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استاندارد ها سندیکا و نشریه الکترونیکی

غالمرضا قلیچ خانی
-موضوع اس��تاندارد در همه صنایع تابع مقررات و قوانینی است که در طول سالیان متمادی در جوامع مختلف، آزموده، 

وضع و به اجرا در آمده اند.
قوانین و مقررات استاندارد در حوزه صنعت آسانسور نیز تابعی از این مهم است.

به هر حال هیات مدیره اخیر س��ندیکا )همانند دوره های قبل( بدنبال اجرای برنامه های کوتاه و میان مدت که در حقیقت 
برابر با عمر آن است، بر مشارکت درتدوین مقررات متناسب با شرایط موجود به لحاظ گوناگون همت گمارده است. عالوه 
بر آن با به اجرا گذاردن و نظارت بر اجرای صحیح مقررات و قوانین استاندارد و نیز برگزاری دوره های آموزشی مربوط به آن 

در جهت افزایش ایمنی و کاهش حوادث  و سوانح نیز بر اجرای استاندارد ها اهتمام دارد.
-نش��ریه الکترونیکی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در ش��رف انتشار ششمین شماره خود است، عالوه بر 
همکاری مستدام و پیگیرانه هیات مدیره و بازرس��ی محترم، مولفین و مترجمین، پیشکسوتان،  دانشجویان، اساتید فعال در 

بخش فرهنگی صنعت و بخصوص کارگروه فرهنگی نیز در تولید محتوا و مطالب تخصصی و عمومی مشارکت دارند.
 به نظر نگارنده؛  نش��ریه الکترونیکی س��ندیکا به عنوان نخس��تین نش��ریه ماهنام��ه صنعت که بطور مرت��ب و تا کنون، 
 پنج شماره آن منتشر شده است دارای محاسن قابل توجهی است که در فرصتی مناسب آن نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت،

 اما همچنین این نشریه به نظر می تواند با انجام مواردی از جمله:
- با اخذ اخبار شعبه ها ی سندیکا در استان های مختلف نسبت به اطالع رسانی اخبار صنعت در استان ها و دیگر شهر ها 

حوزه محیطی و جغرافیایی خود را وسعت ببخشد.
-عالوه بر پیشکسوتان با افراد شاخص رسته های دیکر صنعت نیز مصاحبه، گزارش و خبر تهیه و اطالع رسانی کند.

-از آنجایی که همه ی ما با نشریات کاغذی، انس و الفتی دیگر داریم، با تصمیم هیات مدیره محترم نسبت به انتشار تعداد 
محدودی در قالب مجله کاغذی نسبت به تامین نظر برخی اقشار و مخاطبین توجه و اقدام بشود.

-با انتشار خبر حوادث صنعت، ریشه یابی، تجزیه و تحلیل علت ها، در کاهش حوادث و افزایش ایمنی  تاثیر گذار باشد.
-در هر شماره در رسته های مختلف اجرایی صنعت بهترین ها را معرفی از مجریان تقدیر و تجلیل گردد.

-و برخی موارد دیگر که در حوصله این نوشته فعاًل نیست.
- ش��رایط س��خت کنونی صنعت که متاثر از عوامل مختلفی اس��ت با تالش متکی بر توانمندی های اعضای آن تا کنون 
 به حیات خود ادامه داده اس��ت. امید که مش��کالت به همت مس��ئوالن و مدیران برطرف و شاهد ش��کوفایی توانمندی ها و 

تالش ها باشیم.

سرمقاله
نشریه الکترونیکی

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

هیات مدیره س��ندیکای صنای��ع آسانس��ور و پله برقی 
ای��ران چهل و پنجمین نشس��ت خ��ود را با حض��ور هیات 
رئیس��ه و برخ��ی اعض��ا، )دیگر اعض��ا بص��ورت آنالن(، 
 بازرس��ین، مش��اوران اول تی��ر 1400 در مح��ل س��ندیکا

 برگزار کرد.

چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره س��ندیکا، با هدف بحث و 
بررسی دستورات جلسه؛ ازجمله:

– ارائه و استماع گزارش کارگروه مسئول همکاری با وزارت 
محترم صنعت، مع��دن و تجارت در مورد اصالح ش��یوه نامه، 
 تمدید پروانه های طراحی و مونتاژ برای اعضای محترم سندیکا.

ارزش��یابی در خص��وص کارگ��روه  ارائ��ه گ��زارش   –"
 فعالیت های انجام شده.

– ارائه و اس��تماع گزارش در خصوص نشریه الکترونیکی 
و موارد مربوطه.

– اتخ��اذ تصمی��م در م��ورد حض��ور در نمایش��گاه 
و تش��کیل کارگروه��ی ب��ه همی��ن منظ��ور ) متش��کل از؛ 
 آقای��ان: علیرضا یوس��فی، تورج ش��فایی ) دبی��ر کارگروه( ،
 علیرض��ا میرنظام , ابوذرمومنی، زاد مهدی , حس��ین نصیری ( 
با مسئوالن اتاق تعاون و نمایش��گاه جهت هماهنگی و برپایی 
 غرفه مستقل سندیکا در دهمین نمایشگاه تخصصی آسانسور

 و پله برقی
– و بررس��ی، بحث در خصوص مس��ائل پیش رو از جمله 
موارد مطرح در چهل و پنجمین جلس��ه هیات مدیره سندیکای 

صنایع آسانسور و پله برقی ایران بود.
الزم به ذکر اس��ت که دهمین نمایش��گاه صنایع آسانس��ور 
 و پله برق��ی از۲۶ ت��ا ۲۹ تی��ر ۱۴۰۰ در محل نمایش��گاه های

 بین ال مللی تهران برگزار خواهد شد.

چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره سندیکای
 صنایع آسانسور و پله برقی ایران برگزار شد
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بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنعت 

ساختمان استان فارس ) شیراز( برگزار شد

پیام تبریک وزیر صمت به مناسبت روز ملی صنعت و معدن

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در 
پیامی ب��ه مناس��بت روز ملی صنعت و 
معدن ) نهم تیر ۱۴۰۰( با تاکید بر نقش 
صنعتگران ، مع��دن کاران و کارآفرینان 
در پیش��رفت کش��ور، ای��ن روز را به 
فع��االن حوزه های صنعت��ی و معدنی 

تبریک گفت.
به گ��زارش ش��اتا، وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در آس��تانه روز ملی 
صنعت و معدن، طی پیامی ضمن تاکید 
بر نقش صنعتگران و معدن کاران کشور 

در پیشرفت و شکوفایی ایران ، این روز 
را به کارآفرینان و تالشگران حوزه های 

صنعتی و معدنی تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:

پیشرفت و ش��کوفایی ایران عزیز 
مرهون مجاه��دت صنعتگران و معدن 
کاران خالق، با انگی��زه و پرتالش این 

مرز و بوم است.
روز مل��ی صنعت و مع��دن مجال 
مناس��بی اس��ت برای تکریم و تجلیل 
از پیش��گامان عرص��ه تولی��د و هم��ه 

کسانی است که برای سربلندی کشور 
عزیزمان تالش می کنند.

