک س��ال 
اخیر این مطالبه از س��وی ات��اق بازرگانی 
ته��ران و فع��االن اقتصادی ط��ی چندین 
جلس��ه در ش��ورای گفت و گوی دولت و 

بخش خصوصی استان تهران مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت

 در همین رابطه، معاونت کسب و کار 
اتاق تهران نیز اس��تدالل های کارشناسی 
خود ب��رای اص��الح قانون ش��عاع 120  
کیلومت��ری را در گفت وگ��و با مس��ئوالن 
دولتی مطرح و رفع ای��ن محدودیت را در 
راستای کمک به توسعه واحدهای تولیدی 
مطالبه کرده بود. این خواس��ته همچنین از 
سوی اس��تانداری تهران مورد توافق قرار 
گرفت و ط��ی مذاکره با مقامات س��ازمان 
محیط زیس��ت، راهکاره��ای اصالح این 
قانون به بحث گذاش��ته ش��د تا سرانجام 
دس��تورالعمل اجرایی رف��ع محدودیت 
توس��عه واحده��ای صنعت��ی و صنفی در 
ش��عاع 120 کیلومتری اس��تان ته��ران از 
سوی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط 

کسب و وکار مصوب و الزم االجرا شد.
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نماین��دگان  و  نماین��دگان  هی��ات  اعض��ای  رای  ب��ا 
تش��کل ها در انتخاب��ات هی��ات رئیس��ه کمیس��یون های 
مش��ورتی اتاق ته��ران، محمد الهوت��ی در جایگاه ریاس��ت 
کمیسیون»تس��هیل تج��ارت و توس��عه صادرات« ابقا ش��د و 
 علی نقیب به عنوان رئیس کمیس��یون »صنع��ت و معدن« اتاق 

تهران برگزیده شد.
 در ادامه برگزاری انتخابات کمیس��یون های مشورتی اتاق 
 تهران در اواسط تیر ماه در آغاز دومین سال فعالیت این کمیسیون ها،
انتخابات دو کمیسیون»تس��هیل تجارت و توس��عه صادرات« 
و»صنعت و معدن« با حضور برخی از اعضای هیات نمایندگان 

و نمایندگان تشکل ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در انتخابات  کمیسیون 
تسهیل  تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهران، محمد الهوتی 
که در دو سال گذشته، ریاست این کمیسیون را بر عهده داشت با 
رای اکثریت اعضا در جایگاه خود ابقا شد؛ بدین ترتیب الهوتی 
در دو سال آینده نیز در کسوت رئیس کمیسیون تسهیل تجارت 

و توس��عه صادرات ات��اق تهران باقی مان��د. در انتخابات نواب 
رئیس این کمیس��یون نیز افش��ین کالهی و مهراد عباد دو عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول 

و نایب رئیس دوم برگزیده شدند.
در انتخاب��ات هیات رئیس��ه کمیس��یون صنع��ت و معدن 
هم »علی نقی��ب« عضو هیات نمایندگان اتاق تهران توانس��ت 
رای اکثری��ت را ب��رای هدای��ت این کمیس��یون در دو س��ال 
آین��ده ب��ه دس��ت آورد. در ادام��ه، انتخاب��ات ن��واب رئیس 
کمیس��یون صنعت و معدن نیز برگزار ش��د و ب��ه موجب نتایج 
ای��ن انتخابات، هروی��ک یاریجانیان و س��جاد غرقی به ترتیب 
 حائ��ز بیش��ترین رای ب��رای عضوی��ت در هیات رئیس��ه این

کمیسیون شدند.
بدین ترتیب تاکنون انتخابات هیات رئیسه هشت کمیسیون 
مش��ورتی اتاق تهران برگزار ش��ده و پس از برگزاری انتخابات 
نهمی��ن کمیس��یون در روزه��ای آت��ی، دوره دوم فعالیت این 

کمیسیون ها به طور رسمی آغاز خواهد شد.

تعیین هیات رئیسه جدید دو کمیسیون مشورتی اتاق تهران



نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 10
شماره   هفتم  )  تیر 1400(

استارت آپ های نوپا در بیمه 
برای ادامه فعالیت و کسب و کار 
خود به مانع تازه ای برخورده اند 
که یک سوی آن نهاد    رگوالتور 
بیم��ه مرکزی اس��ت. ب��ه گفته 
اقتص��اد  کمیس��یون  رئی��س 
نوآوری و تح��ول دیجیتال اتاق 
تهران، اعم��ال محدودیت های 
جدید از س��وی بیمه مرکزی بر 
ادامه فعالیت اس��تارت آپ های 
بیمه ای، قهرآمیز است و نتیجه ای 
جز آسیب به چابکی در صنعت 

بیمه در بر نخواهد داشت.
بیم��ه مرک��زی ب��ا ص��دور 
بخشنامه ای در اواسط تیر 1400، 
ادامه همکاری ش��رکت های بیمه 
ب��ا اس��تارت آپ ها و پلتفرم های 
ف��روش آنالین بیمه را مش��روط 
به کس��ب مجوز فعالیت از سوی 
استارت آپ های این حوزه کرد. بر 
اساس این بخشنامه، از اول تیرماه 
امسال هرگونه همکاری مستقیم 
و غیرمس��تقیم شرکت های بیمه و 
ش��بکه فروش با ستارت آپ های 
بیمه ای فاقد مجوز از بیمه مرکزی 
ممنوع بوده و در صورت مشاهده 
نام شرکت های بیمه در سایت ها و 
اپلیکیش��ن های این حوزه، با آنان 
برخورده��ای نظارت��ی صورت 

خواهد گرفت.
به گزارش رواب��ط عمومی 
اتاق ته��ران، رئیس کمیس��یون 

ن��وآوری و تح��ول  اقتص��اد 
دیجیتال ات��اق تهران در واکنش 
به اق��دام قهری بیم��ه مرکزی با 
استارت آپ های بیمه ای، چنین 
مانع تراش��ی ها بر سر راه فعالیت 
کس��ب و کارهای نوپا را مسبوق 
به س��ابقه دانس��ت و با اشاره به 
اینکه، پیش از ای��ن نیز نهادهای 
تنظیم گر بازار،محدودیت هایی 
را ب��رای اس��تارت  آپ ها ایجاد 
کرده ان��د، گف��ت: پی��ش از این 
نیز، محدودیت ه��ای متعددی 
از س��وی وزارت بهداش��ت و 
زیرمجموعه های این وزارتخانه 
علی��ه اس��تارت آپ های حوزه 
سالمت اعمال ش��د که از جمله 
تبعات این برخورد قهری، بروز 
موان��ع و مش��کالت در مقابله با 

بیماری کرونا در کشور بود.
فرزین فردیس ب��ا بیان اینکه، 
چن��دی پی��ش نی��ز محدودیت 
ش��بکه  در  ممنوعیت های��ی  و 
تراکنش های مالی در ارتباط با رمز 
ارزها اعمال شد، افزود: کنشگران 
و فعاالن حوزه استارت آپ کشور 
انتظار دارند که نهادهای تنظیم گر، 
به ج��ای محدود ک��ردن فعالیت 
کس��ب و کارهای نوپ��ا، ف��رش 
قرمز پی��ش پای اس��تارت آپ ها 
پهن کنند تا ب��ا افزایش بهره وری 
در کش��ور، تولی��د ناخالص ملی 

افزایش پیدا کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران سپس، با استناد به تجارب 
قبلی از جمله برخورد با فعالیت 
ش��بکه حمل و نق��ل اینترنت��ی، 
اعمال محدودیت برای فعالیت 
استارت آپ های بیمه ای را ناکام 
دانست و پیش بینی کرد با توجه 
به ش��تاب اقتص��اد دیجیتال در 
کشور، ش��رکت های کارگزاری 
بیم��ه نیز راهی جز همس��ویی و 
همراهی با اس��تارت آپ ها این 

حوزه نخواهند داشت.
همچنین، محم��ود کریمی 
مدیر ارش��د ش��بکه نوآفرینی به 
عنوان اولین مرک��ز نوآوری در 
صنعت بیمه نی��ز، تعارض پیش 
آمده میان بازیگران سنتی صنعت 
بیمه و استارت آپ ها را از طریق 
و  هوش��مندانه  گفت و گ��وی 
هم فک��ری قاب��ل حل دانس��ت 
و گف��ت: نبود چاالک��ی کافی و 
وجود رویکرد محافظه  کارانه در 
نهاد بیمه مرکزی و شرکت های 
بیمه گذار، اجازه نداده اس��ت تا 
این صنعت آنطور که باید مس��یر 

نوآوری و چابکی را طی کند.
وی با بی��ان اینک��ه از حدود 
س��ه س��ال پی��ش، ب��ه تمام��ی 
استارت آپ های بیمه ای در کشور 
اعالم ش��د که برای ادامه فعالیت 
خود، باید نس��بت به کسب مجوز 
اق��دام کنند، اف��زود: با اس��تناد به 

قانون، بیمه مرکزی، شرکت های 
بیمه گ��ر را از هرگون��ه تخفی��ف 
مازاد برای صدور بیمه ش��خص 
ثالث من��ع کرده اس��ت، در حالی 
که بازاریاب��ان بیم��ه ای در قالب 
اس��تارت آپ ها این نوع بیمه را با 
تخفیف عرضه می کنند، از این رو، 
تعارضی ایجاد شده است که عمال 
دو طرف این صنع��ت را در برابر 
هم قرار داده است حال آنکه شبکه 
استارت آپ بیمه کش��ور، با تکیه 
بر س��اختار و ویژگی اکوسیستم 
ن��وآوری در ایران و جهان، مدعی 
هس��تند که قائ��ل به بره��م زدن 
ساختارهای سنتی هستند به مانند 
آنچه که در دنیای امروز مرس��وم 
است و از طرفی نیز، بر این باورند 
که قواعد گذشته و سرعت گیر در 
کس��ب و کار و اقتصاد را باید کنار 
گذاشت و دو طرف کمک کنند تا 

سهم بازارها افزایش یابد.
کریم��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
اق��دام اخی��ر بیم��ه مرک��زی، 
قهرآمیز اس��ت، اف��زود: راهکار 
برون رف��ت از چال��ش اخیر این 
است که نهاد رگوالتور در بیمه و 
استارت آپ ها با گشاده رویی به 
گفت و گو نشسته و راه حل هایی 
برای رف��ع مش��کالت رخ داده 
بیابن��د و اج��ازه داده نش��ود ت��ا 
کسب و کارهای نوآور در صنعت 

بیمه از ادامه فعالیت باز بمانند.

انتقاد کنشگران اقتصاد دیجیتال از 
محدودیت های تازه بیمه مرکزی
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تغییر زمان برگزاری سمینار بین المللی آنالین آسانسور و پله برقی 

اخبار بین المللی

 زمان برگزاری سمینار بین المللی آسانسور و پله برقی به ماه های
 پایانی سال تغییر یافته است.

بر اساس خبر منتشر شده در پایگاه  اینترنتی این سمینار
 ONLINE 2021 LIFT & ESCALATOR
SYMPOSIUM  بدلیل تش��دید ش��یوع وی��روس کرونا،  این 
س��مینار که پیش از این برای ماه می برنامه ریزی شده بود، برای ماه 

سپتامبر آماده برگزاری خواهد بود.
بنابر این خبر؛ سازمان دهندگان سمپوزیوم آسانسور و پله برقی 

2021 اخی��راً اعالم کردند که به دلیل وضعی��ت همه گیری در حال 
وقوع، این رویداد به صورت آنالین در 22-23 ماه س��پتامبر برگزار 

می شود.
 این س��مپوزیوم توس��ط س��خنرانانی از هنگ کنگ، استرالیا، 

ایاالت متحده، خاورمیانه و انگلستان میزبانی می شود.
در س��مینار آت��ی همچنی��ن دو مبح��ث در م��ورد نوس��ازی 
 و ایمن��ی  در صنای��ع آسانس��ور و پل��ه برق��ی مورد بررس��ی قرار 

خواهند گرفت. 
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توسط انجمن  ملی آسانسور آمریکا

گشایش صفحه مربوط به الزامات، 
سیاست های اجرائی

 و محدودیت های قضایی در 
دوران شیوع ویروس کرونا

یک نوازنده موسیقی راک مسئول 
گسترش فعالیت شرکت بزرگ تولید 

کننده تجهیزات آسانسور می شود

بر اساس خبر منتشر شده در برخی پایگاه  های خبری و تخصصی؛ انجمن ملی آسانسور) ایاالت متحده آمریکا( با 
بروز رس��انی) NEII      AGAIN      PROVING     CORONA    VIRUS( صفحه ی اطالعات و منابع مربوط 

به کروناویروس در حوزه های مختلف صنعت را به روزرسانی کرده  و  ارائه می دهد .
بر اساس این خبر: از جمله صفحه گسترده ای از محدودیت های قضایی و اطالعات مربوط به الزامات، دستورات 
و سیاست های جاری در حوزه های قضایی در سراسر آمریکای شمالی. اطالعات مربوط به ماسک صورت و الزامات 

اثبات واکسیناسیون در ایالت ها و استان های مختلف را هرضه می کند.
 خب��ر در ادام��ه بر لزوم رعایت پروتکل های بهداش��تی در محیط ه��ای کارگاهی در پروژه ها و ی��ا  در زمان انجام 

سرویس و نگهداری تاکید نموده است.

نوازنده پرس��ابقه ی گروه موسیقی راک؛ تی جی ملیچی به 
سمت مسئول توس��عه و گسترش بازار و خدمات یک شرکت 
فع��ال در صنعت آسانس��ور در منطقه ی ش��یکاگو)آمریکای 

شمالی( برگزیده شد.
ب��ر اس��اس خب��ر   مجل��ه Elevator World عالوه بر 
فعالیت تی جی ملیچی در طی 12 سال گذشته به عنوان نوازنده 
موفق در برخی گروه های موس��یقی راک از جمله اسپیتال فیلد 

)Spitalfield (، اما وی سابقه ای قوی از عملکرد، کوشش و 
مراقبت دقیق از مشتری در صنعت آسانسور ایجاد کرده است.

بر اساس این خبر؛ ملیچی با داش��تن بیش از ده سال سابقه 
 Colley        Elevator   Co همکاری با ش��رکت بین الملل��ی 
وظیف��ه دارد ج��ای پ��ای ای��ن ش��رکت را در سراس��ر 
شهرش��یکاگوافزایش ده��د. او دارای م��درک کارشناس��ی 

بازاریابی از کالج کلمبیا شیکاگو است.
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انتخاب مسئول مالی جدید
 شرکت کانه در آمریکای شمالی

تاکید نمایندگان پارلمان کویت بر لزوم 
رعایت دقیق قوانین ایمنی پله های برقی

شرکت بین المللی کانه؛ تولید کننده تجهیزات حمل ونقل 
عم��ودی، آنتونی بکلی را به عنوان معاون ارش��د امور مالی در 

بخش آمریکای شمالی، معرفی کرد. 
بر پایه ی این خبر؛ این ش��رکت در 20 آگوست اعالم کرد؛ 
بکل��ی بیش از 20 س��ال تجربه مالی از جمله مس��ئولیت های 
مربوط به س��ود و زیان و مدیریت مالی جامع نگر را به ارمغان 

آورده  است.

بر اس��اس این خبر آنتون��ی بکلی در ش��رکت های صنعتی 
بزرگ و پیچیده ای در سراسر جهان از جمله در چین، مراکش و 
پنج سال در مکزیک کار کرده است و وی در سمت خود مسئول 

تجارت در ایاالت متحده ، کانادا و مکزیک خواهد بود.
خبر در ادامه افزوده اس��ت: او گزارش فعالیت های خود را 
مستقیمًا به کن اش��مید، معاون اجرایی بخش آمریکای شمالی 

شرکت کانه ارائه خواهد کرد.

بنا بر گزارش منتشر شده در پایگاه اطالع رسانی نشریه عرب تایمز) 16 اوت 2021( نمایندگان پارلمان کویت با توجه به وقوع 
چند حادثه در پله های برقی معابر عمومی در نقاط مختلف شهر کویت؛ بر الزام آموزش، اطالع رسانی و رعایت دقیق قوانین ایمنی 

پله های برقی تاکید کردند.
بر اساس این خبر؛ پیشنهاد اس��امه الشاهین به عنوان عضوی از اعضای مجلس به همراه تعدادی دیگر از نمایندگان دیگر؛ ارائه 

یک دستورالعمل ایمنی در تابلوهای فرمان برای پله برقی را پیشنهاد می کند.
در ادامه خبر افزوده اس��ت: مجروح شدن یک کودک بر روی پله برقی  در یک مرکز تجاری که فاقد دکمه توقف اضطراری بود 

سبب پیچیده تر شدن وضعیت امداد و نجات گردید.
برپایه این خبر الشاهین در ادامه خواستار برگزاری بازرسی های منظم برای اطمینان از رعایت دقیق قوانین ایمنی پله برقی شد.
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جمع آوری کمک های مردمی 
برای توسعه آسانسور خانگِی 

فرد دارای بیماری خاص

افزایش تعداد مسافران قطار در ایس��تگاه های راه آهن کشور 
پهن��اور هند موج��ب تقاضای افزای��ش تجهیزات حم��ل و نقل 

عمودی در این ایستگاه ها شده است.
 بن��ا بر گ��زارش پایگاه های اطالع رس��انی اینتر نت��ی؛ یکی از 
چالش های برزگ در ایس��تگاه های قطار در کش��ور هندوستان؛ 
معضل حمل و انتقال مسافران ورودی و خروجی در ایستگاه های 

راه آن است.
این خبر ها بطور مثال از ایس��تگاه بمبئی چرچگیت-ویرار نام 
می برند که تعداد مسافران روزانه آن بین 1.3 میلیون تا 1.5 میلیون 

نفر است. 
خبر در ادامه آورده اس��ت؛ مسئوالن راه آهن تصمیم گرفته اند 

که تعداد 22 دستگاه  به آسانسورها و پله های برقی بی افزایند. 
این خبر حاکی اس��ت؛ هم اکنون تعداد 66  دستگاه پله برقی و 

24 دستگاه آسانسور در این ایستگاه ها فعال هستند.

همسایگان و اهالی منطقه 
ب��رای توس��عه و نوس��ازی 
آسانسور یک س��اختمان که 
در طبق��ه س��وم آن ف��ردی با 
بیماری های خاص سکونت 
 دارد، اق��دام به جم��ع آوری 

کمک های مالی کردند.
 Elevator خبر   مجل��ه
اس��ت:  World  حاک��ی 
اهال��ی منطقه ی وودس��تاک 
در ش��هر جورجیا ) آمریکای 

ش��مالی( جهت نوس��ازی و 
افزای��ش فضای آسانس��ور 
یک س��اختمان 5 طبقه که در 
طبقه ی س��وم آن ف��ردی که 
دارای اخت��الل ژنتیکی نادر 
 ب��ه ن��ام CD   KL5 زندگی
 می کند که نمی تواند صحبت 
کن��د، راه برود یا غ��ذا بخورد 
 و از تش��نج ه��ای روزان��ه
 رن��ج می ب��رد. بط��ور خود 
ج��وش کم��ک ه��ای نقدی 

قابل توجهی را برای تعریض 
و توس��عه آسانس��ور قدیمی 
این س��اختمان تهی��ه و ارائه 

نمودند.
اس��ت  ذک��ر  ب��ه  الزم 

ای��ن  قدیم��ی  آسانس��ور 
س��اختمان بدلی��ل کوچ��ک 
بودن ام��کان ورود و خروج 
صندل��ی چرخدار ای��ن فرد 

معلول را نداشت.

 تقاضای افزایش نصب آسانسور و پله های

 برقی در ایستگاه های شهر بمبئی
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بدلی��ل اهمیت مباحث مربوط ب��ه تجهیزات ترمزها در 
 ، Elevator World آسانس��ورها، مجله بی��ن الملل��ی
عمده مطالب خود در ش��ماره نوامب��ر 2021 را بر موضوع 

ترمز آسانسور متمرکز می کند.
بر اساس خبر   این نش��ریه: تمرکز این شماره بر سیستم 

ها و اجزاء ترمز خواهد بود.
این خبر در ادامه آورده است:

بر همین اس��اس در س��مپوزیوم بین المللی آسانسور و 
پله برق��ی )هلند( به بهترین مقاالت ارس��الی در مورد ترمز 

آسانسور، جوائزی اهداء خواهد گردید.
 مهل��ت ارس��ال آثار ب��ه  تحریری��ه مجله 15 س��پتامبر 
اس��ت و عالقمن��دان ب��رای دریاف��ت اطالعات بیش��ر  به 
  editorial@elevatorworld .com آدرس:

مراجعه نمایند.