اینجان��ب ف��را رس��یدن روز ملی 
صنعت و معدن را به تمامی کارآفرینان 
و تالش��گران ح��وزه ه��ای صنعت و 
معدن تبریک و تهنی��ت عرض نموده، 
تحقق کامل شعار پشتیبانی و رفع موانع 
از تولید را به دس��ت پرت��وان خانواده 
بزرگ صنعت، تولید و تجارت کشور، 

آرزومندم.
علیرضا رزم حسینی

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان فارس با همت مسئوالن 
ش��رکت نمایشگاه های بین المللی فارس، ش��رکت سایا نمای پارسیان، 
سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس، استانداری و دیگر متولیان 
در بخش ه��ای دولتی و خصوص��ی، از 8 تا ۱۱ تیر م��اه ۱۴۰۰ با حضور 
تعداد قابل توجهی از تولید کنن��دگان، بازرگانان تجهیزات، ملزومات و 
 مصالح س��اختمان و مسکن، تحت تاثیر ش��یوع ویروس کرونا با رعایت
 پروتکل های بهداش��تی و ایمنی در محل نمایشگا ه های بین المللی شهر 

باستانی و زیبای شیرازبرگزار شد.
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آغاز فعالیت دوره دوم 
چهار کمیسیون تخصصی

 اتاق تهران

انتخاب��ات هی��ات رئیس��ه دوره 
دوم چه��ار کمیس��یون تخصصی اتاق 
تهران هش��تم تی��ر ۱۴۰۰ در محل اتاق 
تهران۱۴۰۰رگ��زار و ب��ا رای اعض��ا، 
کاوه زرگران، حس��ن فروزان فرد، رضا 
پدی��دار و محمدرض��ا نجفی من��ش به 
ترتیب به عنوان روسای کمیسیون های 
کش��اورزی، حمایت قضایی، انرژی و 
بهبود محیط کس��ب و کار در اتاق تهران 

انتخاب شدند.
با برگزاری انتخابات هیات رئیس��ه 
چهار کمیس��یون تخصصی اتاق تهران 
طی روز سه ش��نبه هش��تم تیرماه، دوره 
دوم فعالیت ه��ای این کمیس��یون ها در 

اتاق تهران آغاز شد.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی اتاق 
ته��ران، در انتخاب��ات هی��ات رئیس��ه 
کمیسیون کش��اورزی و صنایع تبدیلی 
اتاق تهران، کاوه زرگران با رای اکثریت 
اعضا بر کرسی ریاس��ت این کمیسیون 
نشس��ت. در دوره اول این کمیس��یون 
در نهمین دوره هی��ات نمایندگان اتاق 
تهران احمدرضا فرش��چیان ریاس��ت 
این کمیس��یون را برعهده داشت و او در 
انتخابات اخیر نام��زد حضور در هیات 

رئیسه کمیسیون نشد.

همچنی��ن، علی تقوی ف��ر و مهدی 
معصوم��ی اصفهان��ی دو عض��و هیات 
نماین��دگان اتاق ته��ران ب��ه ترتیب به 
عنوان نایب رئیس اول و دوم کمیسیون 
کش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران 

انتخاب شدند.
همچنی��ن ب��ا حض��ور اعض��ای 
کمیس��یون حمایت قضای��ی و مبارزه با 
فس��اد اتاق تهران، ترکیب هیات رئیسه 
دوره دوم فعالی��ت ای��ن کمیس��یون 
مشخص ش��د. بر اس��اس آرای اعضا، 
حس��ن فروزان فرد بار دیگ��ر به عنوان 
رئیس ای��ن کمیس��یون انتخاب ش��د. 
همچنین، ب��ا رای اعضای کمیس��یون، 
احمد صادقیان و احم��د آتش هوش به 
ترتیب به عن��وان نایب رئیس اول و دوم 

این کمیسیون انتخاب شدند.
در انتخابات��ی نی��ز که ب��رای تعیین 
هیات رئیس��ه جدید کمیسیون انرژی و 
محیط زیس��ت اتاق تهران برگزار ش��د، 
رض��ا پدیدار توانس��ت ب��ار دیگر رای 
اعتم��اد اعض��ا و نمایندگان تش��کل ها 
در ای��ن کمیس��یون را به دس��ت آورد و 
ریاست خود را ابقا کرد. همچنین، فرزاد 
کرمانی نایب رئیس انجمن شرکت های 
مهندس��ی و پیمان��کاری نف��ت ، گاز و 

پتروش��یمی با رای اعضای کمیس��یون 
انرژی اتاق ته��ران به عنوان نایب رئیس 
اول این کمیس��یون و مه��راد عباد عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به عنوان 

نایب رئیس دوم انتخاب شدند.
در انتخابات هیات رئیسه دوره دوم 
کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع 
موانع تولید ات��اق تهران نیز، محمدرضا 
نجفی منش با رای اعضای این کمیسیون 
در س��مت خود ابقا ش��د و ریاست این 
کمیس��یون برای دوره دو سال پیش رو 
را به دس��ت گرف��ت. همچنی��ن، بابک 
عابدین رئیس اتحادی��ه صادرکنندگان 
صنعت چاپ کرس��ی نایب رئیس اول 
کمیس��یون بهبود محیط کس��ب و کار و 
رفع موانع تولید اتاق تهران را به دس��ت 
آورد و حس��ین نوروزی دبی��ر اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت 
مبلمان نی��ز به عنوان نای��ب رئیس دوم 

انتخاب شد.
به این ترتیب، طی دوشنبه و سه شنبه 
هفته جاری، با انتخابات هیات رئیسه ۶ 
کمیس��یون تخصصی اتاق تهران، دوره 
دوم فعالیت این کمیسیون ها آغاز شد و 
انتخابات چهار کمیسیون باقی مانده نیز 

طی روزهای آتی برگزار خواهد شد.
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فراخوان چهارمین جش�نواره فرهنگی امین الضرب

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران در مسیر انجام مسئولیت های اجتماعی 
و فرهنگی خود و نیز گسترش فرهنگ عمومی 
کارآفرین��ی و پاسداش��ت اهال��ی فرهن��گ، 
چهارمین جش��نواره فرهنگی امین الضرب را 

برگزار می کند.
این جش��نواره در زمین��ه فعالیت های 
رسانه ای و مس��تند با موضوع کارآفرینی 
در بخش خصوص��ی برگزار می ش��ود و 
شامل هفت بخش تیتر، گزارش تحلیلی- 
توصیف��ی، گ��زارش خبری، س��رمقاله و 
یادداش��ت، مصاحب��ه، ویدئ��و ژورن��ال 
و پادکست است که در رسانه های چاپی، 
آنالین و ویدیویی - تلویزیونی به انتش��ار 
رسیده اس��ت. خبرنگارانی که آثارشان از 
۱5 تیر م��اه ۱3۹۹ تا ۱5 تیر ۱۴۰۰ منتش��ر 
ش��ده باش��د، می توانند تا 3۱ تیر ۱۴۰۰ با 
پرکردن ف��رم فراخ��وان در وب س��ایت 
دبیرخانه جشنواره فرهنگی امین الضرب 

در این جشنواره شرکت کنند.