 خبر منتشر شده  در برخی پایگاه های
 تخصصی حاکی اس��ت: یک ش��رکت 
ب��زرگ مس��تقر در س��ریالنکا با طیف 
وس��یعی متش��کل از ش��رکت ه��ای 
مهندسی، از جمله حمل و نقل عمودی 
برن��ده مناقص��ه ی؛ تامی��ن، نص��ب و 
نگهداری آسانس��ور، پل��ه برقی و پیاده 
روی متحرک در ف��رودگاه بین المللی 
والنا در ماله، پایتخت کشور جزیره ای 

مالدیو شده است.
ب��ر اس��اس این خب��ر؛ تع��داد 23  

دستگاه آسانس��ور، 14 پله برقی و چهار 
دس��تگاه پیاده روی متحرک اس��ت در 
 س��اختمان جدید ترمینال مس��افربری
 بین المللی این ش��هر با بیش از 78000 
 مت��ر مربع فض��ا نص��ب می ش��ود که
 می تواند تا 7.5 میلیون مسافر در سال را 

در خود حمل و انتقال بدهد.
 Dimo  این خبر در خاتمه شرکت
Elevator را ب��ه عن��وان مج��ری این 
پ��روژه و زمان اتمام این پروژه را س��ال 

2023 اعالم نموده است.

موضوع مطالب مجله Elevator World  در شماره نوامبر 202۱
بر ترمز آسانسور متمرکز است 

نوسازی و توسعه تجهیزات حمل نقل 
عمودی فرودگاه پایتخت کشور مالدیو
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شرکت هیوندای آسانسور و ش��رکت ال جی الکترونیکس 
مس��تقر در کره جنوبی برای توسعه یک کس��ب و کار و راه حل 

هوشمند، همکاری می کنند.
 Businessبنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی دیلی بیزینس
Daily  در 20 آگوست شرکت هیوندای آسانسور با شرکت ال 
جی الکترونیکس مستقر در کره جنوبی برای توسعه یک کسب 
و کار راه حل هوش��مند و همچنین یک  تجارت هوشمند برای 
اتصال آسانس��ورها، روبات های خودران و سیستم های شبکه 

خانگی برنامه کاربردی طراحی کرده اند.
این خبر حاکی است؛ در این طرح، رابط برنامه نویسی برنامه 
)API( که می تواند با برنامه ه��ای مختلف ارتباط برقرار کرده 
 و آسانس��ورهای درجه یک ایج��اد کند که می توان��د با ترکیب

 فن آوری های دیود      ارسال کننده فرکانس و عالمت گذاری، و 
عالئم دیجیتالی را برای مسافران ایجاد کند.

 خبر اف��زوده است:ش��رکت ال جی تجربه خ��ود در زمینه 
طراحی روبات های خدماتی و صفحه نمایش نمایش می دهد. 
 همچنین با پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی و سایر نوآوری ها، 
صنعت آسانس��ور به تولیدکنندگان محص��والت جدید و تجربی 
تجهیزات حمل و نقل عمودی تبدیل می ش��ود.  بر اساس این طرح 
برخی از آیتم های برنامه، به طور خودکار اطالعات بازدیدکنندگان، 
برنامه های تماس با آسانس��ور و خدمات تحویل درخواست ها را 
در ارتباط با روبات های س��رویس ارائه م��ی دهند. این برنامه برای 
اس��تفاده در پروژه های محتلف از جمله در آپارتم��ان ها، هتل ها، 

ساختمان های اداری و بیمارستان ها در نظر گرفته شده است.

مجموع��ه پردی��س) Infosys  ( در 
ش��هر الکترونیکی )پارک فنآوری(،  ایالت 
بنگل��ور و ف��رودگاه آن به پله ه��ای برقی 

شیندلر تجهیز می شوند.
بر اساس خبر منتشر شده در پایگاه اطالع 
رسانی شرکت شیندلر؛ این مجموعه انتخاب 
ش��ده است تا تعداد 180 دس��تگاه پله برقی را 
برای ایس��تگاه های دو مسیر جدید که بخشی 
 Bangalore Metro Rail( 2 از پروژه فاز

Corp( در جنوب هند هستند تحویل دهد.
خبر م��ی افزاید: ش��بکه مت��رو بنگلور 
)همچنین به نام بنگالور نیز معروف است( 
را با س��ایر سیس��تم های حم��ل و نقل و در 
نهایت ادغام می کند. ف��رودگاه بین المللی 

کامپگودا را با منطقه فناوری اطالعات شهر 
وصل م��ی کند،  این پروژه که برای تکمیل تا 
س��ال 2026 برنامه ریزی شده است، شامل 
ایس��تگاه ه��ای مرتفع و زیرزمینی اس��ت و 
با ه��دف از بین بردن تراک��م ترافیک و ارائه 
حمل و نقل روان به منطقه فناوری اطالعات 

انجام می شود.
 این س��فارش ش��امل 140 پله برقی برای 
خ��ط عبور و مرور جدید اس��ت که بنگالور و 
شهر الکترونیک )که از جمله بزرگترین پارک 
های فناوری هند اس��ت( را ب��ه هم متصل می 
کند و تعداد40 دس��تگاه پل��ه برقی برای خط 
جدید از ش��مال به جنوب در انتق��ال روزانه 

370،000 مسافر دیگر کمک خواهند کرد.

همکاری هیوندای و ال جی الکترونیک برای توسعه تجارت هوشمند

شرکت شیندلر تعداد یک صد و هشتاد دستگاه 
پله برقی در بنگلور هند نصب می کند
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پیمان��کاران  انجم��ن  مس��ئولین 
آسانس��ور ) آمری��کای ش��مالی( اعالم 
کردن��د؛ برای تدوین »ایج��اد یک برنامه 
بهداش��تی ، ایمنی و محیط زیست پیشرو 

در صنعت« تالش می کنند.
خبر منتشر شده در پایگاه اطالع رسانی 
انجمن پیمانکاران آسانس��ور حاکی است 
گری هولتزمن به عنوان مدیر ایمنی به همراه 

 همکاران ب��رای تدوین ای��ن برنامه تالش
 م��ی کنند، این خبر حاکی اس��ت: هولتزمن 
یک مدیر تج��اری مجرب با س��ابقه متنوع 
در ایمنی س��اختمان ه��ا، کنت��رل تلفات، 
برنامه ری��زی جامعه ، طراحی ، س��اخت و 
تولید اس��ت. او قباًل مدیر ایمنی در شرکت 
ساختمانی Katerra بود، جایی که مسئول 
توسعه، پیاده س��ازی و ارزیابی برنامه های 

ایمنی س��ازمانی ب��ا توجه ب��ه کاربردهای 
عملی در این زمینه بود. 

او به ایج��اد تیم هایی از مدی��ران ایمنی 
با عملک��رد باال" کمک کرده اس��ت و دارای 
گواهینامه OSHA در استانداردهای ایمنی 
و بهداش��ت ساخت و ساز اس��ت. هولتزمن 
دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی 

از دانشکده تجارت دانشگاه بوستون است.

 م��ردی در حادث��ه س��قوط از
  پل��ه برق��ی در بولت��ون انگلی��س

 مجروح شد.
بولت��ون منطق��ه  در   م��ردی 
در  انگلس��تان،  منچس��تر  ش��هر   
 م��اه آگوس��ت پ��س از س��قوط از
 پل��ه برق��ی در یک فروش��گاه خرده 
 فروش��ی در بیمارس��تان بس��تری

 شد.
بر اس��اس خبر منتش��ر ش��ده در 
بعضی پایگاه ه��ای تخصصی؛ در پی 

تماس ش��هروندان با اورژانس شهر 
خبر س��قوط این مرد دریافت و اعالم 

گردید.
ب��ر پایه این خب��ر؛ وی ک��ه بر اثر 
س��قوط از ناحیه س��ر دچار آس��یب 
ش��ده ب��ود ب��ا کم��ک آمبوالن��س 
هوای��ی) هل��ی کوپتر(، ب��رای مداوا 
 ب��ه بیمارس��تان س��لفورد س��لطنتی

 منتقل شد.
عل��ت س��قوط وی نامش��خص 

گزارش شده است.

برنامه بهداشتی، ایمنی و محیط زیست 
پیشرو در صنعت آسانسور در دست تدوین است

جراحت شدید یک مرد در حادثه پله برقی
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مارک پاتکو همکارپرس��ابقه ی ش��رکت اتیس و پیشکسوت 
صنعت آسانسور در گذشت.

بر اساس خبر منتشر شده در پایگاه اطالع رسانی شرکت اتیس؛ 
مارک پاتکو، کارشناس ارشد و اکنسین ارشد مکانیکال آسانسور که 
تقریبًا تمام دوران حرفه ای خود را با شرکت اوتیس در الس وگاس 
گذراند ، در 22 آگوس��ت در سن 59 سالگی و پس از ماه ها مبارزه با 

سرطان درگذشت.

 پاتکو که اهل ش��یکاگو بود ب��ه مدت 42 س��ال از عمر خود را 
صرف فعالی��ت در بخش های مختلف صنع��ت از جمله در بخش 

تجارت تجهیزات آسانسور کرد.
او عضو اتحادیه بین المللی س��ازندگان آسانس��ور بود و قبل از 
بیم��اری، از گلف، کمپینگ، عکاس��ی ، هنر و مد ل��ذت می برد. او 
ب��ا اعضای خانواده خود و خدا بس��یار نزدیک ب��ود و از آموزه های 

مرحومه جین اسکات پیروی می کرد.

درگذشت پیشکسوت صنعت آسانسور 
و همکار سابق شرکت اتیس

5 مـرداد روز ایمـنی
گــرامی بــاد 
هیات مدیره  وبازرسین سندیکای
 صنایع آسانسور و پله برقی ایران



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



نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 20
شماره   هفتم  )  تیر 1400(

نـوآوری

استاد زادور قادمیان
 پیشکسوت فعال در تولید ملزومات واجرای آسانسور

مصاحبه

آقای زادور قادمیان پیشکسوت خانواده بزرگ صنعت آسانسور و پله برقی  است.
آقای قادمیان متولد اول فروردین س��ال 1326 در محله سربند شهر اراک است. وی به دلیل عالقه 
به فعالیت های فنی و اش��تغال در این زمینه پس از اتمام تحصیالت متوس��طه در سال 1354 در تهران 
توسط شرکت پریکو برای تکمیل دوره جوش��کاری به شرکت مهندسی رابینسون در شهر منچستر 
انگلیس اعزام گردید و بعد از یک سال آموزش های تخصصی و طی کردن دوره حرفه ای جوشکاری 

به میهن بازگشت.
آقای زادور قادمیان در س��ال 1355 در کارگاه زنده یاد گالوس��ت عیوضیان فعالیت خود را آغاز 
کرد. وی از نخس��تین افرادی است  که در تولید درب و کابین آسانسور، از مرحوم گالوست عیوضیان 
به عن��وان تولید کننده توانمن��د نام می برد در ضمن گرامیداش��ت یاد ی��اران آن روزگار همچنین از 
تجربیات و همکاری آقایان اکس��ن الکسانی، ترداد الکس��انی،  وازگن سلیمانی و بعضی دیگردر آن 

سال ها بهره ها برده و آموخته است.
 آقای زادور قادمیان از س��ال 1359 با کارگاه گالوست عیوضیان همکاری نموده و در سال 1360 
کارگاه مس��تقل خود را در محله نارمک تهران به عنوان »کارگاه فنی قادمیان« و با تولید درب و کابین 

تاسیس نموده و فعالیت خود را آغازکرده است.
او در س��ال 1377 با عنوان کارگاه تولید کننده خود )واقع در مرودش��ت( به عضویت سندیکای 
صنایع آسانسور و پله برقی ایران در آمد و در سال 1380 شرکت شاهین فراز باالبر را در زمینه مشاوره، 
نصب، راه ان��دازی، تعمیر و نگهداری انواع آسانس��ور با فرزند خود وازریک قادمیان که در رش��ته 
کارشناس��ی مهندسی مکانیک در طراحی جامدات فارغ التحصیل شده بود تاسیس کرعالیت خود را 

بسط و توسعه داد.
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اس��تاد قادمیان با توجه به توانمندی ها خویش در زمینه تولید درب و کابین آسانسور همزمان به 
تولید دیگر تجهیزات آسانس��ور از جمله تولید پش��ت بند ریل )به مدت 9 سال برای بازرگانی معظم 

موسی خانی( پرداخته است.
تولیدات کارگاه آقای قادمیان در گس��تره شهرهای مختلف کشور نصب و در حال ارائه خدمات 
به هموطنان هس��تند.  از جمله پروژه هایی که تولیدات وی در آن ها نصب ش��ده اند عبارتند از: درب 
ه��ا و کابین های مجتمع تجاری گلس��تان واقع در ش��هرک غرب تهران، کابی��ن پانورامیک مجتمع 
تجاری بزرگ مولوی واقع در خیابان مولوی تهران، درب ها و کابین های پانورامیک مجتمع تجاری 
ابوالفضل واقع در خیابان الله زار تهران، ساختمان های مختلف دانشگاه تربیت معلم و بسیاری دیگر 
از س��اختمان های بلند مرتبه در نقاط مختلف، از جمله مواردی اس��ت که آسانسورهای آنها توسط 

زادور قادمیان نصب و راه اندازی گردیده است.
 وی همچنین در چندین دوره به عنوان عضو اصلی ش��ورای حکمیت و داوری سندیکای صنایع 
آسانسور و پله برقی ایران توس��ط اعضا صنعت انتخاب و فعالیت کرده است وی هم اکنون به عنوان 

عضو اصلی شورا حکمیت و داوری در هیات مدیره  دهم حضور فعال و موثر دارد.
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پنج چالش اصلی پیش روی دولت سیزدهم دیدگاهنـوآوری
قطعا اتاق های بازرگانی با وجود اعضای مدیران توانمند  و دس��ت اندرکار و فعال در مراتب مختلف تولید، صنعت، 
تجارت، اقتصاد و نظایر آن، می توانند به عنوان پارلمان بخش خصوصی بدلیل آش��نایی نزدیک به مش��کالت، مسائل و 

معضالت جامعه از لحاظ بخصوص اقتصادی مشاورانی  امین  برای قوای سه گانه باشند، که اینچنین هم هست.
بر همین اس��اس است که در نشست بیست وپنجم)نهم ش��هریور 1400( هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و در 
بررسی شرایط کنونی اقتصاد کشور از همه گیری کرونا، تورم فزاینده، کسری بودجه باال، رانت و فساد ارز 4200 تومانی 
و تحریم ها به عنوان پنج چالش اصلی اقتصاد کشور یاد شد که باید در اسرع وقت اقداماتی برای بهبود و در نهایت حل آن 

اندیشیده شود.
نشس��ت بیس��ت وپنجم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ب��ا حضور نمایندگان بخ��ش خصوصی و برخی از 
نمایندگان دولت به صورت فوق العاده برگزار شد. این نشست به این دلیل به صورت فوق العاده برگزار شد که دو نشست 
تیر و مرداد ماه هیات نمایندگان به دلیل تعطیالت اجباری که از طرف دولت برای پیش��گیری از کرونا در نظر گرفته ش��د، 

لغو شده بود.
نماین��دگان بخش خصوصی در ات��اق بازرگانی تهران قرار بود در این نشس��ت میزبان وزیر ت��ازه صنعت، معدن و 
تجارت باش��ند که به دلیل برنامه های کاری پیش بینی نش��ده وزیر، این امر محقق نش��د. با این ح��ال اتاق تهران در حال 
تدوین پیش��نهادات و نظراتی در ارتباط با اولویت های اقتصاد کشور اس��ت که در اختیار دولت قرار دهد. اعضای هیات 
نمایندگان اتاق تهران در نشست فوق العاده خود عالوه بر بررسی و تصویب تفریغ بودجه سال 1399 اتاق، به مشکالت 

و چالش های صنعت برق کشور و هم چنین چالش های اصلی پیش روی دولت سیزدهم پرداختند.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، در س��خنان خود در این نشست پنچ چالش بزرگ کرونا، تورم، ارز یارانه ای، 

کسری بودجه و تحریم را مسایل اولویت دار دولت خواند که باید برای حل آنها به فوریت راه چاره ای اندیشیده شود.
 در آغاز محمد امیرزاده به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، به وقایع اخیر در افغانستان اشاره کرد و با بیان اینکه 
حمایت از شهروندان این کش��ور بحران زده، وظیفه ای انسانی و اجتماعی است، از بازار این کشور به عنوان یک فرصت 

برای اقتصاد ایران یاد کرد و ایجاد بازار دو طرفه در زمینه های مختلف را مساله ای مهم و کلیدی دانست.
وی گفت: متاس��فانه ایران نتوانسته اس��ت از فرصت های پیش آمده در کشورهای اطراف به نفع اقتصاد خود استفاده 
کند و تجربه نش��ان داده که در دس��تیابی به بازار عراق و کشورهای آس��یانه میانه موفق عمل نکرده ایم. بنابراین، فرصت 
بازار افغانس��تان را نباید از دست بدهیم و با صادرات گاز به این کشور و واردات سنگ آهن و دیگر محصوالت معدنی از 

افغانستان، می توانیم به یک بازار اقتصادی پایدار و دو طرفه دست پیدا کرد.
وی  همچنین با اش��اره به نیاز افغانس��تان به انرژی، تالش برای ایجاد و برقراری امنیت انرژی در این کشور را به سود 

ایران ارزیابی کرد.
ادامه دارد

محمد رضا  زهره وندی
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ایرج نیازی 

رتبه بندی شرکت های دارای
 گواهی طراحی و مونتاژ

 ب��ا در نظر گرفت��ن می��زان توانمن��دی، در ابعاد؛ 
س��رمایه های اقتصادی و انس��انی، امکانات، کیفیت 
محصوالت ارائه شده، کیفیت محصوالت و خدمات 
ارائه ش��ده و دیگر ش��اخصه های فعالیت شرکت ها، 
بنگاه ه��ای فعال در صنعت آسانس��ور و پله برقی در 
کش��ور، این موض��وع نیازمند مش��ارکت و نظر دهی 
مدی��ران، پیشکس��وتان، نخب��گان و اف��راد حقیقی و 

حقوقی ذینفع در صنعت است.
س��ال  از  س��ازمان مدیریت صنعتی  درحالیک��ه 
1377 رتبه بن��دی ش��رکت ه��ای فع��ال در صنای��ع 
و رس��ته های مختلف را هر س��اله انجام داده اس��ت. 

این رتبه بندی با الهام از رس��الت س��ازمان با فراهم نم��ودن آمار و اطالعات 
ش��فاف و مفید در م��ورد بنگاه ه��ای اقتصادی کش��ور، فضای روش��ن تری 
از کس��ب و کار اقتص��ادی کش��ور ارائ���ه می دهد و ب��ه مدی��ران بنگاه های 
اقتصادی، سیاس��ت گذاران و پژوهش��گران، یاری می رس��اند تا ش��ناخت و 
درک دقیق ت��ری از مقیاس، س��اختار مال��ی و اقتصادی صنای��ع و بنگاه های 
 اقتص��ادی ب��زرگ کش��ور بدس��ت آورده و در برنام��ه ریزی ها، سیاس��ت 

گزاری ها، تعیین استراتژی موثر تر اقدام نمایند.
بر اس��اس رتبه بندی؛ شرکت های دارای گواهی طراحی و مونتاژ و دست 
 ان��درکار صنایع آسانس��ور وپله برقی بر اس��اس برنامه های پیش بینی ش��ده
 می بایس��ت جهت تطبیق خود با ش��اخص های مورد نظر اقدامات الزم را به 

انجام برسانند.
در صنعت آسانسور نخس��تین بار موضوع رتبه بندی در اطالعیه ای که از 
سوی سازمان مدیریت صنعتی  به تاریخ فروردین 1396 منتشر در مجله وزین 
دنیای آسانس��ور اعالن گردید؛کلید خورد، و این س��ازمان با دعوت از برخی 
 مدیران و پیشکس��وتان صنعت در خصوص وضعیت موج��ود، فعالیت های
  شرکت های فعال در صنعت) دارندگان گواهی طراحی و مونتاژ، بازرگانان، و دیگر
 رسته ها (، شناسایی و تطبیق شاخص ها و دیگر مطالب مرتبط  و موثر در رتبه 

بندی شرکت های دارای گواهی طراحی و مونتاژ اقداماتی را به انجام رساند.
موض��وع رتبه)گرید( بندی، اکن��ون دوباره پی��ش روی صنعت و مطابق 
مرقومه ارسالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )با موضوعیت ابالغ 
ش��اخص ها و معیارهای رتبه بندی مطابق آئین نامه ،” حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت از کاالی ایرانی” ، مصوب هیات وزیران 
به تاری��خ  1399/7/23در صحن هیات مدیره س��ندیکا مطرح اس��ت و مقرر 
گش��ت  کارگروهی متشکل از اعضاء س��ندیکا و هیات مدیره سندیکا جدول 
ش��اخص های رتبه بندی جهت ارائه به وزارت صمت و درج در ش��یوه نامه 

ایجاد گردد.
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با گذشت دو، سه دهه اخیر و 
نگاه به مسائل و فراز و نشیب های 
پیش رو و آنچه از سر گذرانده ایم و 
آنچه به عنوان چشم انداز حرفه ای 
خود برگزیده ایم و از آن به عنوان 
اهداف بلندمدت یا میان مدت و به 
تعبیری »اس��تراتژی« نام می بریم، 
اکن��ون می توانیم بگویی��م نقطه 
ش��روع ماراتن جهانی استقامت 

تولید را پشت سرگذارده ایم.
ماراتنی که در آن حریف های 
قدری ب��ا تمرین��ات مس��تمر و 
برنامه ریزی دقیق و آمادگی کامل 

در کنار ما حضور دارند.
در حقیق��ت در دنیای کنونی 
فعالیت در عرصه ه��ای مختلف 
اقتص��ادی، صنعت��ی، فرهنگی، 
سیاس��ی و غیره همچون مسابقه 
مارات��ن جهانی ب��ا حریف های 
توانمندی بوده که وجود حقیقی و 

عینی دارند که بسیار هیجان انگیز 
و چالش برانگیز است.