پس از به اتمام رس��یدن مهل��ت فراخوان 
و دریاف��ت و تایید آث��ار، هی��ات داوران 
جشنواره متش��کل از چهره های فرهنگی 
فع��ال در بخ��ش خصوصی کش��ور آثار 

را ارزیاب��ی می کنند و پ��س از جمع بندی 
نهای��ی، در چهارمی��ن جش��ن فرهنگ��ی 
امین الضرب در مرداد ماه ۱۴۰۰ رتبه های 
برتر هر بخش معرفی می ش��وند و از آنان 
تجلیل ب��ه عمل خواهد آم��د. عالقمندان 
به رقاب��ت در این جش��نواره می توانند در 
صورت احراز ش��رایط ش��رکت در آن، با 
تکمیل فرم ه��ای مربوطه آثار خود را برای 

دبیرخانه ارسال فرمایند.
شرایط ارسال اثر در جشنواره فرهنگی 

امین الضرب:
* موضوع اثر باید درباره کارآفرینی در 
بخش خصوصی یا فعالیت های اقتصادی 

بخش خصوصی باشد.
* تاریخ انتش��ار اثر باید در بازه زمانی 

۱5 تیر ۱3۹۹ تا ۱5 تیر ۱۴۰۰ باشد.
* آثار شرکت داده ش��ده در جشنواره 
بای��د در قال��ب یک��ی از بخش ه��ای 
ش��ش گانه زی��ر در قال��ب منتشرش��ده 
 به ص��ورت چاپ��ی ی��ا آنالی��ن باش��ند:

   �� گزارش تحلیلی �� توصیفی
   �� گزارش خبری

   �� سرمقاله یا یادداشت
  �� مصاحبه

   �� تیتر

   �� ویدئو ژورنال
   �� پادکست

* هر ف��رد می تواند برای هر بخش تنها 
سه اثر ارسال کند و یک اثر نمی تواند در دو 
یا چند بخش ش��رکت داده شود. تنها یک 
اثر از هر ف��رد در هر بخش به مرحله بعدی 

داوری راه خواهد یافت.
* آثار چاپی باید طوری ثبت شوند که 
لوگوی رسانه، نام نویسنده و تاریخ انتشار 
در آن مشخص باش��د. آثار آنالین نیز باید 
دارای لینک مستقیم به رسانه منتشرکننده 
خود باش��ند، به طوری که نام نویس��نده و 
تاریخ انتش��ار در صفحه آن ها مش��خص 
باشد. آثاری که دارای نام نویسنده نیستند، 
در صورتی داوری خواهند ش��د که رسانه 
منتش��رکننده آن ها کتبًا مؤلف بودن آنان را 

در آن اثر تایید کرده باشد.
* ش��رکت در داوری منوط به تکمیل 
فرم ثبت اثر و دریاف��ت کد رهگیری برای 
هر شرکت کننده اس��ت. شرکت کنندگان 
در بخش چندرسانه ای باید پس از تکمیل 
ف��رم و دریافت کد رهگی��ری، آثار خود را 
به ص��ورت فیزیکی ب��ه دبیرخانه تحویل 

دهند یا با پست به دبیرخانه ارسال نمایند.
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بی احتیاطی کارگر ج��وان هنگام کار در کابین آسانس��ور، 
مصدومیت وی را در یک مجتمع تجاری در میدان حس��ن آباد 

به همراه داشت.
به گزارش پای��گاه خبری ۱۲5، )س��ازمان آتش نش��انی و 
خدمات ایمنی ش��هرداری تهران( روز پنج��م تیر ۱۴۰۰در پی 
تماس ش��هروندان با س��امانه ۱۲5 مبنی بر بروز حادثه منجر به 
مصدومیت مرد جوان در یک آسانس��ور، ستاد فرماندهی آتش 
نشانی تهران، گروه امداد و نجات یک را به محل حادثه در میدان 

حسن آباد، کوچه شجاعی اعزام کرد.
سعید اس��توار فرمانده تیم اعزامی در این باره اظهار داشت: 
در محل حادثه ی��ک مجتمع تجاری 5 طبقه ب��ه همراه دو طبقه 
منفی ب��ا کاربری فروش ابزار و یرق آالت دیده می ش��د که یک 
جوان ۱8 س��اله ب��رای آزاد کردن ضامن درب آسانس��ور بدون 

رعایت موارد ایمن��ی وارد عمل ش��ده و در همین حین ناگهان 
اتاقک آسانسور حرکت کرده بود.

وی افزود: ب��ر اثر این حادثه دس��ت مرد ج��وان بین کابین 
و دی��واره آسانس��ور گیر ک��رده و دچار مصدومیت ش��ده بود 
که آتش نش��انان بی درنگ با قطع برق آسانس��ور با اس��تفاده از 
 تجهی��زات،  دس��ت وی را آزاد ک��رده و او را تحویل امدادگران 

اورژانس دادند.
 کارشناسان س��ازمان آتش نش��انی به ش��هروندان توصیه 
می کنن��د؛ دارا بودن تخص��ص و تجربه ی کافی هن��گام کار از 
عوامل بس��یار مهم و ضروری به ش��مار می رود و بی توجهی به 
اصول ایمنی عواقب جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت 
بنابراین ضروری است هنگام بروز نقص فنی در هر گونه وسیله 

از افراد کارآزموده و متخصص بهره گیری نماییم.

گیر کردن دست مرد جوان در 
آسانسور در اثر بی توجهی  به 

اصول ایمنی

با حکم ش�ریعتی، ش�هبازیان رئیس 
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات شد

ریی��س مرک��ز فن��اوری اطالع��ات 
و ارتباط��ات س��ازمان ملی اس��تاندارد 
ط��ی مراس��می ب��ا حض��ور رئی��س 
س��ازمان، مدی��ران، معاونی��ن و دیگ��ر 
مس��ئوالن مربوطه، هش��تم تی��ر ۱۴۰۰ 
 در مح��ل این س��ازمان معارف��ه گردید.
ب��ا حض��ور مس��ئوالن س��ازمان مل��ی 
اس��تاندارد ای��ران، رض��ا ش��هبازیان به 
عنوان ریی��س مرکز فن��اوری اطالعات 
و ارتباط��ات معرف��ی و از ت��الش های 
 ارزن��ده مصطف��ی رامندی تجلیل ش��د.
 حمید اش��تری، معاون توسعه مدیریت، 
امور حقوقی و مجلس، در آیین تکریم و 

معارفه رییس مرک��ز فناوری اطالعات و 
ارتباطات، تغییر در هر س��ازمانی را برای 
پویای��ی و حرکت رو به جل��و ضروری 
دانس��ت و گف��ت: تغیی��ر ممکن اس��ت 
برای همه ما الزم باش��د ام��ا در برخی از 
واحدها ک��ه تاثیر زیادی در روند حرکتی 
سازمان دارند مهم ،حساس و ویژه است 
که مرکز فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
 نی��ز از ای��ن دس��ته به ش��مار م��ی رود.
در ادامه، امی��د بن عباس، مش��اور عالی 
ریی��س و مدی��ر کل ح��وزه ریاس��ت 
ب��ا اش��اره ب��ه اهمیت ح��وزه فن��اوری 
اطالع��ات و ارتباطات اب��زار امیدواری 

ک��رد؛ ب��ا حض��ور ش��هبازیان ش��اهد 
 تح��ول روبه رش��د ای��ن مرکز باش��یم. 
بن عباس با بیان اینکه س��ازمان استاندارد 
برای انجام وظایف محوله بر اساس قانون 
باید تحوالتی در بدنه س��خت افزاری و 
نرم افزاری خ��ودش ایجاد کن��د افزود: 
مرک��ز فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات 
باید ب��رای پاس��خگویی ب��ه مطالبات، 
 بس��تر س��امانه تحت وب را  ارتقا دهد.
گفتن��ی اس��ت ط��ی حکم��ی، مصطفی 
رامندی به عنوان مش��اور رییس سازمان 
مل��ی اس��تاندارد ایران در ام��ور فناوری 