و موضوع مهم این اس��ت که 
م��ا مجوز حضور در این مس��ابقه 
را باتوجه ب��ه امکانات نرم افزاری 
و س��خت افزاری داخلی و همت 
هموطنان، فراه��م کرده ایم و قدم 

در این راه گذارده ایم.
برخی ش��نیده ها و مشاهدات 
بیانگ��ر این اس��ت ک��ه بعضی از 
دوس��تان تولیدکنن��ده با ن��گاه به 
روش های آزموده ش��ده توس��ط 
دیگر جوامع صنعتی و تولیدکننده 
محص��والت  و  تکنول��وژی 
صنعتی، با این لح��اظ که آزموده 
را آزم��ودن خطاس��ت، اق��دام به 
س��اخت و تولید مش��ابه ب��ا نام و 
عنوان تجاری متف��اوت می کنند 
که در اینجا می توان از آن به عنوان 
کپی کردن و مشابه سازی یاد کرد 

که ای��ن موض��وع را می ت��وان از 
منظری دیگر مورد توجه قرار داد 

و اجماالً بررسی کرد.
اگر ب��ه تاریخ صنعتی ش��دن 
برخ��ی کش��ورهای صنعت��ی و 
تولید کننده معاص��ر توجه نماییم 
درمی یابیم که غالبًا ورود به حوزه 
صنعتی شدن در مورد این جوامع 
با س��اخت و تولید مش��ابه و کپی 

کردن به وقوع پیوسته است.
مث��ال ب��رای ای��ن موض��وع 
را برخ��ی کش��ورهای اروپای��ی 
دهه های پنجاه و ش��صت میالدی 
و بعض��ی کش��ورهای آس��یای 
شرقی در دهه شصت و پس از آن 

و غیره را می توان ذکر کرد.
نمون��ه تأثیرگ��ذار دیگ��ر ک��ه 
طی س��ال های اخیر بس��یار ن��ام آن 
را ش��نیده )و واکنش ه��ای مختلفی 
در اذه��ان متب��ادر می کند(، کش��ور 

چی��ن تولیدکنن��ده و مص��داق برای 
ضرب المثل معروف »از ش��یر مرغ تا 
جان آدمیزاد« است که ورود و شروع 
در مارات��ن صنعتی ش��دن را از اواخر 
دهه شصت و اوایل دهه هفتاد میالدی 

آغاز کرده و به پیش رفته است.
البته نباید ش��رایط فرهنگی، 
سیاس��ی، اقتصادی، اجنماعی و 
بس��یار عوامل دیگر را از نظر دور 
داش��ت. بی ش��ک تولیدکنندگان 
کشورمان توانمندی های فراوان 
دیگری نیز دارند ک��ه در این مهم 
می توانند ب��ا اتکا ب��ر آن ها گوی 
س��بقت را در ط��ول ای��ن ماراتن 
استقامت بدست آورند. بنابراین 
نباید هیچ گونه هراس��ی به  دل راه 
داد، باید ساخت، باید تولید کرد، 
باید باشجاعت س��اخت و تولید 
کرد و ب��ه اس��تراتژی صنعت هم 

فکر کرد و اعتقاد داشت.

تعیین استراتژی 
و راه های پیش روی صنعت

حمید   آتشکاری
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علیرضا سخاوت

5 مرداد روز ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی ایران
پنجم م��رداد ماه هرس��ال ی��ادآور حادثه تلخی اس��ت که در 
س��ال 93 برای یکی از هم��کاران عزیز در صنعت آسانس��ور 
افتاد ک��ه متاس��فانه در اثر ناایمن ب��ودن کارگاه س��اختمانی 
و س��قوط در چ��اه آسانس��ور ، ج��ان خ��ود را از دس��ت داد .

ب��وده اند ام��ا برگ��زاری چنین س��مینارهایی 
بیش��تر جنبه اطالع رس��انی، فرهنگ س��ازی 
و ایج��اد انگیزه جه��ت برنامه ری��زی- تولید 
محت��وا و برگ��زاری دوره ه��ای آموزش��ی 
 ، علم��ی و عمل��ی مس��تمر دارد و ب��ه تنهایی
نمی تواند تم��ام نیازهای آموزش��ی را مرتفع 
نماید، زیرا آموزش ایمنی باید بگونه ای باش��د 
ک��ه به لحاظ کارب��ردی هم موثر واقع ش��ده  و 
در فرد آم��وزش گیرنده ایجاد مهارت و عادت 
نماید تا همواره در انجام کارها، دستورالعمل و 
سرفصل های ایمنی و بهداشت کار )HSE ( را 
در اولویت قرار دهد، و لزوم آن برگزاری دوره 
های آموزشی مس��تمر با محتوای تخصصی و 
متناس��ب با س��طوح مختلف مخاطبین است. 
موضوع مهمی که متاس��فانه در چندسال اخیر 

کمتر به آن پرداخته شده است .
امید است؛ با تداوم و استمرار آموزش مباحث 
ایمنی و بهداشت کار، شاهد کاهش نرخ حوادث  
بخصوص در صنعت آسانسور و پله برقی باشیم .

در پ��ی این حادثه تع��دادی از کارشناس��ان و متخصصین با 
تجربه صنعت آسانسور در محل سندیکای آسانسور و پله برقی 
ای��ران گرد ه��م آمدند و ضم��ن نامگذاری این روز ب��ه نام روز 
ایمنی در صنعت آسانس��ور و پله برقی، بر آن شدند که با مطالعه 
اس��تانداردها، دس��تورالعمل های ایمنی برندها و شرکت های 
معتب��ر و آئین نامه ه��ای مرتبط با صنعت س��اختمان و صنعت 
آسانسور و استفاده از تجربیات خود، طی چندین ماه کار فشرده 
،کتابچه ای را تدوین و منتش��ر نمایند که حاوی مطالب بس��یار 
مفیدی جهت ارتقاء س��طح ایمنی آسانسورها و حفظ سالمت 

صنعتگران و شهروندان است.
همچنین این کارگروه برنامه ری��زی علمی و اجرایی اولین 
سمینار ایمنی صنعت آسانس��ور را انجام داد که در بهمن ماه 93 
در مح��ل هتل المپیک تهران برگزار ش��د و با اس��تقبال بی نظیر 

همکاران صنعت آسانسور از سراسر کشور روبروگردید .
مش��ابه این سمینار طی س��ال های بعد س��ه دوره در تهران 
و دیگ��ر ش��هرها از جمل��ه: اصفه��ان، مش��هد،  بندرعباس و 
 س��اری برگزار ش��د که تاثی��ر قابل توجه��ی در کاه��ش آمار

 حوادث داشته است.
گرچه س��مینارهای مذکور حاوی مطالب آموزشی فراوانی 
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ایمنی در صنعت آسانسور
اگرچ��ه در س��ال های اخی��ر تالش های 
زیادی ب��رای نهادینه ک��ردن فرهنگ ایمنی 
و هم��کاران  بی��ن   )safety culture( 

 دست اندرکاران صنعت آسانسور و پله برقی 
اعم از نصاب و سرویسکار و تولیدکننده و ... 
انجام شده اس��ت اما هنوز راه بسیار طوالنی 
و دش��واری در مقابل ما وج��ود دارد چرا که 
فرهنگ س��ازی یک فرآیند پیوسته و پرهزینه 
است و به سادگی با یک مقاله و یک سمینار و 

یک دستورالعمل به ثمر نمی نشیند.
همانطور که ما - به عنوان یک انس��ان عاقل 
- هنگام خ��روج از منزل قطعا لب��اس در خور 
ش��خصیت مان به تن می کنیم و حتی تصور این 
که روزی به صورت برهنه از منزل خارج شویم 
بس��یار س��خت و غیر قابل پذیرش می نماید، 
هنگام انجام فعالیت هایی مانند جوش��کاری و 
برش��کاری و اس��تفاده از دریل و کار در ارتفاع 
و ... نیز باید از وس��ایل و پوش��ش متعلق به آن 
فعالیت ها استفاده کنیم. هرگاه پیش از شروع به 
کار، بدون هیچ تام��ل و درنگی از عینک و کاله 
ایمنی استفاده کردیم و در صورتی که در اختیار 
نداش��تیم مبادرت به انجام کار نکردیم، آنوقت 
می توانی��م با خیال آس��وده بگوییم که فرهنگ 
ایمنی بین ما اهالی صنعت آسانسور و پله برقی 
نهادینه شده است و باید بدانیم که برای رسیدن 
به این س��طح از مسئولیت پذیری، نیاز به صدها 
و بلکه هزاران مقاله و دس��تورالعمل و س��مینار 
و کتاب و تیم نظارت ب��ر ایمنی و فعالیت هایی 

مانند آن هستیم. 
اجازه دهید در این رابطه داستان کوتاهی را 

برای شما بازگو کنم، چند روز پیش قصد داشتم 
در منزل وس��یله ای را بر روی دیوار نصب کنم، 
دری��ل را آوردم و بدون معطلی ش��روع به کار 
ک��ردم - کاری که اکثر ما از زم��ان نوجوانی آن 
را بارها انجام دادهای��م - چند لحظه بعد دختر 
بچه ده ساله من که صدای دریل نظرش را جلب 
کرده بود ه��م آمد و در کنار من ایس��تاد تا ببیند 
پدرش مش��غول چه کاری اس��ت، هنگامی که 

کارم تمام شد پرسید:
 بابا اسم این وسیله چیست؟

 من هم که مشغول کارهای نهایی نصب آن 
وسیله به دیوار بودم پاسخ دادم:

دخترم نام این وس��یله دریل اس��ت و برای 
ایجاد س��وراخ روی دیوار یا ه��ر چیز دیگری 

مورد استفاده قرار می گیرد.
او با همان لحن کوکانه پرسید:

پس بابا عینک ایمنی ات کجاست؟
من که بسیار تعجب کرده بودم با تصور این 

که شاید اشتباه شنیده ام پرسیدم:
عینک چی؟

عینک ایمنی، دستکش و کاله ایمنی...
 من بیشتر تعجب کردم و رو به او پرسیدم:

دخترم تو این چیزها را از کجا می شناسی؟
در یکی از برنامه های آموزشی تلویزیونی 
دیدم که تاکید می ش��د برای انج��ام کارهای 

صنعت��ی چه در مح��ل کار و چه در منزل 
باید از ای��ن وس��ایل حفاظت فردی 

 personal protective(
equipment( اس��تفاده شود 

زیرا انسان فقط دو چشم دارد و 

اگر هنگام کار به آن ها آسیب برسد دیگر امکان 
جبران وجود ندارد. 

بچه ده سال و وس��ایل حفاظت فردی !! من 
که به همراه تعجب خجالت زده هم ش��ده بودم 

پاسخ دادم:
بله دخترم حق با تو است و من سهل انگاری 
کردم، از دفعه بعد حتما هنگام کار از این وسایل 

استفاده می کنم.
** * *

بله دوستان گرامی!
 ب��ه این می گوین��د نهادینه ش��دن فرهنگ 
ایمن��ی، یعنی این که در همه ح��ال حتی هنگام 
نصب یک وس��یله س��اده در منزل از وس��ایلی 
که توصیه و تاکید ش��ده که برای ایمنی و حفظ 

سالمتی ما الزم است استفاده نماییم زیرا :
"حادثه خبر نمی کند"

اگرچه برخی از محققان و کارشناس��ان به 
این نکته باور ندارند و معتقد هس��تند که اتفاقا 
حادثه )accident( در بس��یاری از موارد خبر 
هم می کند: ش��به حادثه ها  )near miss( -که 
به س��ادگی ما با یک به خیر گذشت از کنار آن ها 
 )warning( عبور می کنیم - همان هشدارها
و خبرهایی اس��ت که حادثه پی��ش از وقوع به 

امید   هاشمی

 موسسه علمی مهندسی امید هاشمی
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سمت ما روانه می کند اما به دلیل بسته بودن چشم و گوش ما در برابر 
 این هش��دارها آن ها  را نادیده می گیریم و متاسفانه هنگامی متوجه
 )consequences( می شویم که دیگر کار از کار گذشته و پیامدهای 

زیانباری گریبان ما را گرفته است.
چگونه فرهنگ ایمنی را سازمان و صنعت خود نهادینه کنیم؟

برای پاس��خ به این پرس��ش ابتدا باید نگاهی به تعریف فرهنگ 
داشته باشیم: 

"طب��ق تعری��ف، فرهنگ یک مفهوم گس��ترده  اس��ت ک��ه 
ش��امل ارزش های اجتماعی و هنجار های موج��ود در جوام��ع 
بشری و همچنین دانش، باورها، هنرها، قوانین، آداب و رسوم، 
توانایی ه��ا و عادت های افراد در این گروه ها می ش��ود )ویکی پدیا 

فارسی(."
ورود آداب و رس��وم جدید به هر جامعه باعث تغییر در عادات 
افراد آن جامعه خواهد شد اما این لزوما دلیل ماندگاری آن تغییرات 
نخواهد بود، ب��رای مثال همگی کم و بیش ش��اهد تاثیر برنامه های 
تلویزیونی بر روی فرهنگ کالمی جامعه بوده ایم که چگونه هنگام 
پخش آن برنامه در جامعه ش��ایع می شود به سرعت رشد می کند و 
فراگیر می گردد، اما بع��د از پایان آن برنامه، فرهنگ مربوط به آن نیز 
به تدریج )یا به س��رعت( کم رنگ و فراموش شده و جامعه به مسیر 

پیشین خود بازمی گردد. 
اما اگر قرار اس��ت که جامعه - به ش��کلی موثر - در مسیری که 
برای آن ترس��یم ش��ده قرار بگیرد و بعد از گذش��ت زمان به آسانی 
از آن منحرف نش��ود، در گام نخس��ت الزم اس��ت که آن جامعه به 
خوبی ش��ناخته ش��ده و از نظر دموگرافیک مورد تحقیق و ارزیابی 

کارشناسانه قرار گیرد.
Demographyبخشی  "جمعیت شناسی، مردم نگاری یا  
از علوم اجتماعی اس��ت و مطالعه علم��ی جمعیت های بزرگ در 

حال تغییر انسانی است )ویکی پدیا فارسی(."
 ارزیابی دموگرافیک ش��امل س��ن، جنس��یت، دین و مذهب، 
پراکندگی جغرافیایی و مس��ائلی از این دست است که یک تصویر 

درست از جامعه ای که با آن سر و کار داریم را به دست می دهد. 
 در گام دوم، پ��س از ش��ناخت کامل جامعه م��ورد بحث، باید
 زمینه های تغییرپذیری آن در س��طوح و گ��روه های مختلف ایجاد 
گردد. این کار با ایجاد قوانین و مقررات س��هل گیرانه و تشویق های 

موثر و همچنین در اختیار ق��رار دادن به صورت رایگان یا پرداخت 
هزینه بس��یار ناچیز امکانات و وسایل فرهنگی - که قصد ترویج آن 

را داریم - امکان پذیر خواهد بود. 
در گام سوم با شناسایی موانع و از میان بردن آنها به تدریج جامعه 
آماده پذیرش تغییر به سمت مسیر جدید خواهد بود. باید بدانیم که 
پذیرش هر فرهنگ نو توسط جامعه، از یک الگوی مشخص پیروی 
می کند که در ش��کل زیر نش��ان داده شده اس��ت. با نگاه به منحنی و 
درصد پذیرش در مورد گروه های مختلف، باید برنامه مناسبی برای 

فعال نمودن آن گروه ایجاد و عملی شود.
درصد کم��ی از جامعه )ن��وآوران( نه تنها در براب��ر یک پدیده 
 جدید هیچ مقاومتی از خود نش��ان نمی دهند، بلک��ه اصال به دنبال
 پدیده های نو در اطراف خود هس��تند. بعد از  گروه نخس��ت، گروه 
دیگ��ری در معرض پدیده نو قرار می گیرند )پذیرندگان اولیه(، این 
افراد نیز به پدیده های نو اشتیاق دارند اما برخالف گروه نخست، آن 
پدیده را از لحاظ منطقی مورد ارزیابی قرار می دهند تا سود و صرفه 
خود را در آن بیابند. گروه س��وم نیز )اکثریت اولیه( دنباله روی گروه 
قبلی هس��تند و صبر می کنند تا مدتی از ورود پدیده جدید س��پری 
ش��ود  و از تحلیل عکس العمل گروه پیشین، تا به سمت آن گرایش 
پیدا کنند. این روالی طبیعی برای پذیرش یک پدیده توس��ط جامعه 
اس��ت اما در این میان عوامل مختلفی امکان دارد این روال طبیعی را 
دس��تخوش تغییرات قرار داده و آن را از مسیر خود منحرف سازند. 
برای همین الزم اس��ت تا یک سیس��تم نظارتی توانمند با در اختیار 

داشتن منابع کافی این روند را در مسیر خود همواره هدایت نماید.

جمع بندی:
فرهنگ سازی اگرچه در نگاه فردی بر دوش تک تک آحاد یک 
جامعه است اما در ابتدا باید دستگاه های موثر و دارای منابع مناسب 
گام های نخس��ت را بردارند و هم��واره مس��یر را از هرگونه عامل 

منحرف کننده پاکسازی نمایند. 
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امیر رضا هاشمی

سخنی  با دوستان عزیز و همکاران محترم

چند روزی اس��ت س��وگوار همکار عزیزمان صادق مغنیان 
و دیگران هس��تیم، اکثر دوس��تان؛ عزیزی را از دست داده اند یا 

کسانی را می شناسند که عزیزشان را از دست داده اند.
در ش��رایطی که هنوز در پیک کرونا هس��تیم، طی هفته های 
گذش��ته؛ توانس��تیم با خرد جمعی، صنعت و صنف آسانس��ور 

برگزاری »نمایشگاه آسانسور« را به تعویق بیندازیم. 
در این روزها همگی به بی رحمی کرونا آگاه هس��تیم؛  چند 
عزیز دیگر باید از دس��ت برون��د تا عمیقًا درک کنی��م) کنند( تا 
واکسیناس��یون کامل ک��ه تا چند م��اه دیگر به انجام می رس��د؛ 
برگزاری نمایش��گاه حضوری، فعلی خطرناک است و مناسب 

نیست. 
از نظر اینجانب برگزاری نمایش��گاه در این اوضاع و احوال 

سخت، کمی دور از مسئولیت اجتماعی و وجدانی است؛
 می دانیم که تبعات این روزهای س��خت،  فش��ار اقتصادی 
سهمگینی به همه وارد آورده است؛ د وستانی که مرا می شناسند 
می دانند چقدر عالقه به سمینار و نمایش��گاه دارم، ولی  بعنوان 
شخصی که سال ها در رس��ته ی فروش، برند سازی و بازاریابی 
صنعت آسانسور فعال بوده ام، معتقد هستم؛ تنها روش تبلیغات 

موثر نمایشگاه حضوری نیست.