اطالعات منصوب شد.
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مع��اون ط��رح و برنام��ه وزارت 
صمت در مراس��م امض��ای تفاهم نامه 
همکاری مش��ترک بین وزارت صمت 
ب��ا س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار 
و پلتفرم ه��ای دارای مج��وز ب��ا تاکید 
ب��ر سیاس��ت های وزارت صمت در 
راس��تای حمای��ت از بنگاه های خرد 
اقتصادی، اس��تفاده از روش های نوین 
تامین مالی را یک��ی از ابزارهای تامین 

مالی حوزه تولید دانست.
به گزارش ش��اتا، س��عید زرندی 
در مراس��م انعقاد تفاهم  نامه همکاری 
مش��ترک وزارت صم��ت با س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار در جهت تامین 
مالی تولید با سرمایه های ُخرد مردمی، 
با بی��ان اینک��ه روش های��ی متعددی 
برای تحقق این هدف، مورد بررس��ی 
و تحلیل قرار گرف��ت، گفت: وزارت 
صمت از ۲ س��ال گذش��ته در راستای 
جب��ران س��رمایه گذاری، اس��تفاده از 
روش ه��ای نوی��ن تامین مال��ی را در 

دستور کار خود قرار داده است.
مع��اون ط��رح و برنام��ه وزارت 
صمت، ایجاد جه��ش در بخش تولید 
را از مسیر س��رمایه گذاری امکانپذیر 
دانس��ت و در همین راستا تامین مالی و 
تجهیز س��رمایه را از محورهای اصلی 
برنامه ری��زی در وزارت صمت در این 

حوزه عنوان کرد.
طب��ق توضیح��ات زرن��دی، این 
نگاه جدید در حوزه س��رمایه گذاری، 
به عنوان یک��ی از مهم ترین طرح های 
وزارتخانه، از س��ال ۹8 آغاز و در سال 

جاری به مرحله اجرا درآمد.
حمای��ت از واحد ه��ای ُخ��رد با 

استفاده از سرمایه های مردمی
وی ب��ه اج��رای ط��رح اقتص��اد 
مقاومتی با ش��رکت های برتر و انعقاد 
۱۰ تفاهم نام��ه ب��ا بنگاه ه��ای بزرگ 
اقتص��ادی به منظور حمای��ت از تولید 
اش��اره کرد و با تاکید ب��ر لزوم حمایت 
هم��ه ارکان های نظ��ام از این طرح ها، 
تصریح کرد: در کن��ار مدیریت حوزه 
تولی��د از طریق ش��رکت های بزرگ و 
مگاپروژه ها، حمایت از ش��رکت های 
کوچک تولیدی نیز م��ورد توجه قرار 
گرفت و ع��الوه بر حمای��ت از طریق 
زنجیره س��ازی بین واحد های بزرگ 
و ُخرد، اس��تفاده از س��رمایه های خرد 

مردمی نیز مد نظر قرار گرفت.
طب��ق توضیح��ات زرن��دی، ب��ه 
دنبال تاکی��دات مقام معظ��م رهبری 
درخصوص ح��وزه تولید، سیاس��ت 
وزارت صم��ت ایج��اد ی��ک بس��ته 
ش��امل ابزارهای مختل��ف تامین مالی 
تولید بوده اس��ت و تامین مالی جمعی 

)crowdfunding( یک��ی از ای��ن 
ابزارهاس��ت که از س��رمایه های ُخرد 
مردم��ی ب��رای تکمی��ل پروژه های تا 
س��قف ۱۰ میلی��ارد توم��ان اس��تفاده 

می شود.
گفتنی اس��ت با توجه به رشد منفی 
 ارزش حقیق��ی تس��هیالت پرداختی
) حدود ۱.3۷ درصد( به بخش صنعت 
و مع��دن، اس��تفاده از بازار س��رمایه و 
ابزاره��ای نوین تامین مال��ی می تواند 
در تامین مالی تولید کمک کننده باش��د 
و به همین منظور تفاهم نامه همکاری 
مش��ترک بین وزارت صمت با سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار و پلتفرم های 
دارای مجوز بعد ازظه��ر امروز )۲ تیر 
م��اه ۱۴۰۰( با حضور وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار و معاونین این سازمان و 
منظور تامی��ن مالی حوزه تولید برگزار 
ش��د که طب��ق توضیحات گفته ش��ده 
در این جلس��ه حوزه ه��ای هدف این 
ابزار ش��امل فعالیت های دانش بنیان، 
متوس��ط و  کوچ��ک   واحده��ای 
 )SMEه��ا(، طرح ه��ای تکمیل��ی 
کوچ��ک،  مقی��اس  در  توس��عه  و 
 استارتاپ ها، معادن کوچک مقیاس و ... 
)اعم از س��رمایه در گردش و س��رمایه 

ثابت( است.

ایجاد جهش در بخش تولید با نگاه 
جدید به حوزه سرمایه گذاری، 
حمایت از بنگاه های کوچک با 

استفاده از سرمایه های خرد مردمی
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پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
خب��ری ۱۲5، در پ��ی تماس 
شهروندان با س��امانه ۱۲5 در 
تاری��خ 3۰ خ��رداد ۱۴۰۰ و 
اعالم مش��اهده خ��روج دود 
زی��اد از س��اختمانی در محله 
امیرآب��اد، س��تاد فرمانده��ی 
آتش نش��انی تهران بالفاصله 
آتش نشانان ایستگاه های ۴3، 
۴۹ و گ��روه امداد و نجات ۱8 
به هم��راه خودروهای نردبان 
هیدرولیکی، حمل دس��تگاه 
های تنفسی و تشک نجات را 

به محل مذکور اعزام کرد.
مصطف��ی عرفان��ی نس��ب 
فرمانده ایستگاه ۴۹ سازمان آتش 
نش��انی ته��ران دراین خصوص 
اظهار کرد: هنگام��ی که به محل 
حادثه رسیدیم مش��اهده شد که 
دود غلیظ��ی از پنج��ره های یک 
س��اختمان 5 طبق��ه ۱۰ واحدی 

خارج می شود.
وی اضاف��ه ک��رد: آت��ش 
نش��انان بالفاصل��ه ب��ه دو 
تقس��یم  عملیات��ی  گ��روه 
ش��دند که گروه نخس��ت به 
خاموش کردن آتش س��وزی 
پرداختن��د و همزم��ان گروه 
دیگری از آتش نش��انان نیز به 
جس��تجوی طبقات و خارج 
 ک��ردن محبوس��ین احتمالی

 مشغول شدند.
عرفان��ی نس��ب در مورد 
جزئی��ات ای��ن حادث��ه ابراز 
داش��ت: در بررس��ی اولی��ه 
معلوم ش��د که آتش س��وزی 
در قس��مت س��قف کابی��ن 
آسانسور که ش��امل مدارات 
برقی و س��یم پیچی است، رخ 
داده بود که این آتش س��وزی 
توسط آتش نشانان به سرعت 

مهار و خاموش شد.

آت��ش  فرمان��ده  ای��ن 
ک��رد:  تصری��ح  نش��انی 
ه��ا   آت��ش گرفت��ن س��یم 
و مداره��ای برقی در س��قف 
آسانس��ور باع��ث تولید دود 
غلی��ظ وانبوه و نیز انتش��ار آن 
 در داخل طبقات و واحد های
 مسکونی این ساختمان شده 
ب��ود ک��ه خوش��بختانه آتش 
نشانان توانستند تعدادزیادی 
از س��اکنان ک��ه در می��ان دود 
محب��وس ش��ده ب��ود را ب��ه 

سالمت به بیرون از ساختمان 
انتقال دهند.