 ش��اید روش های دیگر در بعضی موارد ب��ه اندازه ی دیدار 
حضوری موثر نباشند؛ که البته با امکانات امروز شاید این حرف 
چندان هم صحیح نباش��د و گاهًا موثر ت��ر از روش های جذب 

سنتی هستند.
 باید به یک سوال در وجدان خود پاسخگو باشیم؛ آیا ارزش 
این تفاوت در ش��یوه ی  تبلیغات دارای آنچنان ارزشی است؛ که 

جان عزیزان و همکاران خود را در خطر بی ندازیم؟!
 آیا روش دیگری وجود ندارد؟ چند وجود عزیز مثل صادق 

را باید از دست دهیم تا این را با جان و دل حس کنیم؟
ح��دود چند ماه قب��ل از س��ندیکا،  انجمن تولی��د کنندگان 
و اتحادی��ه آسانس��ور تقاض��ا کردم زیر س��اخت نمایش��گاه 
 مج��ازی را پی ری��زی و فراهم کنی��م که هنوز گوی��ا خروجی

 نداشته است.
 این زیر س��اخت حتی در دوران پس��ا کرونا نی��ز می تواند با 
کاهش هزینه ها راهکار بس��یار موثری در تبلیغ و بازاریابی برای 

همکاران، تولید کننده و بازرگان باشد.
امید که خ��رد جمعی حاکم ش��ود و این روز های س��خت 
پشت س��رگذارده شود و موسم خزان ریزش؛ عزیزان، دوستان، 

همکاران و هموطنان زودتر به سر آید.
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رضا سید قاسمی

بازرسی ادواری و ایمنی
  نیاز همیشه صنعت آسانسور و کاربران

صنعت آسانس��ور و پله برقی ترکیبی از صنایع مهندس��ی از جمله؛ علوم مهندسی 
برق، مکانیک، و در ادامه و با نصب یک دستگاه آسانسور یا پله برقی که مجموعه ای از 
تجهیزات و علوم مهندسی در مراحل مختلف) محاسبات، انتخاب ملزومات مناسب، 
نص��ب و راه اندازی و بازرس��ی و... ( بوده و ع��الوه بر اینها به لح��اظ مختلف دارای 

ویِژگی های خاص خود است.
بر همین اس��اس فروش و نصب یک دستگاه آسانسور در هر اندازه و ظرفیت پایان 
یک قرار داد نبوده و در ادامه می تواند با س��رویس و نگهداری و بازدید ادواری تداوم 
یابد، به عبارت دیگر خود موضوع بازرس��ی ادواری یک آغاز برای فعالیت اقتصادی 
به لحاظ مالی و به عنوان یک حرفه می تواند مس��تقاًل م��ورد توجه و اقدام قرار گیرد و 

تضمین مراتبی ازایمنی نیز باشد.

بررس��ی و تفحص موضوع در باره  کالن ش��هری چون تهران و دیگر شهر های بزرگ کش��ور، با توجه نیاز جامعه شهری و ساختمان هایی که 
واجد داش��تن آسانس��ور هس��تند با اتکا به تجربه و آمارهای نه چندان دقیق می توان گفت؛ تقریبًا 90 درصد آسانس��ور هائی که قرارداد سرویس 
نگهداری با شرکت های  آسانسوری دارند و ماهیانه سرویس می شوند، غالبًا چندین سال از نصب  آسانسورآنها گذشته است و گواهی استاندارد 

صادر شده برای آنها برای سال های گذشته با ویرایش های قدیمی بوده و یا اینکه اصوالً فاقد گواهی استاندارد هستند.
 بدلیل عدم توجه و رسیدگی توسط مدیران و یا مالکان ساختمان ها، ممکن است؛ این آسانسورها به جهت انطباق با استاندارد های جدید فاقد 
ش��رایط الزم بوده  و از چهار چوب های استاندارد خارج شده باشند، که این گروه آسانسورها و پله های برقی بدلیل فقدان تطابق با استاندارد های 

الزم، استفاده کنندگان و کاربران خود را با خطرات مالی و جانی مواجه می کنند.
اگر این جمله مشهور که می گوید؛ »آسانسور قلب ساختمان است«  را مد نظر قرار بدهیم، شایسته و الزم است؛  هر سال با یک بازرسی ساده و 

کم هزینه نسبت به انجام بازرسی های معمولی و رفع اشکاالت احتمالی اقدام نماییم تا بدین وسیله ایمنی کاربران را افزایش دهیم.
در منظر اول»بازرس��ی های ادواری« ش��اید به نظر کم اهمیت بیاید. اما کاربران در مقام  اس��تفاده کنندگان از این تجهیزات  که همواره و بطور 
مداوم و روز مره با آن ها سرو کار دارند  و در صورت بروز اشکال خطرات جسمی، جانی و مالی متوجه آنان خواهد بود و شرکت های به اصطالح 
آسانس��وری به عنوان مجریان و نصب کنندگان این ملزومات  در صورت بروز اشکال در مظان برخورد های قضایی و قانونی قرار خواهند داشت 
به همین دلیل روش��نگری راجع به این مهم می تواند ضمن تبدیل بازرس��ی های ادواری به یک فرهنگ از بسیاری حوادث تلخ و زیانبار به لحاظ 

اقتصادی و انسانی جلوگیری نماید.
بیان این جمله مشهور خالی از لطف نیست که؛ »پیشگیری از درمان و جبران آسانتر است«

امید است این فرهنگ در اذهان مدیران ساختمان ها، کاربران، فعالین صنعت آسانسور و پله برقی بوجود آید که سرویس و نگهداری خود یک 
 پیشگیری از حوادث است و شرکت های دست اندر کار صنعت آسانسور و متمرکز در بخش ها سرویس و نگهداری در ترویج  این  فرهنگ فعال تر 

عمل نمایند تا شاهد کاهش حوادث و سوانح برای هموطنان عزیزمان و معضالت کمتر برای همکاران محترم باشیم.
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بازدید هیات مدیره س��ندیکای صنایع آسانسور 
و پله برق��ی ایران از کارگاه ش��رکت کابین پالس گزارشنـوآوری

 هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در راستای تکریم تولید کنندگان تجهیزات آسانسور و پله برقی و حمایت معنوی 
از اعضای فعال در صنعت در فرصت های مقتضی به دیدار تولید کنندگان و کارگاه های آنان می روند. به همین دلیل روز نهم شهریور 1400 
 هیات مدیره محترم سندیکا از کارگاه های شرکت توانمند کابین پالس تولید کننده برتر انواع کابین و تجهیزات آسانسور بادید بعمل آوردند.
گپ و گفت و تبادل نظر در خصوص وضعیت و مش��کالت تولید، تهیه موارد اولیه، هزینه های تولید کاالی با کیفیت و دیگر موارد 

مرتبط، میان اعضای حاضر هیات مدیره و مدیران شرکت کابین پالس از دیگر بخش های این بازدید تخصصی بود.
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ایمنی و مروری بر سه دوره همایش ایمنی 
در صنعت آسانسور و پله برقی

ایمنی این واژه اطمینان بخش و در عین حال هشدار دهنده، در همه صنایع مورد توجه است و تالش بر این است که 
مد نظر قرار گرفته، لحاظ شده، بمورد اجرا گذارده و رعایت بشود.

 در صنعت آسانس��ور نیز کم و بیش موضوع ایمنی با درجات مختلف، رعایت ش��ده و می ش��ود. اما توجه به آن، با،
 یا بدنبال وقوع حادثه ای تلخ و ناگوار همراه ش��د و تاسف همیشگی برای  دوستان، بستگان و همکاران را سبب گردید 

و ماندگار شد. 
موض��وع ایمنی البته پیش از مرداد 1393 در مجامع و همایش های تخصص��ی نیز مورد توجه قرار گرفته و مقاالت 
قابل توجهی نیز در مورد آن ارائه و بحث و بررس��ی می گردید. اما از حق نباید گذشت این  ذهن خالق عضوی جوان از 
خانواده بزرگ صنعت بود که ایده ی  تعیین و انتخاب روزی مش��خص به نام ایمنی در صنعت آسانس��ور و پله برقی را 

پیشنهاد کرد.
بدنبال نشست های متعدد با حضور صاحب نظران، پیشکسوتان و مسئولین وقت تشکل صنعت) سندیکای صنایع 

آسانسور و پله برقی ایران( پنجم مرداد به عنوان روز ایمنی در صنعت آسانسور تعیین و بدنبال آن 
نخستین س��مینار ایمنی صنعت آسانس��ور و پله برقی، پا گرفت، و نخستین س��مینار ایمنی در صنعت آسانسور و 
پله برقی در تاریخ 17 دی ماه 93 با حضور مدیر کل و کارشناس��ان معاونت نیرومحرکه و ماش��ین سازی  وقت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، مدیر کل اس��تاندارد اس��تان تهران، کارشناس مسئول نظارت بر 
اجرای استاندارد موسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی، رئیس و اعضای هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و 
پله برقی ایران، اساتید دانشگاه ها، دانش��جویان، تعداد کثیری از فعالین و دست اندرکاران صنایع آسانسور و پله برقی، 
نمایندگانی از س��ازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران بزرگ، مراکز آموزش��ی،  مجله پرسابقه ی دنیای آسانسور 
و دیگر نش��ریات تخصصی  و مرتبط در محل س��الن همایش های هتل المپیک تهران با هدف نش��رآگاهی  از مبانی  و 
الزامات  ایمنی به دست اندرکاران، مس��ئوالن، فعاالن صنعت آسانسور نسبت به، استاندارد ها و  روش های پیشگیری 

از مخاطرات صنعت برگزار شد.
نخستین سمینار ایمنی صنعت آسانسور و پله برقی با توجه ویژه به  سه محور برپا گردید:

-  نقش استاندارد در کاهش حوادث و افزایش ایمنی
- آمار و آنالیز حوادث در پله برقی و آسانسور

) HSE(مطالب کلی در مورد  ایمنی و بهداشت کار -

در این س��مینارهمچنین ویرایش اول »راهنمای ایمنی در نصب و نگهداری آسانس��ور« که توسط کارگروه ایمنی 
سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران تدوین شده بود ارائه گردید. 

بی تردید فعالین و دست اندرکاران صنعت در رسته های مختلف اثرات نخستین سمینار ایمنی و تبعات آنرا با کم و 
بیش در مراتب مختلف؛ کار و فعالیت خود دیده و با آن مواجه شده اند.

 در ادامه مس��ئوالن وقت تش��کل های صنعت با توجه به لزوم تقویت ایمنی و افزایش توجه عمومی به آن در صدد 
برپایی سمینار دوم ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی بر آمدند.
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فرهاد دنیابیگی

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

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

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

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

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

خود را به بازار های مصرف عرضه بکنند.

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

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

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

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

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

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

یا برق زیادی را مصرف کنند.

فرهاد دنیابیگی ابوذر مومنی
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دومین سمینار ایمنی در صنعت 
آسانسور و پله برقی

س��مینار دوم ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی به اهتمام س��ندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با حضور 
نمایندگان��ی عالیرتبه از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی ایران و تهران، هیات مدیره س��ندیکای صنایع 
آسانس��ور و پله برقی ایران، انجمن تولید کنندگان قطعات آسانسور و پله برقی، اساتید دانشگاه ها، دانشجویان، فعالین 
صنعت و صنایع مرتبط، نمایندگان س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی، رس��انه ها ودیگران، شش��م بهمن 1394 

درسالن همایش های بین المللی هتل المپیک برگزار گردید.
• محورهای سمینار دوم ایمنی عبارت بودند از:

- تحلیل آماری حوادث، سوانح و شبه حوادث به همراه ریشه یابی آن
- آموزش و ارتقاء فرهنگ ایمنی همگانی )مسافران(

- آموزش ایمنی برای مدیران فنی و تکنس��ین های فنی و س��ایر افراد مرتبط )بازرس��ان، دست اندرکاران صنعت، 
بازدیدکنندگان سایت های ساختمانی(

- ایمنی کارگاه های ساختمانی و محل نصب آسانسور و پله برقی
- ایمنی اجزاء و قطعات آسانسور و پله برقی

- موارد فرهنگی و روان شناختی مرتبط با فرهنگ ایمنی
- آئین نامه ها، دستورالعمل ها و راهنماهای ایمنی

بر اساس اطالعیه های منتشر شده از سوی برگزار کنندگان مخاطبین سمینار دوم ایمنی عبارت بودند از:
مدیران عامل ش��رکت های عضو، مدیران فنی، تکنس��ین های فنی، اس��اتید دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزشی، 

کارشناسان، بازرسین، دانشجویان، سازندگان ساختمان ها، مدیران سازمان آتش نشانی
سمینار دوم ایمنی نیز موجب توجه در سطح وسیع تری از سوی فعالین صنعت به رعایت موضوع مهم ایمنی چه از 
طرف دست اندرکاران و چه مسافران و کاربران، گردید. و خود موجب توجه عمومی و نیز برپایی سمینار های مشابه و 

قرار گرفتن سرفصل ایمنی در سمینار ه ای مرتبط گردید.
 از مهمتری��ن اثرات برپایی س��مینار های ایمنی ایج��اد زمینه توجه به ای��ن موضوع و فراه��م آوردن زمینه برپایی 
س��مینار های ایمنی در شهرها و استان های دیگر کشور مان است که خود؛ قطعا در ارتقاء ایمنی و توجه به آن تاثیر گذار 

بوده است.
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سومین سمینار ایمنی صنعت
 آسانسور و پله برقی

در بررس��ی تاثیر گذاری  برپایی سمینار های ایمنی و لزوم تداوم آن، مس��ئولین وقت را بر آن داشت تا سمینار سوم 
ایمنی در صنعت آسانس��ور را با همراهی و تعدادی از پیشکسوتان، اس��اتید و نخبگان صنعت در دی ماه 1395 برگزار 

نماید.
همچنین تالش های مس��ئوالن وقت )هیات مدیره س��ندیکا و کمیته های مربوطه از جمله تالش های کمیته های 
آموزش، فنی و اس��تاندارد و دیگران( در بخش فرهنگی س��بب توجه ویژه به بسط و توسعه متون و جزوه های ایمنی  و 

تالیف و تدوین نخستین کتاب ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی گردید.
 در اطالعیه برگزاری س��ومین سمینار ایمنی صنعت آسانس��ور و پله برقی که از سوی سندیکای صنایع آسانسور و

 پله برقی ایران و خدمات وابسته منتشر گردید آمده بود:
بسمه تعالی 

مدیران عامل محترم شرکت های عضو سندیکا
با سالم و احترام؛

به اطالع می رس��اند سندیکای صنایع آسانس��ور و پله برقی ایران و خدمات وابسته در نظر دارد با عنایت به اهمیت 
موضوع ایمنی، "س��ومین س��مینار ایمنی صنعت آسانس��ور و پله برقی" را در روز دوش��نبه مورخ 20 دی ماه 1395   از 
 س��اعت 8 الی 17 در محل س��الن همایش های بین المللی هت��ل المپیک واقع در ضلع غربی ورزش��گاه آزادی برگزار

 می نماید.
 مخاطبین این سمینار کلیه افراد فعال و مرتبط با صنعت آسانسور از جمله مدیران عامل شرکت های عضو، مدیران 
فنی، تکنس��ین های فنی، اساتید دانشگاه ها و مؤسس��ات آموزشی، کارشناسان، بازرس��ین، دانشجویان و سازندگان 

ساختمان ها می باشند. 
بر همین اس��اس از عالقمندان دعوت بعمل می آید، جهت حضور در س��مینار ایمنی صنعت آسانسور و پله برقی 
از طریق سایت س��مینار به آدرس safety.iseei.net ثبت نام نمایند. بدیهی اس��ت با توجه به اهمیت برنامه ریزی و 
مدیریت برنامه ها، فقط نفراتی که از طریق وب سایت سمینار ثبت نام نموده اند، مجاز به حضور در سمینار خواهند بود. 
لذا از همکاران محترم تقاضا دارد با رعایت موارد فوق ما را در هرچه بهتر و باش��کوه تر برگزار ش��دن این سمینار یاری 

نمایند.
 با آرزوی توفیق روزافزون
کمیته آموزش سندیکا
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پیامدهای کووید 19 بر اقتصاد ایران و راهکارهایی برای پساکرونا

بررس��ی های  معاون��ت 
اقتص��ادی ات��اق بازرگان��ی 
ته��ران ب��ا هم��کاری ی��ک 
گ��روه پژوهش��ی منتخب از 
اقتصاددانان و پژوهش��گران 
مطالع��ه ای  در  اقتص��اد، 
علمی و تحقیقی، به بررس��ی 
پیامدهای بیماری کووید 19 
بر اقتصاد کشور در میان مدت 
و راهکارهایی ب��رای دوران 
پساکرونا پرداخته است. از این 

طرح پژوهشی طی نشستی در 
ات��اق تهران، رونمایی ش��د و 
ب��ه زودی نس��خه نهایی آن از 
س��وی معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق تهران منتش��ر 
و البت��ه در اختی��ار مقام��ات 

مسوول قرار خواهد گرفت.
طی نشس��تی که اواس��ط 
تی��ر 1400 در ات��اق ته��ران 
برگ��زار ش��د، نتای��ج اولی��ه 
ط��رح پژوهش��ی »ارزیاب��ی 

آث��ار بیم��اری کووی��د 19 بر 
اقتصاد کش��ور در میان مدت 
و سیاس��ت ها و ابزاره��ای 
مقابل��ه ب��ا آن« م��ورد نق��د و 
بررسی قرار گرفت. این طرح 
پژوهشی با محوریت معاونت 
بررس��ی های اقتصادی اتاق 
ته��ران و همکاری مدرس��ه 
کسب و کار اتاق تهران، توسط 
پژوهش��گران  از  گروه��ی 
منتخب ب��ا مدیری��ت محمد 

مروت��ی، عضو هی��ات علمی 
گروه اقتصاد دانش��گاه خاتم، 
صورت گرفته و در جلسه ای 
با حضور جمع��ی از اعضای 
هی��ات نماین��دگان و فعاالن 
اقتص��ادی از نتای��ج اولیه آن 

رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی 
اتاق تهران، این بسته مطالعاتی 
ک��ه طی روزهای آتی نس��خه 
نهای��ی آن روی س��ایت اتاق 

حسین پرفن
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بازرگان��ی تهران قرار خواهد گرفت، وضعیت ش��یوع کرونا در ایران و جهان از هن��گام آغاز اپیدمی این بیماری 
و آثار مخرب آن بر اقتصاد و کس��ب و کارها را مورد ارزیابی قرار داده و تیم پژوهش��ی اتاق تهران ابتدا به س��راغ 
شوک های ناشی از این ویروس بر اقتصاد جهان رفته و در گام نخست، شوک چین با شیوع ویروس کرونا در این 
کش��ور را مورد ارزیابی قرار داده و در یک نمونه، افت ش��اخص مدیران خرید به میزان 22 درصد در ماه ابتدایی 

سرایت این بیماری و اثرگذاری آن بر افت 6 درصدی صادرات چین طی سال 2020 میالدی را بازگو می کند.
 شوک تقاضا و در پی آن، شوک قرنطینه از دیگر آثار مورد بررسی این تحقیق است و تیم مطالعاتی اتاق تهران 
در ادامه، به این تحلیل درست یافته اند که با آغاز و گسترش واکسیناسیون در کشورهای جهان، اقتصاد مسیر احیا 

را در پیش گرفته و برای استدالل خود نیز، به صعود شاخص مدیران خرید بر اساس آمار جهانی تکیه کرده اند.
این پژوهش همچنین نشان می دهد که اقتصاد ایران طی سال های 1397 و 98 که به ترتیب رشد منفی 4/8 و 7 
درصد را تجربه می کرد و تورم 31 و 41 درصد را از س��ر گذرانده بود، در هنگامه اپیدمی کرونا آسیب جدی دیده 

بود به طوری که شیوع این بیماری بیش از آن نتوانست این اقتصاد ضعیف را تخریب کند.
در بخش دیگری از این مطالعه تحقیقی، به رش��د اندک در اقتصاد کش��ور طی س��ال 1399 اشاره شده که به 
گفته پژوهش��گران این طرح، افزایش نرخ ارز و به تبع آن، گشایش در صادرات برخی کاالها، تاحدودی در بروز 
رش��د اقتصادی طی این سال کمک کرد. در این بسته مطالعاتی، تصریح شده اس��ت که افزایش شدید نرخ ارز و 
به دنبال آن، کاهش ش��دید واردات به دلیل تحریم و کرونا، در اقتصاد ایران ش��رایطی نزدیک به خودکفایی و نیز 
مزیت رقابتی برای تولید داخلی را فراهم کرده اس��ت، با این حال تیم پژوهشی اتاق تهران بر این باور است که در 
چنین شرایطی، افزایش تولید صنایع، موقتی بوده و انتظار می رود پس از دورانی از رشد تولید، میزان آن به سقف 

تقاضای داخلی نزدیک شده و متوقف شود.
همچنین در این طرح پژوهشی، به وضعیت اعطای کمک ها و تسهیالت دولت ها به خانوارها و کسب و کارها 
در طول دوران کرونا اش��اره شده و کارکردهای آن در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، آنچنان 
که این بررسی نش��ان می دهد میزان کمک های دولت طی این مدت رقمی در حدود یک میلیارد یورو بوده که از 
صندوق توسعه ملی برداشت شده  و تخصیص این منابع به دلیل محدودیت های بروکراتیک و اجرایی به درستی 

صورت نگرفته است.
همچنین در این طرح پژوهش��ی پس از بررس��ی عواقب و آثار بیماری کووید 19 ب��ر اقتصاد ایران، چندین 
سیاس��ت پیشنهادی در بخش های مختلف برای عبور از وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور در این دوران، ارائه شده 

که از آن جمله، توسعه انواع چارچوب های وثیقه گیری و عرضه اوراق بهادار مبتنی بر دارایی است.
این طرح پژوهش��ی پس از گردآوری نظرات و پیشنهادهای صاحبان کس��ب و کار و تشکل های عضو اتاق 
تهران، از س��وی معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران تکمی��ل و طی روزهای آتی از طریق س��ایت اتاق 

بازرگانی تهران در دسترس عالقمندان قرار خواهد گرفت.
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تمرکز بر صادرات خدمات فنی و مهندسی
بهره برداری از فرصت   با )  اکسپو و نمایشگاه(   

 سینا تقی زاده در گفت وگو با روابط 
عمومی اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: 
بخش خصوصی و دول��ت جدید باید 
آمادگی الزم را با فراهم کردن مقدمات 
برای جهش ص��ادرات فراهم کند و از 
ای��ن رو اتاق ایران و ام��ارات با تکیه بر 
افزایش بهره وری و توجه به اولویت ها 
تعامل بیش��تر تجار ایرانی با بخش های 
اقتص��ادی امارات متح��ده عربی را در 

دستورکار قرار داده است.
وی در ادام��ه می افزای��د: برگزاری 
اکس��پو 2020 در امارات که بزرگترین 
رویداد نمایش��گاهی ب��ا پیش بینی 25 
میلی��ون بازدیدکنن��ده اس��ت، فرصتی 
بزرگ��ی اس��ت ک��ه نیازمن��د ارتب��اط 
نزدیک تر و مستمر ایران با امارات است 
و بای��د این فرصت غنیمت ش��مرد و با 

برنامه ای دقیق، مدون و علمی از آن سود 
برد  و امارات به عنوان دومین ش��ریک 
تجاری ایران در سال های 98 و 99 )بعد 
از چین(، سومین مقصد صادراتی سال 
99 و اولی��ن مقصد وارداتی بهار 1400، 
یک��ی از مهمتری��ن مب��ادی وارداتی و 

مقاصد صادراتی ایران است.
وی اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
امارات را نهادی استراتژیک در بخش 

خصوصی ارزیابی برمی ش��مرد و می 
افزای��د: وج��ود رابطه تاریخ��ی با این 
کش��ور و همراهی های کم وبیش آن در 
دوران تحریم و کمک به ایران در شرایط  
سخت و بغرنج، رابطه تجاری با امارات 
را بیش از پیش برای هر دو طرف مهم و 
پر اهمیت  می کند و از این رو مسئولیت 
اتاق بازرگانی ایران و امارات را در قبال 
اعضا و اف��رادی که تمایل ب��ه فعالیت 
تجاری با کش��ور امارات دارند، بیشتر 
 می کند و از سوی دیگر با وجود بحران 
کرون��ا و افت درآمد س��االنه امارات و 
برنامه های سنگین اقتصادی در توسعه 
زیرساخت، نیاز این کش��ور به بازار و 
امکانات بالقوه ایران و احیای تجارت 
30 میلیارد دالری به یک نیاز اساس��ی 

برای امارات بدل شده است.

با وجود بحران کرونا و افت درآمد ساالنه امارات و برنامه های سنگین اقتصادی در توسعه 
زیرساخت، نیاز این کشور به بازار و امکانات بالقوه ایران و احیای تجارت 30 میلیارد دالری 

به یک نیاز اساسی برای امارات بدل شده است.
دبیرکل جدید اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، با پیش بینی توسعه روابط اقتصادی 
در ش��ش ماهه دوم امس��ال گفت: تمایل دولت جدید به توسعه روابط اقتصادی با کشورهای 
همسایه و نمایشگاه 6 ماهه اکسپو 2020 دوبی دو راهبرد جدی برای ارایه برنامه های جدید و 

بیشتر اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات است.
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وی همچنین به برنامه پیش��نهادی توس��عه فعالیت های اتاق بازرگانی ایران و امارات اش��اره 
ک��رد و گفت: با توجه به اهمیت ارتباط فعاالن اقتصادی با کش��ور امارات به عنوان  هاب صادراتی 
بین المللی و به حداکثر رساندن بهره وری اتاق مش��ترک برنامه هایی این برنامه به تصویب هیئت 
رئیسه اتاق رس��ید که بنا داریم هم زمان با تغییرات مشهود در حوزه روابط با همسایگان و و تاکید 

رئیس جمهور جدید کشور آن را عملیاتی کنیم .
 دبیرکل اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و امارات با اش��اره به تحوالت جدی در اقتصاد امارات 
از جمل��ه توجه به اقتص��اد دیجیتال افزود: آم��وزش حرفه ای و کاربردی در س��طوح مدیریتی و 
پرسنلی، مش��اوره در حوزه های حمل ونقل، نقل و انتقاالت مالی، بازاریابی صادراتی، راه اندازی 
مرکز پژوهش��ی در حوزه فعالیت کاری اعضا اتاق جهت بازارشناس��ی و ارزیابی صادرات کاال، 
خدم��ات و عارضه یاب��ی صادراتی، بازطراحی وبس��ایت جهت ارائه و معرف��ی خدمات بهتر به 
اعضا، برنامه ریزی برای توس��عه صادرات خدمات فنی و مهندس��ی موردنی��از امارات از طریق 
تشکل های حرفه ای، تقویت و عمق بخش��ی ارتباطات با نهادهای بین الملی مانند اتاق بازرگانی 
بین الملل )ICC(، شورای بازرگانان ایرانیان دوبی  )IBC(، اتاق بازرگانی ابوظبی، شرکت های 
بین المللی مدیریت صادرات، تش��کل های ذیل اتاق دبی و... بخشی از برنامه های شش ماهه دوم 

امسال است .
دبیر کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر لزوم توسعه 
روابط تجاری با ش��رکت های جدید و توانمند اماراتی که در دو س��ال اخی��ر فعالیت خود را آغاز 
کرده ان��د، تاکید کرد و گفت: در دوران تحریم یکی از معقول ترین روش های گس��ترش و تقویت 
روابط با کش��ور امارات، ارتباط با بازرگانان ایرانی و همچنین تجار اماراتی بوده که از ایام گذشته 
با ایران فعالیت اقتصادی داش��ته اند. به دلیل تش��دید تحریم ها از دوره ریاست جمهوری ترامپ 
متاسفانه شرکت های تازه تاسیس و کس��انی که سابقه همکاری با ایران را در کارنامه خود ندارند، 
هیچ عالقه ای برای ایجاد این ارتباط نداشته و از اعمال تحریم ها بر شرکت های خود واهمه دارند. 
لذا یکی از مهمترین قدم ها برای گس��ترش این ارتباطات از طریق شورای بازرگانان ایرانیان دوبی 

ممکن خواهد شد.
 تق��ی زاده یکی دیگر از مهمترین فعالیت های اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و امارات در 8 ماه 
آینده را حضور آبرومندانه در نمایشگاه اکسپو 2020 دوبی و بهره برداری از این رویداد بین المللی 
عنوان کرد و گفت: باید با برنامه ریزی دقیق، هوشمندانه و هدفمند و جدا از هرگونه موازی کاری 

با نهادهای دیگر، تجار و تولیدکنندگان ایرانی را با آن پیوند داد.
س��ینا تقی زاده، فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران، تولیدکننده و صادرکننده 
به کش��ور امارات اس��ت که به تازگی به عنوان دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات انتخاب 

شده است. 
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موقر و مطمئن بودن و نداشتن رفتارهای عصبی 9
نتیجه عدم  در  تمرکز مشتری  برهم زدن  باعث  رفتارهای عصبی 

موفقیت در فروش و یا نارضایتی از فروش خواهد شد . 
شیوه دست دادن  9

معموال اگر گرم و محکم دست داده شود موجب دلگرمی و اطمینان 
بین دو طرف می شود .

خوش خلق و خوش رو بودن  9
یک نویسنده ژاپنی کتابی دارد تحت عنوان تاثیر لبخند در فروش اما 
مهترین نکته آن را به این صورت می شود خالصه کرد که معموال 
فروش اتفاق نمی افتد مگر اینکه لبخندی بروی لبان یکی از دو 

طرف شکل بگیرد .
در بازاریابی و فروش زمان بندی و ساختار و سناریوی فروش بسیار 
مهم است. بارها دیده ام که فروشی اتفاق نیفتاده زیرا که گفتاری، 
مزیتی و خدمتی در زمان مناسب و به هنگام گفته نشده است. سرعت 

انتقال باعث تسریع در فروش می شود . 
تمرکز در کار 9

در محیط کار تمامی تمرکز خود را به کار معطوف کنید و در جهت 
پیشرفت کار فکر کنید. حضور ذهن قوی در تشخیص و شناسایی 
مزیت های کاال و خدمات کمک بسیاری به فروشنده می کند 
همچنین این ویژگی به خصوص در مورد مشتریان و ویژگی های 
شخصی و شخصیتی آنان کامال مشتری را در مقابل شما رام می کند .

قسمت  پنجم و پایانی

بازاریابی و مشتری مداری مقالهنـوآورینـوآورینـوآوری
در صنعت آسانسور 

میثم  طهرانچی  رضا نظری
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شعور و آگاهی اجتماعی  9
دلیل : این رفتارها اکتسابی است و رعایت هر کدام از موارد زیر باعث ارتباط بهتر و تاثیرگذارتر خواهد شد درنتیجه موجب 

افزایش اثربخشی در امر فروش خواهد شد . 
جریحه دار نکردن احساسات دیگران	 
اجتناب از بیان اشتباهات مشتری	 
عدم بیان نقاط ضعیف مشتری	 
سعی نکنید توانایی فکری و هوشی خود را اثبات کنید	 
گوش دادن مودبانه به حرف دیگران 	 
گوش دادن و تشخیص نیاز مشتری	 
حراف نبودن 	 
خندیدن به موقع  9

همیشه مرز خندیدن و موقعیت آن را رعایت کنید زیرا خنده مانند نمکی می ماند که کمبود و یا ازدیاد آن به یک میزان موجب 
شکست و یا پیروزی شما خواهد شد . 

قاطعیت و اعتماد به نفس 9
موجب باور پذیرتر شدن و اطمینان بیشتر به شما خواهد شد .

دانستن معانی لغات 9
دایره لغات خود را گسترش دهید زیرا شما با مشتریان فراوانی روبرو هستید که هر کدام با فرهنگ و دیالوگ متفاوتی به شما 

مراجعه می کنند.
قدرت تصور و خالقیت 9

پیدا کردن راه حل بهتر و سریعتر برای حل مشکل مشتری در نتیجه موفقیت بیشتر را به دنبال دارد .
شور اشتیاق و عزم راسخ فروشندگان 9

فروشنده ای که شور اشتیاق فراوان جهت کسب موفقیت در فروش را ندارد هیچ گاه موفقیت خوبی نخواهند رسید.
عدم تنبلی 9

 تنبلی در بازاریابی موجب شکست است . آلمانی ها ضرب المثلی دارند یا این مضمون موفقیت سه چیز نیاز دارد 1. پشتکار
 2. پشتکار 3. پشتکار

صبور باشید 9
صبر و استقامت در مقابل نامالیمات رمز پیروزی همه انسان های موفق است. گاهی اوقات فرآیند فروش ، فرآیندی وقت گیر 
کسل کننده است شما می بایست در مقابل نامالیمات و درخواست های نابجای مشتری صبور باشید و از کوره در نروید؛ البته 

این به آن معنا نیست که به درخواست های نابجای مشتری جواب مثبت دهید. اما باید توضیحات الزم را به او ارائه دهید.
مشتریانی که خدماتی به آنها ارائه دادیم هرگز نباید فراموش شوند. این مشتریان سرمایه های شرکت می باشند  9

و هرگز نباید ارتباط شرکت با آنها محدود به ارائه زمان خدمات گردد.
چند نکته انظباطی در مشتری مداری

uدر اجرای برنامه های مدیریتی خود حتمًا از پاداش مالی برای افراد با انگیزه و سخت کوش و تنبیه مالی برای افراد 
بی انگیزه ومتخطی و ... استفاده نمایید.

uاطالعات سازمانی
حفظ اطالعات درون سازمانی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. در دسترسی افراد به اطالعات، هریک از اشخاص 
مجموعه، تنها می تواند از اطالعات حوزه مربوط به شرح وظایف کاری خود اطالع کسب نماید و اشخاص موظف می باشند 

اطالعات کاری خود را از دیگر اعضا و بصورت اوال از افراد خارج از مجموعه محفوظ بدارند.
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پیمان تبریزی

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

 بی طرف و مستقل )استقالل(:
فعالیت های بازرس��ی باید بی طرفانه باشد و نهاد بازرسی باید 
مس��ئول بیطرفی فعالیت های بازرسی خود باشد و نباید اجازه دهد 
فش��ارهای تجاری ، مالی یا سایر فش��ارها، بی طرفی را به مصالحه 

بگذارد. 
 نهاد بازرس��ی باید به طور مداوم مخاطرات مرتبط با بی طرفی 
خود را شناس��ایی کند .این شناسایی باید شامل مخاطرات ناشی از 

فعالیت ها یا ارتباط نهاد بازرسی با روابط کارکنانش باشد. هر چند 
چنین روابطی ضرورتًا نشانگر برای بی طرفی نهاد بازرسی نیست. 
چنانچه مخاطره ای نس��بت به بی طرفی شناس��ایی ش��د، نهاد 
بازرس��ی باید بتواند نحوه حذف یا به حداقل رس��اندن مخاطره را 

اثبات کند 
نهاد بازرس��ی باید دارای تعهد مدیریت رده ی باال نسبت به بی 

طرفی باشد. 

یاد آوری: 
در قس��مت قبل در موردتدوین اس��تاندارد اخالق در کسب و کار، اخالق 
حرفه ای در بازرسی آسانسور) استاندارد 17020(، نگاهی به مهمترین الزامات 
استاندارد)17020(، الزامات عمومی، بی طرف و مستقل از جمله عناوینی بود 

که ذیل آن ها مطالب مرتبط تقدیم خوانندگان محترم گردید.

قسمت پنجم و آخر 
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نهاد بازرسی باید تحت ش��رایطی که خدمات خود را ارایه می 
کند ، در حد الزام شده استقالل داشته باشد. به این استقالل به شرح 

زیر در استاندارد عنوان شده است: 
نهاد بازرسی باید نس��بت به طرف های مرتبط با آن ها استقالل 

داشته باشد.
 

10- معضالت رعایت نش��دن اخالق حرفه ای و استاندارد 
17020در بازرسی آسانسور 

 
    به اصول اخالقی پایبند نباش��د بی شک مسایل مالی است  که 
موضوع دیگری برای بازرسان آسانسور در چند سال اخیر مشهود 
به علت خصوصی بودن شرکت های بازرسی نداشتن ثبات شغلی 

برای بازرس فنی آسانسور بوده است 
   دو مورد فوق باعث ش��ده چش��م پوش��ی بعضا در بازرس��ی 
آسانس��ور رویت ش��ود که حتی بعضا تخلفات علنی دیده شده که 
همانظور در استاندارد 17020 مواردی باعث مخاطرات در بازرسی 
آسانسور می باشد، باید توسط مدیریت ارشد جلوگیری شود که در 

بازرسی آسانسور عدم توان بعضی از شرکت های نصب آسانسور 
در انجام محاس��بات یکی از مخاطرات بزرگ در کوتاهی عملکرد 
بازرس بوده ، بعضا الزامات  س��اختمانی برطرف شدن عدم تطابق 
آن پس از اتمام ساختمان س��خت خواهد بود با توجه به اینکه اکثر 
ساختمان سازان از کمبود حقوق بازرسان اطالع دارند ، با پرداخت 

مبالغی نسبت نادیده گرفتن این الزامات اقدام می نمایند. 
 

11- نتیجه گیری و پیشنهادات: 
  برای اساس این مقاله نتیجه گیری در هر شغلی اخالق حرفه ای 
، حرف اول را دروجدان کاری می زند در ش��غل بازرسی آسانسور 
با توجه به جنبه نظارتی و قضاوت آن اهمیت آن دو چندان می شود 
باع��ث راهکاری برای جلوگیری از بی اخالق��ی بازرس ایجاد می 

شود که می توان به شرح زیر باشد 
1- تعیین حقوق مکفی و کف حقوق مناسب برای بازرس فنی  

آسانسور 
2- عق��د قراردادهای��ی که آینده و ثبات ش��غلی ب��ازرس فنی 

آسانسور را تامین کند
 3- حذف  مواردی باعث مخاطرات بازرس��ی می ش��ود مانند 

ارائه محاسبات بی هدف پس از تایید فنی آسانسور  مراجع: 
1- استاندارد ملی شماره 17020 سال چاپ 1392 

2- فرامرز ملکی، اخالق حرفه ای چاپ دوم ، نش��ر مجنون 
، قم 1383

3- کالینز ، جیمز ویوراس جری، س��اختن برای ماندن نشر 
فرا، تهران 1380 

4- ال. تی . هس مر، اخالق در مدیریت ،ترجمه سید محمد 
اعرابی و داود ایزدی ، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی 

5- سازمان مدیریت صنعتی  ، تدبیر شماره 135، 136، 184 
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ایمان  ادیب پور

چگونگ��ی انتخاب آسانس��ور 
و پله  برقی برای یک  ساختمان
نسل اول س��اختمان های بیش از س��ه طبقه در ایران در دوران قسمت پنجم

پهلوی اول و آپارتمان س��ازی بصورت امروزی از س��ال 1335 در 
دوران پهلوی دوم شروع شده اس��ت. بنابراین دوران رشد صنعت 

آسانسور ایران را زا سال 1335 به بعد باید نامگذاری کرد.
ابتدا آسانس��ورها کامل و بس��ته بندی ش��ده از خارج از کشور 
به ایران وارد ش��ده اس��ت. لیکن بتدریج ش��رکتهای ایرانی فروش 
و نصب آسانس��ور در ایران بوجود می آیند و در س��ال 1345 اولین 
کارگاه تولید درب و کابین توسط اوکسن الکسانی با کپی برداری از 

روی درب و کابینهای شرکت های اروپایی بوجود می آید. 
در س��ال 1345 در طرح های وزارت مسکن و شهرسازی برای 
آپارتمان سازی برنامه ریزی شده و ایجاد شهرک های مسکونی در 
اطراف شهرهای بزرگ برای ساخت اولین کارخانه آسانسورسازی 

در ایران برنامه ریزی می شود. 
کارخان��ه  اولی��ن  س��اخت  کلن��گ   1350 س��ال  در 
آسانسورس��ازی ایران با نام ایران ش��یندلر در زمینی به مس��احت 
چه��ل ه��زار مت��ر مرب��ع واق��ع در ش��هر صنعت��ی الب��رز قزوین 
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به زمینی زده می ش��ود و در س��ال 1353 این کارخانه با ظرفیت اولیه تولید چهارصد دس��تگاه آسانس��ور تحت لیس��انس ش��یندلر سوئیس به 
به��ره برداری می رس��د و بط��ور همزمان جهت پرورش نی��روی متخصص در نصب آسانس��ورهای خ��ود مبادرت به برگ��زاری دوره های 
کامل آموزش��ی تئ��وری و عملی نصب آسانس��ور می نماید ک��ه در هر دوره حدود 20 نفر تکنس��ین موفق به کس��ب م��درک مهارت نصب 
م��ی ش��وند و این دوره ها از س��ال 1354 تا 1357 ادامه داش��ت و ام��روز دانش آموخت��گان آن دوره ها زب��ده ترین و کارآمدتری��ن افراد در 
صنعت آسانس��ور در ایران می باش��ند و اغراق نمی باش��د اگر از شرکت آسانسورس��ازی ایران ش��یندلر به عنوان مادر صنعت نوین آسانسور 
 در ایران یاد کرد. همچنین بطور همزمان اولین کارخانه س��ازنده قطعات آسانس��ور در ایران با نام تس��ال �� ایران تولید خود را ش��روع می کند.