وی ب��ا اش��اره ب��ه این که 
علت بروز این آتش س��وزی 
توس��ط کارشناس��ان عل��ل 
بروزحریق و حادثه س��ازمان 
مش��خص  نش��انی  آت��ش 
م��ی ش��ود، ادام��ه داد: آتش 
 نشانان با اس��تفاده از فن های
ب��ه  را  دوده��ا  ق��وی،   
س��اختمان از   بی��رون 

 تخلیه کردند.

س��خنگوی س��ازمان آتش نش��انی 
ش��هرداری تهران درب��اره قطعی برق در 
این روز ها و مواردی که ش��هروندان باید 

رعایت کنند، توضیحاتی داد.
جالل ملکی سخنگوی سازمان آتش 

نش��انی ش��هرداری ته��ران در گفتگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: این 
روز ها به دلیل قطعی برق تعداد زیادی از 
شهروندان در آسانس��ور ها مانده اند. در 
شش روز گذشته که روز های تاریخی در 
این س��ازمان بود و یک هزار و ۶۰۰ مورد 

حادثه آسانسور داش��تیم. یک ایستگاه ما 
در حوالی می��دان آزادی در یک روز فقط 
3۰ مورد عملیات برای حادثه آسانس��ور 
داش��تند و در یک ایستگاه در شرق تهران 

هم ۲5 مورد این چنینی داشت.

آتش سوزی در سقف کابین آسانسور 
یک ساختمان 5 طبقه مسکونی 

برق رفت ۱۶۰۰ حادثه آسانسوری در تهران رقم خورد
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کارگ��روه آم��وزش هی��ات مدیره 
س��ندیکای صنایع آسانس��ور و پله برقی 
ای��ران؛ در راس��تای ارتق��اء دان��ش فنی 
و ب��روز رس��انی اطالع��ات تخصصی 
اعضای خود و دیگ��ر عالقمندان، دوره 
 جدی��د آم��وزش رس��ته ه��ای مختلف 
اس��ت. ک��رده  آغ��از   را 
کارگ��روه آم��وزش مطاب��ق برنامه های 
آموزش��ی خ��ود؛ ش��انزدهم و هفدهم 
تیر۱۴۰۰ دوره آموزشی مبانی ، شناخت 
اجزا و قطعات و طراحی آسانس��ور های 
 هیدرولیکی  را بصورت آنالن برگزار کرد.
س��رفصل  آموزش��ی؛ مبانی، ش��ناخت 

اج��زا و قطع��ات و طراح��ی آسانس��ور 
های هیدرولیکی با اس��تقبال غالقمندان 
مواجه گردیده و در ای��ن دوره تعداد 35 
نف��ر با توجه به ش��رایط موج��ود و لزوم 
 رعایت پروتکل های بهداش��تی و ایمنی، 
بص��ورت آنالی��ن و غی��ر حض��وری 
 ای��ن آم��وزش ه��ا را ف��را گرفتن��د.
امی��ر بی��وک خرمی م��درس با س��ابقه 
ی عل��وم تخصص��ی آسانس��ور ه��ای 
 هیدرولی��ک ک��ه تدری��س دوره اخی��ر
 را ب��ر عه��ده داش��ت در م��ورد دوره 
ه��ای آموزش��ی تخصص��ی گف��ت: 
مدی��ره  هی��ات  آم��وزش  کارگ��روه 
آسانس��ور  صنای��ع   س��ندیکای 
و پل��ه برق��ی ای��ران برنام��ه ه��ای 
آموزش��ی خ��ود را ک��ه ب��ه تصوی��ب 
هیات مدی��ره رس��یده اس��ت را مطابق 
 تقوی��م اجرای��ی در حال انجام اس��ت.

در  توضی��ح  بی��ان  ضم��ن  وی  
آموزش��ی برنام��ه ه��ای   خص��وص 
 کارگروه آموزش گفت: ت��ا زمان عادی 
ش��دن ش��رایط بهداش��تی ش��هر برنامه 
های آموزش��ی بص��ورت غیر حضوری 
 و صرف��ًا بص��ورت آنالی��ن برگ��زار

 خواهد شد. 
دبی��ر کارگ��روه آم��وزش همچنین 
از انج��ام  ت��دارکات جه��ت برگزاری 
دوره  پیش��رفته ی ش��ناخت اج��زا و 
قطع��ات و طراح��ی آسانس��ور ه��ای 
هیدرولیک��ی، جه��ت آم��وزش  ب��ه 
 عالقمن��دان در آینده نزدی��ک خبر داد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت برنامه ها آموزش��ی 
به هم��راه عناوین دوره ها و نیز اس��امی 
اس��اتید مربوط��ه در همی��ن ش��ماره 
 نش��ریه الکترونیکی ) ش��ماره ۶( منتشر 

شده است. 

ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری ۱۲5، در پ��ی تم��اس 
ش��هروندان ب��ا س��امانه ۱۲5 و اط��الع رس��انی ای��ن حادثه، 
تی��ر  اواس��ط  ته��ران،  آتش نش��انی  فرمانده��ی  س��تاد 
 ۱۴۰۰ب��ه س��رعت امدادگ��ران نزدیک تری��ن ایس��تگاه  را به 
همراه گروه نجات 3 به صدا در آورد و آتش نشانان بی درنگ به سوی 
 محل حادثه در منطقه پونک بلوارشهید مخبری، حرکت کردند.

افس��ر آماده منطق��ه ۲ عملی��ات آتش نش��انی ته��ران در این 
 باره گف��ت: با بررس��ی مح��ل حادثه ک��ه س��اختمان قدیمی
 و مس��کونی پن��ج طبق��ه، مش��خص ش��د در پ��ی قطع��ی 
ب��رق، کابی��ن آسانس��ور ب��ه یکب��اره متوق��ف ش��ده و 
افتادن��د. ب��دام  آن  داخ��ل  در  ش��هروندان  از   تع��دادی 
قط��ع  از  پ��س  بالفاصل��ه  نش��انان  آت��ش  اف��زود:  وی 
ل��وازم از  اس��تفاده  ب��ا  آسانس��ور،  ب��رق   سیس��تم 
 نجات اقدام به همسطح سازی کابین با طبقه همکف کردند و سپس 
 محبوسین را به س��المت از داخل کابین آسانسور خارج کردند.
وی علت این حادثه را قعطی اعالم نش��ده برق و نبود سیس��تم 

ذخیره برق در این آسانسور اعالم کرد.

برگزاری دوره آموزشی مبانی، شناخت اجزا و قطعات و 
 طراحی آسانسور های هیدرولیکی  توسط کارگروه آموزش 

قطعی  ناگهانی برق  4 شهروند 
را درون کابین آسانسور گرفتار کرد
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مجمع عمومی انجمن آسانسور اتحادیه اروپا
 بصورت آنالین برگزار شد

اخبار بین المللی

انجمن آسانس��ور اتحادیه اروپا)EFESME(   بیست و نهم 
ژوئ��ن ۲۰۲۱ مجمع عمومی خود را با توجه به ش��رایط  ش��یوع 

کرونا، بصورت آنالین برگزار کرد.
خبر منتشر شده در پایگاه اطالع رسانی این انجمن می افزاید: 
این انجمن در ط��ی مجمع عمومی خود که در ۱۹ ژوئن بصورت 

آنالین برگزار کرد؛
خبر در ادام��ه م��ی افزاید:انجمن حمایت از ش��رکت های 
کوچک و متوسط   آسانس��ور از اعضای هیات کمک گرفته و یک 

عضو جدید اضافه نیز به کارگروه مربوطه اضافه  کرد.
این انجمن همچنین هیات مدیره جدید خود را نیز انتخاب کرد.

 ماسیمو بززی )ایتالیا(، رئیس و برخی اعضای دیگر، دوباره 
انتخاب ش��دند. دامی��ان پتروف )بلغارس��تان( ، نای��ب رئیس و 
لوس��یانو فالتو )ایتالیا(، دبیرکل. خوزه ماری��ا کمپاگی مورالس ، 
 Federación هماهنگ کننده عضو فدراسیون آسانسور اسپانیا
 Española de Asscoaciones de( Pequeña y

Mediana Empresa de Ascensoristas (، نیز به عنوان 
نایب دوم رئیس خدمت خواهد کرد، به آنها پیوست.

خبر حاکی اس��ت: با مش��ارکت های اعضای هیات مدیره و 
کمیته ها، که هدف همگی توس��عه برنامه های اضافی برای ارتقاء 

شرکت های کوچک و متوسط   )SME( است. 
همچنین از مارس��ل بوتیلیر )فرانس��ه( به دلیل مشارکت های 
خود به عنوان نایب رئیس و پیشتر رئیس تشکر و تقدیر بعمل آمد.

 در جری��ان مجمع ، اعضا اعالم کردند که قصد دارند با نگاه به 
ش��رایط کنونی کش��ورها و اتحادیه اروپا، فعالیت های خود را با 
ه��دف ایجاد "یک محیط کار به طور فزاینده دوس��تانه SME در 

سطح ملی ، اروپا و بین المللی" ادامه دهند.
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تجهیز آسانسور به امکانات 
پیشرفته در یک مجموعه عمومی

فناوری آنتی ویروس با کاربری برای 
تجهیزات حمل و نقل عمودی

دس��تگاه ضدعفونی کننده ن��رده های پله برق��ی با عنوان
Airstair ک��ه توس��ط مجموعه Oxonox س��اخته ش��ده 
اس��ت به عنوان تجهیز ض��د عفونی کننده جه��ت آزمایش  در 
 Manchester( داخل پله برقی در منطقه منچس��تر پیکادلی

Piccadilly( در انگلستان نصب شده است.
بر اساس خبر منتش��ر ش��ده در پایگاه اطالع رسانی تایمز 

لندن؛ بر پایه شاخص های ساخت و ساز در ماه  ژوئن ۲۰۲۱
 این دس��تگاه با اس��تخراج اکس��یژن و نیتروژن از هوا برای 
تولی��د ذرات پالس��ما  و مقابله با ویروس کار می کند و س��پس 
بر روی نرده ها اعمال می ش��ود. گفته می ش��ود که این پالسما 
۹۹,۹٪ از ویروس های مخفی را از بین می برد،  در این سیس��تم 

 و روش مانند پاتوژن حامل COVID-۱۹ و باکتری های خطرناک. در طول اس��تفاده ، ایرستیر به طور مداوم نرده ها را با ذرات 
می پوشاند وهر بار که هندریل دور می زند، استفاده می شود.

آسانس��ورهای تاالر شهر پیتس��فیلد در 
ماساچوست )آمریکای شمالی( در حال انجام 
بازس��ازی ب��ا بودجه صد هزار دالری اس��ت 
تا  مطابق ب��ا قوانین و آئین نام��ه های اجرایی 

مناسب برای افراد مسن  و معلولین باشند.
برخی نش��ریات و پای��گاه های خبری 
در م��اه ژوئ��ن ۲۰۲۱ گ��زارش دادن��د؛ 
آسانس��ورهای ت��االر ش��هر پیتس��فیلد در 
ماساچوس��ت در ح��ال انجام بازس��ازی و 
تجهی��ز به مدرنتری��ن  ملزوم��ات ایمنی و 

هشدار و ضد حریق خواهند بود.
بر اس��اس این خبر؛ این آسانسو رها از 
جمل��ه دارای تجهیزات با کد های مقاوم در 

برابر آتش سوزی خواهند بود.

این خبر می افزاید: این ساختمان در سال 
۱83۲ ساخته شده اس��ت  و آسانسورهای 
آن م��ی بایس��ت بس��یاری از تجهی��زات 
 پیش��رفته از جمله کنترل کننده های جدید، 
ردی��اب ه��ای دود و آت��ش، تغیی��رات 
دسترس��ی صندلی چرخدار بر روی درها، 
دس��تورالعمل ها به خط بریل و دکمه های 

قابل دسترسی پایین  را   دارا باشند.
 United این خبر حاکی است؛ شرکت
Elevator در مارش��فیلد مش��غول انجام 
نووسازی و نصب تجهیزات این آسانسورها 
است و در طول بازس��ازی، تاالر شهر برای 
عم��وم آزاد خواه��د ب��ود. پله ه��ا تنها راه 
رسیدن به طبقه دوم خواهند بود و کارمندان 

 تاالر ش��هر به اس��کان بازدیدکنندگانی که
 نم��ی توانن��د از پله ها اس��تفاده کنند کمک 
خواهند کرد. مایکل دین ، مدیر دفتر بخش 
نگهداری ساختمان و زمین، این مجموعه در 
این مورد می گوید: هدف این است که تمام 
آسانس��ورها در ساختمان های شهرداری و 
مدارس دولتی پیتس��فیلد نوس��ازی شوند، 
هرچند با مش��کل کاه��ش بودجه و هجوم 

کوید ۱۹ مواجه هستیم.
 ) عملک��رد Airstair ب��ه ای��ن معنی 
است که الزم نیس��ت پله برقی در طول روز 
برای تمی��ز کردن خاموش ش��ود ، بنابراین 
 مس��افران هرگز با پله برقی خاموش مواجه

 نخواهند شد(.
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فرودگاه ویتنام به آسانسورها و پله های 
برقی جدید تجهیز می شود

تجهیز بلند ترین ساختمان قاره سیاه به آسانسورهای کانه

رس��انی: اط��الع  پای��گاه  گ��زارش   ب��ه 
ش��رکت  ،  n E x p r e s s  Internat ional"
 TCP Investment JSC دو آسانسور جدید در پارکینگ 
فرودگاه Tan Son Nhat  در ش��هر هانوی در کشور ویتنام 

نصب کرده است که بزرگترین فرودگاه این کشور است.
وضعی��ت قبلی در سیس��تم حمل و نقل عم��ودی در این 
ف��رودگاه به این معنی بود که خدم��ات راه آهن فقط می تواند 
مس��افران را در طبقه س��وم، چهارم یا پنج��م پارکینگ تحت 
کنترل TCP س��وار کند. قبل از نصب دو دس��تگاه آسانسور 
اضافی، بسیاری از مس��افران مجبور بودند چمدان های خود 
را ت��ا این طبقه حمل کنند. نصب ای��ن تجهیزات ابتدا قرار بود 