در س��ال 1354 کارخان��ه آسانس��ور و پله 
برق��ی ای��ران در ابهر تأس��یس و مدتی بعد 
تحت لیس��انس هاوس هان آلمان ش��روع 
به تولید می کند. ش��رکت اوتی��س آمریکا 
نیز اق��دام به خرید زمینی در ش��هر صنعتی 
 س��اوه نموده و برنامه ریزی برای تأس��یس

 کارخانه می کند.
همچنین در سال 1355 شرکت تولیدی 
ایران امباربا کارخانه تولید آسانس��ور خود 
را در ش��هر صنعتی رش��ت تأسیس و تولید 
آسانس��ور را تحت لیس��انس امباربا اسپانیا 

آغاز می کند.
در کنار شرکت های تولیدی فوق حدود 
سی ش��رکت نصب و فروش آسانسور هم 
در ای��ران تا س��ال 1357 دائر می ش��ود که 
بعضی از این ش��رکت ها نمایندگی فروش 
ش��رکت های فوق را در تهران و شهرستان 
ه��ا دریافت می کنن��د. همچنی��ن چهار یا 
پن��ج کارگاه تولی��د درب و کابین هم ایجاد 
می ش��ود که ش��رکت های فروش و نصب 
آسانس��ور را یاری می دهن��د. بدین ترتیب 
ت��ا قبل از بثمر رس��یدن انق��الب و ضعیت 

صنعت آسانسور ایران بشرح فوق است.

پس از انقالب:
کار شناسان خارجی از ایران می روند و 
ایران تحریم اقتصادی می ش��ود و واردات 

قطع می شود.
1- ش��رکت ایران ش��یندلر که بیش��تر 
س��هام آن متعل��ق به بانکهاس��ت ب��ا ملی 
ش��دن بانک ه��ا عم��اًل دولتی می ش��ود و 
 توس��ط وزارت مس��کن و شهرس��ازی

 اداره می شود.

2- شرکت آسانس��ور و پله برقی ایران 
که سهام آن خصوصی اس��ت با عدم ورود 

آسانسور از خارج تعطیل  می شود.
3- پروژه اوتیس آمری��کا نیمه کاره باقی 
می ماند. زمین آن در شهر صنعتی ساوه و دفتر 
فروش آن در تهران مصادره می شود و وزارت 

بازرگانی عهده دار اداره آن می شود.
4- ش��رکت ایران امباربا که با س��رمایه 
گذاری بان��ک صنعت و معدن و س��رمایه 
گ��ذار خصوص��ی ایجاد ش��ده ب��ا خروج 
س��رمایه گذار خصوصی از ایران توس��ط 

بانک صنعت و معدن اداره می شود

5- شرکت شروع جنگ:
پس از انق��الب در س��ال 1359 جنگ 
ایران و عراق آغاز می شود و عماًل آپارتمان 
س��ازی بجز در موارد ض��روری تعطیل می 
شود، و در نتیجه آسانسور ایران رو به رکود 
می رود. چون ای��ران در محاصره اقتصادی 
واقع شده است قطعات آسانسور مورد نیاز 
در ایران ساخته می شود، بسیاری از قطعات 
که در گذشته س��اخت آن قابل بررسی هم 
نبود در س��ال های بعد از انق��الب در ایران 

ساخته می شود.

خاتمه جنگ و دوران بازسازی:
بالفاصل��ه پس از پایان جنگ در س��ال 
1367 صنعت س��اختمان در ایران شروع به 
رش��د می کند و بالنتیجه صنعت آسانس��ور 
ایران نیز به حرک��ت در می آید. لیکن بدون 
حضور ش��رکت های��ی که قب��ل از انقالب 
در ایران س��رمایه گ��ذاری کرده ان��د، بغیر 
از ش��رکت ایران ش��یندلر که هن��وز تحت 

 لیس��انس ش��یندلر س��وئیس فعال اس��ت.
پس ازجنگ تا به امروز شش شرکت تولید 
کننده آسانس��ور در ایران ک��ه دارای مجوز 
 از وزارت صنای��ع و مع��ادن هس��تند فعال

 بوده اند:

1- ش��رکت ایران ش��یندلر تحت لیسانس 
شرکت ش��یندلر سوئیس در ش��هر صنعتی 
قزوی��ن ) این ش��رکت اکنون به ش��رکت 

سرمایه گذاری شاهد تعلق دارد(.
2- شرکت آسانسور و پله برقی گیالن 
) ایران امباربا س��ابق در س��ال 1380 منحل 

شده است(.
3- شرکت گستره طوس در مشهد.

4- شرکت اطلس تک در تهران.
5- ش��رکت آسانسورسازی دماوند در 

تهران و دماوند.
6- شرکت آسانسور و پله برقی افرند در 

تهران.

همچنی��ن بی��ش از یکهزار ش��رکت نصب و 
س��رویس ) واحد طراحی موتاژ( در سراس��ر 
ایران مش��غول بکارند که کارش��ان فروش و 
 مونتاژ و س��رویس دهی به آسانس��ور است.

تع��داد یکص��دو بیس��ت کارگاه کوچ��ک و 
بزرگ در سراس��ر ایران بکار س��اخت درب 
آسانس��ور مش��غولند. قطع��ات  و   کابی��ن 

تع��دادی نمایندگ��ی فروش آسانس��ورهای 
واردات��ی از جمل��ه اوتی��س، تیس��ن، کونه، 
گلداس��تار، فوجی، ام پ��ی و ... چن��د واحد 
خدم��ات فنی مهندس��ی. مجموع��ه صنعت 
آسانسور و پله برقی ایران را تشکیل می دهند
ادامه دارد
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 کمیت��ه ASME  417، در ح��ال توس��عه ملزومات الزم 
برای جلوگیری از عملکرد آسانس��ور با کنترل کننده های بیش 
از حد گرم ش��ده می باش��د. در دماهای باال می توانید به مقاالت 
 ریبی بریو1 )1991(، مارچیتو2 )1991(، و مادیس��ون3 )1991( 

مراجعه کنید. 
آسانسورهایی که برای به کار رفتن در مواقع تخلیه اضطراری 
در نظر گرفته ش��ده اند، باید شامل وس��ایل قابل اطمینانی برای 
خنک ک��ردن تجهی��زات موتورخانه در زمان آتش س��وزی در 
خارج از سیستم تخلیه اضطراری آسانسور باشند )موتورخانه، 
راهرو و چاهک آسانسور(. روش های ایجاد این خنک کنندگی 

عبارتند از:
تجهیزات تهویه هوا که به خنک کردن موتورخانه اختصاص 

داده شده اند.
تجهی��زات تهویه هوا برای خنک کردن موتورخانه و س��ایر 
فضاهای س��اختمان،تجهیزاتی که به طور خ��اص برای خنک 

Ribiberio -1
Marchitto -2
Madison -3

ک��ردن کنترل کننده های آسانس��ور ایجاد ش��ده ان��د و ذخیره 
 دم��ا برای خنک نگه داش��تن کنت��رل کننده آسانس��ور در زمان

 آتش سوزی.
در حال حاضر، خنک کننده موتورخانه، به وسیله تجهیزات 
تهویه هوای اختصاصی و یا تجهیزاتی که فضاهای دیگر را تهویه 
می کنند، انجام می ش��ود. بنابراین مزی��ت روش های 1 و 2 این 
است که از روش ها و تجهیزات موجود استفاده می کنند. چالش 
این روش ها، محافظت در برابر خس��ارات ناشی از آتش و قطع 
برق می باش��د. قابلیت اطمینان به جریان الکتریکی در قس��مت 
بعدی مورد بررس��ی قرار می گیرد، اما تجهی��زات اختصاصی 
 مربوط به روش 1، نس��بت به تجهی��زات غیراختصاصی روش
 2، از الکتریس��یته ی کمتری اس��تفاده می کنن��د. از دیدگاه قابل 

اطمینان بودن توان، این مسئله یک نقطه قوت است.
تجهیزات خنک کننده اختصاصی که در موتورخانه یا خارج 
از س��اختمان قرار گرفته اند، امکان وارد آمدن خس��ارت به این 
تجهیزات بر اثر آتش خارج از موتورخانه تا مقداری که ساخت 
 و س��از مقاوم توان تحمل در برابر آت��ش دارد را حذف می کنند. 

قسمت هفتم
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  نمون��ه های��ی از چنین تجهی��زات خن��ک کنن��ده عبارتند از:  
واحدهای از طریق دیوار4، و واحدهای کندانس��ور نصب شده 
روی س��قف، به همراه فن و س��یم پیچ ه��ای تبخیرکننده که در 
موتورخانه قرار گرفته اند. بنابرای��ن روش 1، امکان وارد آمدن 
خس��ارت به تجهیزات تهویه موتورخانه، ب��ر اثر آتش خارج از 
موتورخانه تا مقداری که مصالح س��اختمانی مقاوم توان تحمل 

در برابر آتش دارد، را حذف می کند.
روش 3، به صورت غیر رس��می توسط برخی اشخاص عالقه 
مند به کاربرد آسانس��ورها در زمان آتش س��وزی مورد بحث قرار 
گرفته اس��ت. صنعت الکترونیک در زمینه تجهیزات خنک سازی 
الکترونیکی که از انواع مختلفی از س��یال ه��ای انتقال دهنده گرما 
مانند هوا و آب اس��تفاده می کنند، تجارب قابل توجهی دارد. به هر 
حال در این روش، س��ازندگان باید کنترل کننده های جدیدی را که 
شامل خاصیت خنک سازی هستند، ایجاد کنند. روش های 1 و 2 از 
این مزیت برخوردارند که از اجزا و المان هایی اس��تفاده می کنند که 

در حال حاضر در بازار وجود دارند. 
روش 4 شامل ذخیره دما برای خنک نگه داشتن کنترل کننده 
 آسانس��ور در زمان عملکرد آسانس��ور آتش اس��ت. ذخیره دما 
می تواند با استفاده از یک مخزن آب و یا خنک کننده فلزی باشد. 
مانند روش 3، برای استفاده از روش ذخیره دما، سازندگان باید 

کنترل کننده های جدیدی را ایجاد کنند.
در نتیج��ه، روش 1 ک��ه ب��ر مبن��ای اس��تفاده از تجهیزات 
اختصاصی تهوی��ه هوای قرار گرفته در موتورخانه و یا خارج از 

ساختمان می باشد، مزایای زیر را داراست:
  ام��کان وارد آم��دن خس��ارت ب��ه تجهی��زات تهوی��ه هوای 
موتورخانه، بر اثر آتش خ��ارج از موتورخانه تا مقداری که مصالح 
ساختمانی مقاوم توان تحمل در برابر آتش دارد، را حذف می کنند.

این روش از الکتریس��یته ی کمتری اس��تفاده می کند که در 
مقایسه با روش 2، از نظر توان قابل اطمینان، یک مزیت به شمار 

می آید.
این روش مزیت اس��تفاده از المان های��ی را دارد که در حال 

حاضر در بازار موجود هستند.
قابلیت اطمینان توان الکتریکی

قابلیت اطمینان به توان الکتریکی شامل موارد زیر است:
تضمی��ن وجود منبع توان و  تضمین توزیع پیوس��ته توان در 

محل مورد نیاز.

Through-the-wall -4

تجارب قاب��ل توجهی در زمین��ه تضمین منبع ت��وان الکتریکی 
برای عملکردهای حیاتی در بیمارس��تان ها، تاسیس��ات مخابراتی، 
تجهی��زات رایان��ه ای و مانند آن وج��ود دارد. با این وج��ود، تخلیه 
اضطراری آسانس��ور ی��ک کاربرد منحصر به فرد اس��ت و روش��ی 
ک��ه برای تضمین قابلی��ت اطمینان به توان الکتریکی مورد اس��تفاده 
 قرار می گیرد باید با کاربرد متناس��ب باش��د. اگرچه تعیین اینکه چه

 المان هایی ب��رای تضمین توان قابل اطمینان برای تخلیه آسانس��ور 
مورد نیاز است، جزو موضوعات این مقاله نمی باشد، اما مبحث زیر 
می تواند برای افرادی که به دنبال تعیین چنین مواردی هس��تند، مفید 

باشد.
از جمله اجزایی که برای تضمین قابلیت اطمینان توان مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند، می توان به سیستم توزیع حفاظت شده 
در برابر آتش، منابع تغذیه اضافی، ایجاد توان از چندین ایستگاه 
کوچک خارج از س��اختمان، و مجموعه ه��ای مولد اضطراری 
اش��اره کرد. از آنجایی که تخلیه آسانس��ور می تواند قطعی برق 
کوتاه را تحمل کند، نیاز به سیس��تم تامین ب��رق بی وقفه وجود 
ندارد. هر نظری��ه ایی که برای قابلیت اطمین��ان توان الکتریکی 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد، باید م��واردی را که موجب ایجاد 

نواقصی در توان می شوند و نتایج آن را نیز بررسی کند. 
نگرانی درب��اره ایجاد وقفه در توان تولید ش��ده به وس��یله 
تاسیس��ات محلی برای آسانس��ور تخلیه به اندازه بس��یاری از 
دیگر کاربردها مهم نیس��ت. کاربردهایی مانند بیمارس��تان ها و 
بس��یاری از تاسیس��ات مخابراتی، اکثر اوق��ات و یا به صورت 
تمام وقت کار می کنند و بنابرای��ن به توان با قابلیت اطمینان باال 
برای کل زمان عملکردش��ان احتیاج دارند. تخلیه اضطراری به 
وسیله آسانس��ورها از این نظر متفاوت است، زیرا به این حالت 
از عملکرد آسانس��ور فقط در هنگام آتش س��وزی س��اختمان 
احتیاج اس��ت. اغلب انتظار می رود که سیستم تخلیه اضطراری 
آسانسور تنها در چند س��اعت از کل عمر ساختمان در موقعیت 
آتش س��وزی کار کند ]2[. احتمال این که آتش س��وزی و ایجاد 
وقف��ه در توان الکتریکی به صورت همزمان رخ دهد نس��بتًا کم 
اس��ت، البته به شرطی که آتش و قطع برق، دلیل مشترکی نداشته 
باش��ند )برای مثال زلزله(. با این وجود، احتمال به وجود آمدن 
مشکل در سیس��تم توزیع توان در زمان آتش سوزی، بسیار باال 
اس��ت. این بدان علت اس��ت که آتش مکرراً به سیس��تم توزیع 

الکتریکی در داخل ساختمان ها صدمه می زند.
ادامه دارد
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سرویس و نگهداری
 آزمون و تست آسانسور
قسمت چهارم

امیر خرمی

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای

کنترل فاصله کابین با کادر و وزنه
 فاصل��ه کابین با کادر وزن��ه به هنگامی که کابی��ن آسانس��ور و کادر وزنه در داخل چ��اه در کنار هم قرار 
 می گیرند، کنترل می شود. باتوجه به این که مطابق استاندارد فاصله قطعه متحرک از متحرک در داخل چاهک

آسانسور باید حداقل 5 سانتی متر باشد، الزم است که این فاصله هم 5 سانتی متر باشد. 

در حین حرکت کابین، نسبت به کنترل فاصله متعلقات کابین با دیواره چاه اقدام شود.
 ب��ا توجه ب��ه این که مطابق اس��تاندارد حداقل فاصل��ه قطعه متحرک از ثابت باید 3 س��انتی متر باش��د، ل��ذا حداقل فاصله

 3 سانتی متری متعلقات در کابین از دیواره چاه نیز باید لحاظ شود. 

کنترل سربکسل های کابین و وزنه تعادل و تعداد آنها و تکمیل بودن پیچ و مهره و طرز نصب صحیح آنها
تعداد سربکسل های کابین و وزنه تعادل حداقل 3 عدد بوده و به فواصل 5 برابر قطر سیم بکسل از یکدیگر نصب می گردند. 

باید دقت شود که همواره پیچ بست U شکل در سمت بارگذاری سیم بکسل باشد. 

کنترل نحوه کابل کشی و تعداد بست های تراولینگ کابل
تراولینگ کابل باید به صورت یکپارچه و با رشته سیم های کافی نصب شده باشد. باید حداقل یک بست زیر دال بتنی و یک 
عدد بس��ت زیر کابین جهت نگهداری کابل پیش بینی گردد و با توجه به طول تراولینگ کابل، به تعداد مورد نیاز از بس��ت های 

نگهدارنده در طول چاهک  استفاده گردد؛ به طوری که این بست ها مانع نحوه کارکرد کابین در حین حرکت نشود. 
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کنترل ارتفاع ج��ان پناه روی کابین 
در هنگامی که کابین در آخرین توقف 

ایستاده است.
با توج��ه به اس��تانداردهای موجود، 
هنگام��ی که کابی��ن در آخری��ن توقف 
می باش��د، الزم است فضای کافی در حد 
فاصل سقف کابین تا زیر دال بتنی جهت 
استفاده س��رویس کار وجود داشته باشد 
که این ان��دازه حداق��ل از باالترین نقطه 
کابی��ن تا زی��ر دال بتنی 110 س��انتی متر 

خواهد بود. 

کنترل دریچه فرار
دریچ��ه ف��رار اضط��راری و نح��وه 
 کار میکروس��وئیچ آن ب��ا بازک��ردن در،
 کنت��رل می ش��ود. در صورت��ی ک��ه 
 آسانس��ور در ای��ن حال��ت متوق��ف 
گردی��ده و میکروس��وئیچ فع��ال گردد، 
م��ورد تأیید می باش��د. روی دریچه فرار 
 از کلی��د ش��ب بند اس��تفاده می گ��ردد،
 ب��ه طوری ک��ه در دریچه ف��رار از داخل 
ب��ه راحت��ی ب��از ش��ده ول��ی از خارج 
 چ��اه آسانس��ور توس��ط کلی��د قاب��ل

 باز شدن باشد. 

کنترل انته��ای ریل ه��ای کابین و 
وزنه تعادل

انته��ای ریل ه��ا بای��د آزاد ب��وده و 
در داخل بت��ن و یا هر ن��وع مانع دیگری 
 ق��رار نگرفت��ه باش��د. آخری��ن براکت 
ریل ها در ح��دود 30 س��انتی متری زیر 
دال نصب می گردد و به هنگام نشس��تن 
کادر وزن��ه روی ضربه گی��ر مربوط��ه 
 کفش��ک کابین نباید از آخری��ن براکت

 عبور نماید. 

کنترل ک��ش آمدن سیم بکس��ل در 
حین حرکت کابین

در صورتی که سیم بکس��ل مستعمل 
ب��وده و یا مش��کالتی از جمله بازش��دن 
رش��ته های آن وجود داش��ته باشد، الزم 
است سیم بکس��ل های معیوب تعویض 

شوند. 

مرحله چهارم: بازرسی موتورخانه 
آسانسور

کنترل فاصله هرزگرد با شاس��ی و 
دال بتنی

حداق��ل فاصل��ه فلکه هرزگ��رد از 
روی دال بتن��ی 2 س��انتی متر می باش��د. 
قطر فلکه هرزگ��رد حداقل 40 برابر قطر 
سیم بکسل است. الزم است گارد محافظ 
سیم بکس��ل جهت جلوگیری از خروج 
سیم بکس��ل از روی ش��یارهای فلک��ه 
هرزگرد و فلکه محرک گیربکس حداکثر 
 به فاصله یک سوم قطر سیم بکسل نصب

 و تنظیم شود. 

کنت��رل سیم بکس��ل ها روی فلکه 
موت��ور گیربکس به نح��وی که در یک 

امتداد باشند.
در صورتی که سیم بکس��ل ها در یک 
امتداد نباشند، باعث خوردگی شیارهای 
فلکه و همچنین فرسودگی سیم بکسل ها 

به صورت غیر مساوی خواهند شد. 

کابی��ن  س��رخوردگی  کنت��رل 
)سیم بکسل ها(

اصطکاک بین سیم بکس��ل ها و شیار 
فلکه کشش��ی موتور گیربکس در طول 
عمر کارکرد آسانسور ثابت نیست و این 

میزان اصطکاک براثر فرس��ایش ش��یار، 
کاهش س��طح مقطع سیم بکس��ل، تغییر 
ش��رایط روانکاری و تغییرات ناش��ی از 
تعوی��ض سیم بکس��ل و همچنین تراش 
مجدد شیارهای فلکه متغییر خواهد بود. 
جهت میزان نمودن اصطکاک کافی برای 
عملکرد ایمن آسانس��ور نی��از به روش 
س��اده ای جهت محاس��بات اصطکاک 

می باشد. 
همان ط��ور ک��ه می دانی��م، حرکت 
آسانسور شامل ش��تاب تند شونده ای در 
شروع حرکت و شتاب کند شونده ای در 
هنگام دوراندازی با سرعت ثابت و سپس 

ایست کامل در هر طبقه می باشد. 
هنگامی که لغزش واقعی بین ش��یار 
فلک��ه و سیم بکس��ل وجود دارد، س��هم 
نسبی لغزش در مس��افت حرکت بلند و 
طوالنی به اندازه لغزش در مسافت کوتاه 
نمی باش��د و بنابراین تفاوت زیاد لغزش 
بین لغزش مسافت کوتاه و بلند نمایانگر 
این مطلب اس��ت که لغزش سیم بکس��ل 
داخل شیار فلکه آسانسور وارد محدوده 
خطرناک شده اس��ت. بنابر این  با مقایسه 
لغزش در مسافت کوتاه و بلند با سرعت 
ثابت، تفاضل لغزش ها در این دو مرحله 
ب��ه دس��ت می آی��د )مراحل لغ��زش در 
ش��تاب کند شونده و ش��تاب تند شونده 
در دو حال��ت حرکتی فوق، مس��اوی در 
نظر گرفته می ش��ود(. همواره باید مقدار 
لغزش در مرحله مسیر کوتاه، کوچک تر 
از مس��یر بلند و طوالنی باشد، در غیر این 
صورت لغزش در طی شتاب تند شونده 
وارد مح��دوده خطرناک ش��ده و باعث 

مشکالت بعدی خواهد گردید. 
ادامه دارد
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محفظه تحتانی #1 به ورودی ورودی #2 متصل ش��ده. ورودی 
جایی است که روغن پمپ می شود. محفظه توسط روغن پر می شود 
و فش��ار زیر یاتاقانهای داخلی)جدا کننده قسمت باالیی از پایینی(، 
باعث ایجاد نیرو در پیس��تون پایینی#3برای حرکت کردن به سمت 

باال می گردد.
اتفاقاتی که در ادامه روی می دهد، توسط قانون پاسکال)در یک 

سیستم بسته فشار در تمام جهات برابر است( قابل توضیح هستند.

 همزمان با تزریق روغن، پیس��تون باالیی به دلیل فشار ایجاد شده 
به علت باال رفتن پیستون داخلی، شروع به باال رفتن می کند. این اتفاق 
با جابجایی روغن از ناحیه سبز رنگ )محفظه بیرونی باالیی( به درون 

ناحیه آبی رنگ)محفظه داخلی پیستون بیرونی( روی می دهد. 

»نرخ س��رعت حرکت پیس��تون ها مس��تقیما به جریان روغن 
ورودی به جک بستگی دارد.«

هر دو پیس��تون به آرامی با س��رعت برابر حرکت می کنند. وقتی 

جک کامال باز شود، هر پیس��تون به اندازه نصف طول مسیر حرکت 
کرده اس��ت. فرض کنید کل طول مس��یر 10 متر باش��د. بنابر این هر 

پیستون 5 متر باز شده است.

حرکت در جهت پایین
ب��ا حرکت دادن جک به س��مت پایین، )آسانس��ور با وزن خود، 
که به واس��طه جاذبه تمایل دارد به س��مت پایین حرکت کند.( فشار 
در محفظه داخلی #1 کم می ش��ود. با کم ش��دن فش��ار زی��ر یاتاقان 
ه��ای داخلی، روغن از طریق ورودی تخلیه می ش��ود و به پیس��تون 
پایین��ی اجازه می دهد به س��مت پایین حرکت کن��د. روغن موجود 
در قس��مت باالیی یاتاقان های داخلی، از طریق یک مجرا   از س��مت 
محفظه داخلی به محفظه بیرونی پیستون کوچک تر هدایت می شود 

و پیستون کوچکتر به سمت پایین حرکت می کند.

نیازهای طراحی در انتخاب جک تلسکوپی
مالحظات عمده در انتخاب جک تلسکوپی موارد زیر هستند:

- اورهد

جک های تلسکوپی در آسانسو رهای هیدرولیک
»قسمت دوم و پایانی«

سعید زرگر ارشادی

کارشناس ارشد مکانیک
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- طول مسیر
- عمق پیت) چاهک(

- ظرفیت
- سرعت کابین

اولین دلیل در انتخاب جک تلس��کوپی، س��ایز خود جک است. 
اندازه مناسب برای جک بس��تگی به ظرفیت و طول مسیر دارد. دلیل 
بعدی س��رعت کابین اس��ت که در محاس��به اورهد و عمق پیت نیز 

دخیل است.
 توصیه می ش��ود اضافه کورس در قس��مت باالی مسیر به اندازه 
حدود 5 س��انتیمتر بیشتر از اضافه کورس در پایین مسیر باشد تا زمان 

بین دو همزمانی مجدد افزایش یابد.
ب��رای جانمایی جک ب��ه صورت مس��تقیم در کن��ار کابین باید 
موارد زیر محاس��به ش��ود. اندازه اورهد واقعی برابر است با مجموع 
ارتفاع کابی��ن و تجهیزات باالی کابین بع��الوه اضافه کورس باالی 
مس��یر)TOT( بعالوه 50 س��انتیمتر ک��ه از ملزومات اس��تاندارد 
ب��رای جان پناه می باش��د. اگر مقدار بدس��ت آمده را با طول مس��یر 
 و عم��ق پیت جم��ع کنی��م ، ارتفاع کل چاهک آسانس��ور بدس��ت 

خواهد آمد.
ب��رای نص��ب ج��ک در کن��ار کابی��ن بای��د در م��ورد فضای 
 موج��ود بی��ن کابی��ن و دی��واره چاه��ک آسانس��ور، اطالع��ات

 کافی داشته باشیم.

کاربردهای جک تلسکوپی
جک تلس��کوپی مستقیم که س��یلندر داخل چاه نصب می شود، 

بهترین گزینه برای تعمیرات و نوسازی است.
همچنین این جک��ه ای تلس��کوپی می توانند ب��رای جایگزین 
ش��دن با ج��ک های تک مرحله ای اس��تفاده ش��وند و ب��رای نصب 
در چاهک، نی��از به کندن زمی��ن کمتر از جک های ت��ک مرحله ای 
است زیرا طول بس��ته شده جک کمتر می باش��د. جک باید در مرکز 

اعمال نی��روی کابین نصب ش��ود. اگر فضای موجود بی��ن کابین و 
 دی��واره چاهک ب��رای نصب جک از بغل کم باش��د، جک مس��تقیم

 از مرکز بهترین گزینه می شود.
وقت��ی قصد نوس��ازی یا تعویض ج��ک مس��تقیم از زیر با جک 
مس��تقیم از بغل برای طول مس��یرهای بین 3.5 تا 10.5 متر را داریم، 
اولین کاری که باید انجام دهیم بررس��ی فضای بی��ن کابین و دیواره 

چاهک می باشد.
 هنگام��ی ک��ه تصمی��م داری��م ج��ک تلس��کوپی مس��تقیم از 
بغ��ل را نص��ب کنی��م، کابی��ن و ی��وک دور کابی��ن بای��د قابلی��ت 
 نص��ب صفحه ب��رای قرارگیری روی س��ر جک را داش��ته باش��ند
 و ی��ا قابلیت نصب ی��ک یوک دیگر ک��ه این قابلی��ت را دارد وجود 
داش��ته باش��د. توج��ه کنید ک��ه بع��د از تعویض جک ب��ا یک جک 
تلس��کوپی جدید ، فشار و سرعت سیس��تم تغییر خواهد کرد که در 

کند.  همزمان با تزریق روغن، پیستون باالیی به دلیل فشار ایجاد شده به علت باال رفتن پیستون داخلی، شروع به باال رفتن می  
ن  درون  به  باالیی(  بیرونی  )محفظه  رنگ  سبز  ناحیه  از  روغن  جابجایی  با  اتفاق  پیستون این  داخلی  رنگ)محفظه  آبی  احیه 

 .  روی می دهدبیرونی( 

 «ها مستقیما به جریان روغن ورودی به جک بستگی دارد.نرخ سرعت حرکت پیستون »

 

می برابر حرکت  با سرعت  آرامی  به  پیستون  دو  مسیر هر  نصف طول  اندازه  به  پیستون  هر  شود،  باز  کامال  وقتی جک  کنند. 
 متر باز شده است. 5متر باشد. بنابر این هر پیستون  10کنید کل طول مسیر حرکت کرده است. فرض  

 

 حرکت در جهت پایین 

 

 

 کاربردهای جک تلسکوپی 

 .استات و نوسازی ، بهترین گزینه برای تعمیرشودم که سیلندر داخل چاه نصب میجک تلسکوپی مستقی

 

جک این  میهمچنین  تلسکوپی  جکهای  با  شدن  جایگزین  برای  مرحلهتوانند  تک  در  های  نصب  برای  و  شوند  استفاده  ای 
باشد. جک باید در مرکز  ای است زیرا طول بسته شده جک کمتر میهای تک مرحله، نیاز به کندن زمین کمتر از جککچاه

ر فضای موجود بین کابین و دیواره چاهک برای نصب جک از بغل کم باشد، جک مستقیم از  اعمال نیروی کابین نصب شود. اگ 
 شود. مرکز بهترین گزینه می
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ادامه پاوریونی��ت نیز نیاز به اصالح خواهد داش��ت. در مورد نصب 
سیس��تم هیدرولی��ک جدید، میتوان بین سیس��تم ه��ای جک دوبل 
مس��تقیم از بغل)در صورت وجود فضای کافی بین کابین و دیواره( 
 و تک جک مس��تقیم از زیر)در صورت وجود پی��ت به مقدار کافی( 

یکی را انتخاب کرد.

نگهداری جک تلسکوپی
هنگام س��رویس جک های تلس��کوپی ابتدا از نبودن هوا داخل 
سیس��تم اطمینان حاصل می کنیم. بعد از مونتاژ قطعات داخلی جک 
و یا تعویض پکینگ ها ، همه هوای موجود داخل سیستم باید با دقت 

تخلیه شود و همزمان سازی مجدد انجام شود. 
 وج��ود هوا در  داخ��ل جک ایج��اد حرکت ارتعاش��ی می کند. 
روی د ه��د هر مرحل��ه یک ش��یر هواگیری برای خ��ارج کردن هوا 
 وجود دارد. مورد دیگری که باعث ب��ه هم خوردن همزمانی مراحل 
 می ش��ود روغن ریزی از آب بندی های داخلی یا روی پیس��تون ها
  می باش��د که ممکن اس��ت ب��ه دلیل خرابی پیس��تون ها ی��ا خرابی 

پکینگ ها بوجود آید.

همزمان سازی مجدد
وقتی پیس��تون ها غی��ر همزمان باش��ند، جک باید کامال بس��ته 
ش��ود تا پیس��تون ها همزمان شوند. برای همزمان س��ازی اتوماتیک 
بای��د یک الگوریتم در تابلو فرمان تعبیه ش��ود ت��ا در مواقع مورد نیاز 
فعال ش��ده و جک را تا آخ��ر ببندد و دوباره اس��تارت بخورد. قبل از 
 انج��ام عملیات همزمان س��ازی باید هوای داخل پیس��تون ها کامال 

خارج شده باشد. 
برای هواگیری پیس��تون ها ابتدا از باالترین پیستون شروع کرده 
 و به ترتیب به س��مت پایین ترین پیستون عملیات هواگیری را انجام
 می دهیم. ب��رای همزمان س��ازی جک به صورت دس��تی ابتدا باید 
باف��ر زیر کابین را برداریم ت��ا کابین بتواند تا پایی��ن ترین حد ممکن 

 حرکت کند. س��پس ش��یر تخلیه دستی روی ش��یر هیدرولیک را باز 
می کنیم تا روغن داخل جک خالی ش��ود تا جایی که فشار روی گیج 
به مقدار صفر برس��د)جک تا انتها بسته شود( سپس شیر تخلیه دستی 
را می بندی��م. در این حالت جک تا انتها بس��ته ش��ده و اندازه بیرون 

ماندن تمام پیستون ها باید با هم برابر باشند. 
بعد از همزمان س��ازی جک را به باال اس��تارت می زنیم و مجدداً 
بافر را س��ر جایش برمی گردانیم. جک را چند بار باز و بسته می کنیم 
تا مطمئن شویم هیچ هوایی داخل جک وجود ندارد و جک همزمان 

شده است.

منبع:
Elevator World - 2013 دسامبر

 

 

 کاربردهای جک تلسکوپی 

 .استات و نوسازی ، بهترین گزینه برای تعمیرشودم که سیلندر داخل چاه نصب میجک تلسکوپی مستقی

 

جک این  میهمچنین  تلسکوپی  جکهای  با  شدن  جایگزین  برای  مرحلهتوانند  تک  در  های  نصب  برای  و  شوند  استفاده  ای 
باشد. جک باید در مرکز  ای است زیرا طول بسته شده جک کمتر میهای تک مرحله، نیاز به کندن زمین کمتر از جککچاه

ر فضای موجود بین کابین و دیواره چاهک برای نصب جک از بغل کم باشد، جک مستقیم از  اعمال نیروی کابین نصب شود. اگ 
 شود. مرکز بهترین گزینه می
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یاد آوری:
در ش��ماره قب��ل خواندیم: ب��رای افزایش س��طح فرهن��گ ایمنی در س��ازمان ها الزم اس��ت تا روش های��ی تدوین 
 ش��ده وب��ه فراخور  و متناس��ب با ش��رایط ه��ر س��ازمان مورد اس��تفاده ق��رار گیرن��د، و در ادام��ه؛  فرهنگ چیس��ت؟

- فرهن��گ ایمن��ی چ��ه تعریف��ی دارد؟ ام��ا از آنج��ا ک��ه فرهن��گ ایمن��ی ی��ک س��ازمان، ب��ه عن��وان بخش��ی 
 از فرهن��گ س��ازمانی اس��ت و خ��ود مفه��وم فرهن��گ س��ازمانی نی��ز م��ورد س��وال ق��رار م��ی گی��رد.

ویژگی های فرهنگ چیست؟
*فرهنگ آموختنی است و خصوصیات غریزی یا ذاتی نیست.

نگاهی اجمالی بر سیر تکامل تاریخی شیوه های کلی کاهش حوادث و افزایش ایمنی، بهداشت حرفه ای، فرایند ارتقاء 
سطح فرهنگ ایمنی ومطالبی در تشریح این موارد تقدیم خوانندگان محترم گردید.

مجید رمضانیابوذر مومنی

 چگونگی ارتقا سطح فرهنگ ایمنی 
درجه��ت موفقیت نظام های مدیریت ایمنی،بهداش��ت و محیط زیس��ت((

»قسمت  دوم و پایانی«

این سواالت دیگری را نیز به دنبال دارد:
*ویژگی های فرهنگ ایمنی مناسب چیست؟

*بهبود فرهنگ ایمنی چگونه درک و اندازه گیری می شود؟
*چه زمانی باید فرهنگ ایمنی را تغییر داد؟و ....

شاید بتوان با تشریح فرایند ارتقا سطح ایمنی و بهداشت تا حدودی به سوالت مفروضه پاسخ  گفت. 
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مجید رمضانی

فرآیند ارتقا سطح فرهنگ ایمنی 
1- ارزیابی و برسی سطح فعلی 

2- تدوین برنامه ای برای بهبود و ارتقا سطح فرهنگ فعلی 
3- اجرای برنامه
4- کنترل برنامه 

5- ارزیابی مجدد سطح فرهنگی حاصله به منظور برآورد میزان 
موفقیت به دست آمده و شناسایی اولویت های اجرایی بعدی 

بر اساس این فرآیند نخستین مرحله ارتقا سطح فرهنگ ایمنی 
در سازمان ، شناس��ایی، ارزیابی و درک وضعیت فرهنگ موجود 
می باشد. به طور کلی یکی از بهترین راه های درک فرهنگ ایمنی 

استفاده از نمودار نردبان فرهنگ است.
 هر یک از س��طوح این نردبان دارای ویژگ��ی هایی متمایز از 
یکددیگرمی باشند که نوعی پیش��رفت را نسبت به سطح قبلی به 
تصویر می کش��ند. شرکت ها با تش��خیص موقعیت خود بر روی 
این مس��یر می توانند میزان بلوغ فرهنگ ایمنی در سازمان خود را 

مشخص نمایند و هرف آتی خود را تعیین نمایند.
مسیر این نردبان از مرحله اسیب شناسی آغاز شده و با گذر از 
مراحل واکنشی، محاسباتی وپیشگیرانه در آخرین مرحله با عنوان 
خالقانه خاتمه می یابد در مرحله آس��یب شناسی افراد یا در واقع 
توجهی به ایمنی ،بهداش��ت و محیط زیست ندارند و یا به واسطه 

قوانین موارد را مد نظر قرار می دهند.
در مرحل��ه واکنش��ی ایمنی ج��دی گرفته می ش��ود ولی این 
اتفاق تنها در مواردی رخ می دهد که حادثه ای اتفاق افتاده باش��د. 
افراد کار را با عنوان ش��غل خطرناک معرفی نموده و یکدیگر را به 
مراقبت فرا می خوانند. در این مرحله مدیران ایمنی را به ش��کلی 
جدی مورد توجه قرار می دهن��د ولی توجه خود را تنها به تبعیت 

کارکنان از گفته ها و دساورات خود منحصر می کنند.
مرحله محاسباتی شر کت با اتکا و توسل به نظام ها و محاسبات 
وضعی��ت مطلوبی را برای خود آورده اس��ت. سیس��تم مدیریت و 
ایمنی بهداشت و محیط زیس��ت با موفقیت اجرا شده اند و از انجا 
که نظام ایمنی بهداشت و محیط زیست با جدیت مورد توجه واقع 
ش��ده اند ، آمار نیز م��ورد توجه خاصی قرار می گی��رد و داده های 
زیادی جمع آوری و تجزیه و تحلیل می ش��وند. ب��ا وجود تمامی 

موارد در این مرحله نیز سازمان ها با تلفاتی مواجه می شوند.

مرحله پیش��گیرانه تنها به پیشگیری از حوادثی مشابه حوادثی 
که در گذش��ته اتفاق افتاده اند محدود نمی شود و توجه خود را به 
پیشگیری از هر آنچه که در آینده ممکن است رخ دهد معطوف می 

دارد. در س��ازمان هایی که در این مرحله قرار دارند، نیروی کار در 
فعالیت های مربوطه مش��ارکت داشته و مدیریت نیز در این مورد 
مصمم است. در این مرحله، بر خالف مرحله محاسبات تمامی بار 
مسئولیت بر دوش اداره ایمنی و بهداشت نبوده و مسئولین ایمنی 
، بهداشت و محیط زیست به جای پرداختن به امور اجرایی بیشتر 

به مشاوره می پردازند.
 تعداد ای��ن متخصص��ان نیز در س��ازمانهایی ک��ه در مرحله 
پیشگیرانه قرار دارند نسبت به سازمانهایی که در مرحله محاسبات 
قرار دارند کمتذ است. شاخص های این مرحله بیشتر فرآیند گرا 

بوده و بر وقایع فبلی متمرکز نمی باشند. 
 در س��طوح باالت��ر نردب��ان می��زان اط��الع و آگاه��ی افراد
 افزایش یافت��ه و با افزایش اعتماد ایش��ان مس��ئولیت پذیری نیز 
بیشتر می شود. س��ازمان هایی که در مرحله خالقانه واقع هستند 
از اس��تانداردهای باالیی برخوردار بوده وبه جای پذیرش حداقل 
ها س��عی در افزایش کیفیت استادارد های خود دارند. این سازمان 
ها هرگونه شکس��ت را صارقانه می پذیرند  وبه جای جستجوی 

مقصر سعی در بهبود دارند.
این م��دل را می ت��وان در مدل دیگ��ری با عنوان م��دل بلوغ 
فرهنگی تشریح نمود. در س��طح ابتدایی این مدل توجه به ایمنی، 
بهداش��ت و محیط زیس��ت ظهور می نماید و در سطوح بعدی با 
شروع واکنش مدیریت در برابر حوادث و درگیر شدن کارکنان با 
موضوع و در نهایت ایجاد تشریک مساعی بین کارکنان و مدیران 
به منظ��ور تطابق و یکپارچکی در راس��تای ارتقای فرهنگ ایمنی 
ادامه می یابد.س��یر حرک��ت این مدل با ارتقای س��طح فرهنگ و 

تقویت رفتار مطلوب همراه می باشد. 
بنابراین استفاده از این مدل می تواند به سازمان ها در شناسایی 
وضعیت موجود فرهنگ ایمنی خود کمک کند. پس از این مرحله 
الزم است که س��ازمان ها به ایجاد تغییراتی برای حرکت به سوی 
فرهنگ ایمنی مطلوب بپردازند. بدیهی است که ایجاد تغییرات به 

ویژه تغییر در رفتار انسانی کار ساده ای نخواهد بود .
 مائوتسوتونگ در این باره می گوید: نگرش و عقاید مردم در 
طول دهه های زندگی ایشان شگل گرفته وبا برگزاری چندجلسه 

یا انجام چند سخنرانی تغییر نخواهد کرد. 
  به طور کلی مفروضات بنیادین زیر بنای تغییر در تمامی سیستم 

های انسانی بر اساس آثار کرت لوین به شرح زیر می باشند:

1- ذوب ک��ردن )فعال کردن( هدف ای��ن مرحله فعال کردن 
انگیزش و آماده کردن فرد یا گروه برای تغییر است.
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2- تغییر: تغییر افراد از طریق همانند س��ازی یا درونی سازی 
صورت می گیرد. همانند س��ازی یعنی الگوب��رداری از دیگران و 
درونی س��ازی به مفهوم موقعیتی برای افراد که برای بقا به رفتاری 
جدید نیازمند ش��وند و از ای��ن رو به یادگی��ری رفتارهای جدید 

بپردازند. 
3- تثبی��ت یا انجماد : ب��ه معنی جا افت��ادن هنجارهای جدید 

است. 