در ماه فوریه تکمیل ش��ود و به اتمام برس��د، نصب آسانسور 
سرانجام در ماه مه به پایان رس��ید. با این وجود، به دلیل شیوع 
COVID-۱۹ در ویتنام، آسانس��ورها تا ح��د زیادی مورد 
اس��تفاده قرار نمی گیرند. همچنین وی��روس کرونا که باعث 
کاهش پروازه��ای Tan Son Nhat از حدود ۷۰۰ پرواز به 

بیش از ۶۰ پرواز در روز شده است.

 pertall Iconic Tower ب��رج
در ش��هر قاهره در کشور مصر بلندترین 
س��اختمان در آفریقا خواه��د بود که به 

آسانسورهای کانه تجهیز می شوند.
بر اساس خبر منتشر شده در پایگاه 
اطالع رسانی ش��رکت بین المللی کانه؛ 
این ش��رکت موفق به کس��ب سفارش 
نصب ۶۰ آسانسور و پله برقی سفارشی 
ب��رای Iconic Tower ، س��اختمان 
جدید در حال ساخت در پایتخت اداری 

جدید مصر )NAC( شده است.
بر اس��اس ای��ن خبر؛ پ��س از اتمام 
این برج نمادین، بلندترین س��اختمان 

در آفریق��ا خواهد بود. ای��ن مجموعه 
درس��ت در خ��ارج از قاهره در دس��ت 
ساخت است و با فناوری های هوشمند 
 Iconic Tower .طراحی می ش��ود
ش��امل ۲۰ آس��مان خراش است. برج 
نمادی��ن 8۰ طبق��ه و ش��امل امکانات 
اداری، هت��ل و اقامتی اس��ت. همچنین 
بیش��تر دفاتر دولتی مص��ر را در اختیار 
خواهد داش��ت. تجهی��زات حملو نقل 
عمودی ش��رکت کانه KONE شامل 
 MiniSpace 3۶ دستگاه آسانس��ور
™ و MonoSpace ۱3® ، ب��ه ع��الوه 
ب��اری  آسانس��ور  دس��تگاه  هف��ت 

"TranSys and و چه��ار پل��ه برق��ی 
TransitMaster ۱۲۰ ™ است.

 تمام واحدهای حمل و نقل عمودی 
)VT( با طراحی های سفارش��ی انجام 
ش��ده ان��د. سیس��تم VT همچنین از 
سیس��تم کنترل مقص��د KONE برای 
کاه��ش زم��ان انتظ��ار و مس��افرت و 
س��رویس E-Link to ب��رای نظارت 
ب��ر عملکرد تجهی��زات در زمان واقعی 
اس��تفاده خواهد کرد. این قرارداد شامل 
نگهداری نیز می ش��ود. انتظار می رود 
برج نمادین در فوری��ه ۲۰۲3 تکمیل  و 

مورد بهره برداری قرار بگیرد.
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ساختمان سبز با آسانسور های 
هوشمند اتیس

نمایشگاه صنعت ساختمان استانبول، که در میان پنج نمایشگاه 
برتر س��اختمان، مصالح س��اختمانی و فن آوری ها درغرب آسیا 
قرار دارد، با وجود اقدامات گسترده علیه شیوع کرونا و مشکالت 
س��فرهای بین المللی ، ۶-۹ آوری��ل ۲۰۲۱ در مرکز همایش ها و 

کنگره نمایشگاه تویاپ برگزار شد. 
 Hyve بر اساس منتشر شده در برخی پایگاه های تخصصی؛ گروه
که به عنوان برگزارکننده نمایش��گاه ها در بخش های اصلی صنایع در 
ترکیه فعالیت می کند، با سازماندهی چهل و سومین نمایشگاه صنعت 
س��اختمان اس��تانبول با اعالن اینکه؛ در مجم��وع ۱۶،8۹۹ نفر از این 
نمایش��گاه بازدید کردند و بیش از ۲5۰ شرکت غرفه دار از ۹ کشوراز 

این رویداد در قالب مشارکت کننده، استقبال کردند.
ب��ر پایه ی این خبر؛ این نمایش��گاه حجم تج��ارت ۱ میلیارد 
یورویی را بین غرف��ه داران داخلی و خریداران میزبان بین المللی 

ایجاد کرده است.
 با وجود شرایط ش��یوع ویروس کرونا، درنمایشگاه صنعت 

س��اختمان اس��تانبول همچنین ۱۷ درصد از ۱۶،8۹۹ نفر بازدید 
کننده بین المللی بودند. در این دوره نمایشگاه بیشترین مشارکت 
بین المللی در طول تاریخ خود را داش��ته اس��ت، و نیز به نس��بت 
بازدیدکنندگان از هر ش��رکت کننده 5۴٪ افزایش یافته است. در 
طول نمایش��گاه امسال، همانند گذش��ته  تعدادی ازشرکت های 

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

برج سوما که در حال احداث در خیابان 
سی ام در سانفرانسیس��کو قرار دارد از هم 

اکنون به برج های سبز مشهور شده است.
ب��ر اس��اس خب��ر منتش��ر ش��ده در پایگاه 
اط��الع رس��انی سانفرانسیس��کو ایمب��ای؛ برج 
س��وما)SoMa(، در خیاب��ان س��ی ام کالن 
شهرسانفرانسیسکو است که در حال آماده سازی 

برای افتتاح در اواخر تابستان ۲۰۲۱ است.
بر اساس خبر سانفرانسیسکو ایمبای؛ 
توس��عه این مجموعه که مح��ل اقامت به 
همراه ساختمان های اداری و خانه به روز 

ش��ده اس��ت همچنینی دارای مدرسه باله 
خواهد بود.

 Align «:بر اس��اس این خبر ش��رکت
Development« توس��عه دهن��ده آن 
اس��ت و معماران Gould Evans مستقر 

در سانفرانسیسکو مسئول طراحی هستند.
 همچنی��ن پ��س از تکمی��ل، انتظ��ار
 م��ی رود برج ب��رای طراحی ک��م مصرف، 
مانند تصفیه آب در محل و مواد منبع محلی 
، گواهینام��ه LEED Gold را دریاف��ت 
کند. دراین ب��رج با ارتفاع نزدیک به 85 متر، 

همچنین جا برای پارک تعداد 3۹۹ دستگاه 
دوچرخه در محل وجود دارد.

ش��رکت اوتیس دارای ق��رارداد برای 
نصب تعدادی تجهیزات حمل  نقل عمودی 
از جمله دو آسانس��ور با قابلیت دسترسی 
ب��ه خدمات آتش نش��انی )FSAE( ، یک 
آسانسور غیر FSAE و یک آسانسور باری 
با استفاده از انرژی خورشیدی خواهد بود. 
این مجموعه دارای دس��تگاه های تصفیه 
آب، فضای سبز اس��تاندارد، سیستم  مدرن 

جمع آوری زباله خواهد بود.

نمایشگاه تویاپ چهل و سومین صنعت 

ساختمان استانبول را برگزار کرد
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بر اس��اس  خبر منتشر ش��ده در پایگاه اطالع رسانی نشریه: 
    Cheboygan Daily Tribune

درشهر چبویگان، در ایالت میشیگان، شهر مرکز توسعه شهر 
چبویگان )DDA( در حال آماده س��ازی  محیط برای ش��روع 
تعمیرات آسانس��ورها در پل عابر پیاده روی رودخانه چبویگان 

جهت استفاده ساکنین است.
بر اس��اس این خبر چاهک آسانس��ورهای پل نصب شده بر 
روی طرفین ای��ن رودخانه با رطوبت و آبگرفتکی مداوم مواجه 
بوده اس��ت که با تعمیرات، نش��تی آب در چاله های آسانس��ور 

برطرف می ش��ود. و این موضوعی است که سال هاست نگران 
کننده است و باعث می شود آسانسورها از کار بیفتند.

شهرداری ش��هر چبویگان خدمه خود را برای پمپاژ و تخلیه 
آب از چاه��ک آسانس��ورها اعزام م��ی کند بر اس��اس تصمیم 
مقامات جدید شهرداری، یک پیمانکار جدید محدوده چاهک 
آسانس��ورها را عایق بندی  وم ضد آب خواهد کرد؛ در حالی که 
تاریخ شروع تعیین نشده اس��ت، مدیر موقت توسعه مرکز شهر 
چبویگان ، کتی دوشکوفس��کی معتقد است که کار در اوایل ماه 

ژوئیه ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد.

 )CEA( انجمن آسانس��ور شیکاگو
روز ۶ آگوس��ت را ب��ه عن��وان تاری��خ 
برگزاری مس��ابقات س��االنه گلف خود 
 Gleneagles Country Club در
درمنطقه لمونت، ایالت و ش��هر ایلینوی 
اعالم کرده اس��ت. بر اس��ا این خبر: بهای 
بلیط ش��امل ۱8 س��وراخ گل��ف، اجاره 

س��بد گلف، بلی��ط رفت و برگش��ت از 
خانه، ش��ام و جوایز است و برای اعضای 
انجمن گلف ب��ازی ۱35 دالر برای ثبت 
نام کنندگان قب��ل از 3۰ ژوئیه و ۱۶5 دالر 
برای افراد غی��ر عضو و دیگران ۱۶5 دالر 

است.
 )CEA (انجمن آسانس��ور شیکاگو

همچنین به دنبال جذب کمک های مالی 
برای این رویداد است.

بر اس��اس این خبر به نقل از مسئولین 
این انجمن؛ برگزاری این مسابقات برای 
ارتقاء روحیه افراد عضو و دور همی های 
فاصله دار باعث کاهش اثرات ناش��ی از 

ویروس کرونا، موثر است. 

تالش برای رطوبت زدایی از چاهک آسانسور پل روی رودخانه

تاریخ برگزاری مسابقات گلف انجمن 
آسانسور شیکاگو مشخص شد
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درصنعت آسانسو رو پله برقی کشورمان هستند مردان و زنان بسیاری 
ک��ه صادقانه و ب��دور از هیاهو و جنجال ها به کار و فعالیت خود مش��غول 
هستند، به کار و حرفه خود متعهد و اخالق حرفه ای را سرلوحه همیشگی 

خود می دانند.
آقامعلی دهقانی از جمله این افراد توانمند اس��ت که دهه هاس��ت در 
 رس��ته ی نصب و اج��را فعالیت دارد و ت��ا کنون در تجهیز س��اختمان ها 
و برج های بس��یاری  در نقاط مختلف کشور، مشارکت، مدیریت نصب و 

اجرا داشته است.
آقای  دهقانی متولد: یازدهم شهریور۱33۱ در روستای متعلق از توابع 
کلیبر )آذربایجان ش��رقی( اس��ت. وی پس از اتمام تحصیالت  در روستا 
بدلی��ل عالقه به امور فنی و صنعت در صدد فعالی��ت در این بخش بر آمده 

است.
آغاز فعالیت مس��تمر و جدی جناب آقامعلی دهقانی در شرکت آبام و 
نزد ب��رادران مرحومان حاج آقا جواد زندنیا و حاج آقا حس��ن زند نیا بوده 
است )اخوان جناب آقای مهدی زند نیا مدیر شرکت آنام آسانسور(. آقای 
دهقانی از ایش��ان به نیکی وعنوان مدیران صادق و ش��ریف یاد می کند و 

اینکه ازتوانمندی های فنی و تخصصی آنان بسیار آموخته است.

آقامعلی دهقانی
پیشکس��وت پرسابقه  و خوشنام رسته ی نصب، اجرا و 
س��رویس و نگهداری در صنعت آسانس��ور و پله برقی 

مصاحبهنـوآورینـوآورینـوآوری
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آقای دهقانی شروع همکاری خود با شرکت آبام را سال ۱353 بیاد می آورد که تا سال ۱3۶۰ این همکاری تداوم داشته 
اس��ت. پس از آن و بمدت ۲ سال آقای دهقانی با ش��رکت فرکانس لیفت و با مدیریت مرحوم ابراهیم جز دره ای همکاری 

داشته است.
آقای دهقانی سال ۱3۶۶ را سال تاسیس شرکت مستقل خود با عنوان؛ »شرکت فنی کابین آسانسور« اعالم می دارد. 

وی از آغاز تاسیس شرکت فنی کابین آسانسور، کلیه فعالیت های تخصصی خود در زمینه نصب، سرویس و راه اندازی 
آسانسور و پله برقی را در این مجموعه متمرکز کرده است. پسران آقای دهقانی بنام های امیر عباس دهقانی )بازرس کنونی 
هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران( و کامران دهقانی در این مجموعه به همراه وی به فعالیت مشغول 

هستند.
آقای دهقانی در نقاط مختلف کش��ور تاکن��ون تعداد کثیری تجهیزات حمل و نقل عمودی نصب و اجرا کرده اس��ت. 
وی فعالیت خود را در این س��ال ها با ذکر نام هایی بیاد می آورد؛ نام ها و اس��امی چون اصغر دهقانپور، مهدی زند نیا که در 
صنعت فعال هستند و اما برخی روی در نقاب خاک کشیده اند مانند: مرحومان اصغر خادمی، اکبر دنیوی و دیگران. آرزوی 
س��المت و موفقیت برای تمای پیشکسوتان و فعالین صنعت و پیشرفت کش��ور و امنیت از ادعیه های آقای دهقانی برای 

همکاران و دست اندرکاران صنعت و ایران عزیز است.
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در م��ورد برخی از فعالیت های تش��کلی و صنفی صورت گرفته 
توسط هیات مدیره و بازرسین سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی 
ایران الزم به بیان اس��ت ک��ه هیات مدی��ره دوره کنونی بخش اعظم 
تالش خودرا بر اج��رای بعضی از اولویت ها جه��ت نیل به جایگاه 
شایس��ته ای که در خور صنعت آسانس��ور و پله برقی کش��ور باشد 
معطوف نموده اس��ت.) به بیان دیگر برای اولی��ن مرتبه هیات مدیره 
سندیکا موفق گردیده  با تالش و پش��تکار خود، مسائل و معضالت 
جاری را  پشت سرگذارده و به س��وی اخذ مطالبات برون تشکلی و 

فراتر از آن گام بردارد.(
در تداوم پیگیری موضوع مهمی تحت عنوان » اس��تیفای حقوق 
اعضای صنعت« با تمرکز بر توانمندی ها و شایس��تگی افراد و دست 
اندرکاران صنع��ت، هیات مدیره با اس��تقبال از همکاری و همیاری 
اعض��ای دارای تخصص های مختلف در رس��ته ه��ای گوناگون، 
تاکنون اقدامات درخور ومهمی را بمورد اجرا گذارده ویا دردس��ت 

اقدام و اجرا دارد.
-موضوع ش��یوه نامه و مقدمات تمدید پروان��ه با ایجاد کارکروه 
تعامل سندیکا با وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت؛