در رابطه با تغییرات مربوط به ارتقا سطح فرهنگ ایمنی براساس 
نردب��ان فرهنگ می توان در هر مرحله ویژگی های مرحله بعد را به 
عنوان هدفی برای فرهنگ ایمنی انتخ��اب نمود وبا تدوبن ،اجرا و 

کنترل برنامه های مربوط در راستای نیل به آنها حرکت کرد. 
همچنین الزم به توضیح است که اگرچه استفاده از یک برنامه 
از پیش نوش��ته ش��ده برای بهبود فرهنگ ایمنی توصیه نمی شود 
ولی موارد زیر به عنوان بخش هایی کلی از ویزگی های گسترش 

یک فرهنگ ایمنی قابل توجه هستند.
*رهبری و تعهد مدیریت ارشد باید به درستی نمایان گردد.

*باید پذیرفت که در برنامه راهبردی نیاز به تالش مس��تمر و 
عالقه کافی افراد می باشد.

* خط مش��ی مناس��ب خوش بینانه و با انتظ��ارات زیاد ارائه 
گردد.

* استانداردهای مناسب و آیین نامه های کار تدوین شوند
* اهمیت ایمنی و بهداشت هم پایه دیگر اهداف شرکت باشد
* مدیری��ت واحد های مختل��ف در قبال ایمنی و بهداش��ت 

مسئول باشند 
* کلیه نیروها ایمنی و بهداشت را رعایت کنند

*همه افراد در امور ایمنی مشارکت داده شوند .
* همه افراد نیاز به آموزش دارند. 

*اهدافی واقع بینانه در نظر گرفته شوند 
*عملکرد بر اساس اهداف سنجیده شوند 

*رویدادها وشبه حوادث برسی شوند 
*رفتار ایمن به عنوان ش��رطی برای اس��تخدام اف��راد در نظر 

گرفته شوند نواقص شناسایی شده به سرعت رفع شوند. 
در این مرحله نهایی نیز برای س��نجش میزان موفقیت حاصله 
س��طح فرهنگ ایمن��ی دوباره ارزیابی می ش��ود. ای��ن مرحله به 

شناسایی اولویت های اجرایی بعدی منجر خواهد شد. 

منابع:
- حقیقی محمد علی ، مدیریت رفتار س��ازمانی ، انتش��ارات 

ترمه ،تابستان 1380
- گریفین-مورهد،رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و 

غالمرضا معمار زاده ، انتشارات مروارید، چاپ دوم1375
-شاین ادگار، مدیریت فرهنگ س��ازمانی و رهبری ، ترجمه 

دکتر برزو بوزنجانی ، انتشارات سیمای جوتن 1382
-یاندیس هری س، فرهن��گ  رفتار اجتماعی، ترجمه نصرت 

فتی، نشر رسانش چاپ اول ، پاییز 1378
-والس یان جی، سیس��تم های ایمن��ی ، ترجمه دکتر همایون 

الهیجانیان –انتشارات دانشگاه علم و صنعت1379
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 علیرضا میر نطامی

بدلیل شیوع کرونا
همای��ش ه��ا، نمایش��گاه ه��ای صنع��ت 
یک��ی پ��س از دیگ��ری تعطی��ل می ش��وند

در دورانی که شیوع ویروس کرونا در سرتا سر کره خاکی، فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تولیدی، 
صنعتی، آموزش و غیره را تحت تاثیر قرار داده است.

دولت ها،س��ازمان ها و تشکل ها نیز دس��تور العمل های ایمنی، پروتکل های بهداشتی را همگام با سویه های 
جدید ویروس بروز می کنند.

بر همین اس��اس است که از جمله درجوامع مختلف ما اغلب ش��اهد لغو و یا تعویق گردهمایی ها، همایش ها، 
مجامع و تجمعات هستیم.

 در اخب��ار مرب��وط به صنعت آسانس��ور و پله برق��ی نیز، طی صرف��ًا همین چند ماه گذش��ته نیز م��ی بینیم که 
نمایش��گاه های بین المللی آسانسور از جمله نمایشگاه اینترلیفت در کش��ور آلمان، نمایشگاه شیکاگو در امریکا، 
اس��تانبول در ترکیه، نمایش��گاه اوراسیا در اس��تانبول، و نمایشگاه های صنعت س��اختمان و نیز دهمین نمایشگاه 

تخصصی آسانسور تهران نیز به همین سرنوشت دچار و تعطیل شدند. تا درآینده برگزار بشوند.
بر همین اس��اس در جدید ترین اخبار آمده است: مس��ئوالن انجمن ملی پیمانکاران آسانسور )NAEC( در 
پاس��خ به س��واالت و نگرانی های مربوط به ش��یوع کوید 19 ابتدا از برگزاری آن خبر دادند و ب��ر مواضع خود نیز 

پافشاری کردند. 
حتی مدیر اجرایی این نمایش��گاه و همایش معتقد بود که می تواند با خیال راحت هفتادو دومین کنوانس��یون 

ساالنه برنامه ریزی شده خود را برگزار کند.
 و حتی دیوید اس��مارت؛ مسئول آموزش و ایمنی جهانی انجمن ملی پیمانکاران آسانسور)آمریکای شمالی(، 
اخیراً گفت: "ما می خواستیم به شما اطمینان دهیم که ما از نزدیک وضعیت را زیر نظر داریم و همیشه به نفع سالمت 
و ایمنی اعضای خود تصمیم گیری خواهیم کرد." وی با اش��اره به اینکه ش��ماره های ثبت نام شرکت کنندگان در 
آخرین جلس��ه حضوری NAEC بس��یار بهتر از اعداد است ، گفت: تعداد 878مش��ارکت کننده که اقدام به ثبت 
نام کرده اند که در مقایس��ه با سال گذش��ته که تعداد 517 مشارکت کننده ثبت نام کرده بودند، در شرایط بهتری قرار 

داریم، ام این به مفهوم در معرض خطر قرار دادن سالمتی و ایمنی اعضا نیست.
 البته در چنین ش��رایطی بود که ش��نیدیم عالوه بر هجوم وی��روس کرونا، طوفان آی��دا در نیورلئان نزدیک به 

پنجاه تن را به کام مرگ فرو برد.
در چنین ش��رایطی بود که ارنست موریال از مس��ئولین انجمن گفت: در حالی ما نگران افزایش شیوع کوید 19 
بودیم، طوفان بس��یاری از شهرها و مناطق اطراف آن را تحت تاثیر قرار داده است و ما امیدواریم همه افراد در ایالت 

لوئیزیانا با توجه به شرایط ، تا حد ممکن ایمن و سالم باشند.



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

www.donya-ye-asansor.ir

78

72
ه   

مار
   ش
ر •

سو
سان

ی آ
نیا

 د

سلس��له مطالب »پل��ه برقی از آغ��از تا انج��ام« نطرات 
نگارن��ده و تلفیق��ی از تخصص، مباحث فن��ی، تجربیات، 
مش��اهدات، و متاثر از لزوم وجود حس امنیت که الزمه این 
تجهیزات برای کاربران اس��ت، تنطیم و تقدیم خوانندگان 

محترم می گردد.
پل��کان برقی یا همان پله برقی به نظر می رس��د؛ از اوایل 
ده��ه چهل هم��راه با آغاز م��وج بلند مرتبه س��ازی و ایجاد 
مراکز تجاری و اداری در س��طح تهران ب��زرگ آن روزها و 
 بعضی  ش��هرهای بزرگ دیگر، وارد، نص��ب و بکار گرفته 

شده است.
بنظر می آید که پلکان برقی به سبب مونتاژ کامل درکارخانه 
 مش��کالت س��اختاری و مخاط��ره کمت��ری داش��ته باش��د،

 اما می بینیم حتی در کشورهای توسعه یافته، که سازنده و تولید 
کننده این دس��تگاه ها و تجهیزات هس��تند،  هم،  گاهًا حوادث 

پلکان برقی خطرناکی رخ می دهد. 
این موض��وع غالبًا علت ه��ای مختلف��ی دارد، این دالیل 
تح��ت تاثیر موقعی��ت جغرافیایی و یا توس��عه یافتگی و غیره 
نیس��ت و ریش��ه در کیفی��ت تجهی��زات، نص��ب و اج��رای 
 مناس��ب و اس��تاندارد، نگهداری  و س��رویس بهنگام و دیگر 

عوامل دارد.
ام��ا در مورد ایمن ب��ودن پلکان های برقی در کش��ورمان، 
 آنچ��ه ک��ه در ای��ران گریبانگی��ر ایمنی این وس��یله اس��ت؛ 
به دس��ته های گوناگون تقسیم می ش��ود از جمله؛ پلکان های 
 برقی که مث��اًل قبل از دف��اع مقدس و جنگ نصب ش��ده اند و

پلکان برقی از آغاز تا انجام

»قسمت یک«
کرم عرب عامری

کرم عرب عامری

ایمنی پله های برقی
قسمت اول

پله برقی یا پلکان برقی دس��تگاهی است 
که برای حمل مس��افر در س��طوح عمودی 
اس��تفاده می ش��ود. این مجموعه تجهیزات 
یا دس��تگاه برای آنک��ه در حمل مس��افر از 
وضعیت پای��داری برخوردار باش��د، بدون 
کابین و با داش��تن هندریل مجازست تحت 
زاویه ای با ش��یب معینی نصب شود و مورد 

بهره برداری کاربران قرار گیرد. 
در ن��گاه اول تصور ما این اس��ت که این 
دس��تگاه کامال ایمن و بس��یار مطمئن است 
 ام��ا س��عی خواهی��م ک��رد در ای��ن فصل و

 فصل ه��ای آین��ده خوانندگان عزی��ز را با 
خطرات احتمالی آن آشنا نمائیم. 

خطرات ترافیکی پله برقی 
هنگام نصب پله برقی تال ش می شود که 
این وس��یله در فضایی مناسب که الزامات آن 
را استاندارد تعیین کرده نصب گردد. اما  همه 
ایمن��ی پله برقی نه تنها مربوط به این الزامات 
می شود. بلکه بخش��ی از ناامنی در زمان بعد 
از نصب پله برقی و هن��گام بهره برداری رخ 

می نماید.

مثال برای سوار شدن به پله برقی معموال 
ًدسترس��ی به این وس��یله به هر تعداد نفر که 
بتدریج سوار آن می شوند مانعی وجود ندارد 
اما اگر به پله ه��ای موجود در اماکن عمومی 
کمی توجه کنیم، از جمله؛ می بینیم که هنگام 
پیاده شدن نبایستی تا مسافتی مانع در سر راه 

تخلیه پله برقی وجود داشته باشد. 
در مس��یر پله های برقی که پشت سر هم 
نصب می ش��وند و یا هنگام تخلیه مسافر راه 
باریکی برای عبور و تخلیه مس��افران وجود 
داش��ته باشد. ازدحام مس��افران مانع از پیاده 

مقدمه: 
پله های برقی)پلکان های برقی( به عنون تجهیزات تخصصی و بخش مهمی از سیستم های حمل 

و نقل عمودی در ساختمان ها و مراکز تجاری، اداری، صنعتی و غیره به انجام می رسانند.
 ای��ن تجهیزات به تعداد کثیر اکنون در س��اختمان ها و س��ازه های بس��یاری مورد اس��تفاده قرار 
می گیرند و به همین جهت الزم به نظر می رس��د نسبت به ایمنی و مخاطرات احتمالی آن مواردی را به 

خوانندگان محترم و نیز دست اندرکاران نصب و اجرا پله های برقی یاد آوری نمائیم.
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شدن مسافران پله ی اولی می ش��ود و این مانع شدن ممکن است 
موجب پس زدن جمعیت و ریختن مسافران در اثر از دست دادن 
تعادل تا پایین پله برقی بشود که خطراتی را برای مسافران بوجود 

می آورد.
  در ای��ن گونه موارد می توان از حس��گرها در ابتدای ورودی
  پله برقی دوم و س��وم و یا خروجی پله برقی ک��ه مصادف با مانع

 می شود، استفاده کرد.
در همین خصوص راحت ترین روش اس��تفاده از س��وئیچ 
الکترومکانیکی در زیر سطوحی که شبیه باسکول توزین اتومبیل 

ماست استفاده کرد.
 بدین صورت س��طح مور بحث را ش��بیه قپانی که دارای فنر 

هستند ساخت. این سطح از مقدار معینی مسافر که برخودار باشد 
با فش��اری که س��طح به فنرها می آورد آن را جمع می کند سوئیچ 
الکتریک��ی را قطع کرده و پل��ه برقی که در حال ش��ارژ ویا تخلیه 
مسافر است خاموش شده و تا تخلیه سطح متوقف می ماند که پس 
از تخلیه ی تعداد مناسبی از مسافران دوباره پله را روشن می کنند.
 این س��طح می تواند در طی پروژه های گوناگون و از راه های 
دیگر مورد کنترل قرار بگیرد. در س��ال ه��ای اخیر تولید کنندگان 
جوان ما با روبرو شدن با این ایده ها از خود خالقیت های مناسبی 

نشان می دهند.
ادامه دارد



نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 66
شماره   هفتم  )  تیر 1400(

وقوع حوادث و رخدادهای ناگوار

2
84

ه   
مار

   ش
ر •

سو
سان

ی آ
نیا

 د

www.donya-ye-asansor.ir

سیستم ترمز آسانسور
بطور کلی هر آسانس��ور باید به یک ترمز مجهز باشد، ترمز 
باید در حالت های زیر بطور خودکار عمل کند و آسانس��ور را 

متوقف سازد:
هنگام قطع برق آسانسور. 1
هنگام قطع تغذیه مدارهای کنترلی. 2

سیس��تم ترمز آسانس��ور، باید یک ترم��ز الکترومکانیکی 
از ن��وع اصطکاک��ی باش��د، ام��ا ای��ن سیس��تم م��ی توان��د 
ب��رای قبل��ی دارای روش دیگ��ری  آیت��م  ب��ر   ع��اوه 

 ترمزگیری باشد.

مقدمه:
؟؟؟؟؟

الزامات ترمزالکترومکانیکی:
مشخصه فنی بسیار مهم برای سیستم ترمز، الزام توقف . 1

موتور آسانس��ور با 125 درصد بار نامی در حرکت به 
سمت پایین، به تنهایی می باشد.

در زمان عملکرد ترمز، میانگین نرخ کاهش س��رعت . 2
کابین نباید از ش��تاب ناش��ی از عملکرد ترمز ایمنی یا 

توقف کابین روی بافر بیشتر باشد.
سیس��تم ترم��ز بای��د دارای دو فک)ی��ا حداق��ل دو . 3

مجموعه( باشد، تا در صورتیکه یکی از فک های ترمز 
به دلیل خرابی در قطعات از کار بیافتد، فک ترمز سالم 

امیر بهرام دارایی

شرکت آریان آسانسور

میثم محتشمی نیا

شرکت آریان آسانسور

EN81-20  افزایش   ایمنی با   اجرای    استاندارد

مهندس دارایی

وق��وع حوادث و رخداده��ای ناگوار غیرقابل پیش بینی بوده و ع��دم آگاهی از نکات ایمنی ، در هنگام بروز خط��ر و پس از آن می تواند 
خسارت جبران ناپذیری به بار آورد .

طبق  آمار اکثر حوادث در 80% مواقع قابل پیش��گیری بوده و می توان با رعایت این نکات و اس��تفاده از ملزومات الزم خس��ارت های وارده را به 
حداقل رساند . فرقی نمی کند که مکان حادثه کجا باشد ،خانه ، محل کار ، محل پروژه ،خیابان و.... می توانند در لیست مکان های پرخطر قرار داشته 

باشند اگر استانداردهای ایمنی را لحاظ نکرده باشید و در هنگام وقوع خطر دستپاچه و سردرگم شوید .
کار روی آسانس��ور و پل��ه برق��ی در محل پروژه چه ب��رای نصب و چه برای س��رویس و 

نگهداری باید تحت ش��رایط خاص و با رعایت کامل نکات ایمنی صورت گیرد تا خطرات 
برای کارکنان و مصرف کنندگان به حداقل ممکن برسد .

همانطور که در جریان هس��تید به دلیل حادثه ناگواری که برای 
همکار عزیزمان آق��ای مهندس جمش��یدپی در روز 5 مرداد 

س��ال 1393 اتفاق افت��اد این روز به ن��ام روز ایمنی در 
 صنعت آسانس��ور ثبت گردید.قب��ل از این نامگذاری
 حرک��ت ه��ای خودجوش��ی توس��ط ش��رکت ها و 
موسس��ات علمی و آموزش��ی و انجمن ها و سندیکا با 

چاپ کتاب و مقاله و ... انجام می ش��دکه تالش می کردند 
نکات ایمنی را به صنعت آسانسور اطالع دهند . بعد از این 
نام گذاری حرکت ها با تمرکز بیش��تر و مدیریت قوی تر 
با برگزاری س��مینارهای علمی ، دورهای آموزشی و ... 
ادامه یافت که طبق آمار موجود نتیجه بخش بوده و میزان 

حوادث کاهش چشم گیری پیدا کرده است .
امید اس��ت که رعایت نکات ایمن��ی فقط به دوره ها 
و در زمان وقوع حوادث ناگ��وار محدود نگردد و در کل 

شرکت ها و همکاران فعال در صنعت نهادینه شود .
بدینوس��یله از همه دوس��تانی که در این زمینه 
 در صنع��ت فع��ال هس��تند کم��ال تش��کر بعمل 
می آید و درخواس��ت میگردد که سندیکا و انجمن و 

نش��ریه های فعال در صنعت ، آموزش ها را بصورت 
حض��وری و مجازی بیش��تر کنند و برنام��ه ی مدونی 

ب��رای انتقال و تکرار ن��کات مهم ایمنی به ش��رکت ها و 
 کارکنان فعال در صنعت آسانس��ور داشته باشند و از مدیران 

ش��رکت ها نیز خواس��تاریم که به این امر مهم بهاء داده و برنامه 
ریزی های آموزش��ی مدونی برای تکنسین ها و کارشناسان فنی و همه 

افراد درگیر در پروژه ها مهیا نمایند .
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بازگشت همه بسوی خداست
جنابان آقایان مهندسین و خاندان محترم

درگذش��ت عزیزان  گرامیتان را تس��لیت عرض نموه، از درگاه 
خداون��د مهربان ب��رای آن مرحوم��ان آمرزش  اله��ی و برای 

بازماندگان صبر، سالمتی آرزو داریم.

- حاتم آبادی فراهانی
-محمود میر حیدری

علیرضا میر نظام
-مقننیان

- دادگستری
- انوشیروان شکاری

- کیان عباسی
-رجبیان
-رحیمی

-علیمحمدی
-باشی

- شهرام مردمی 

هیات مدیره  وبازرسین سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران





تخفیف ویژه پنجمین

 مجله الکترونیکی 

سندیکا آسانسور و پله برقی  

قابلیت حک اطالعات 
روي 2  سمت کلید

ARMAN

تخفیف

%٢٠

10cm

20cm

30cm

11
mm

1mm

300 mm

200 mm

100 mm

آرمان لیفت


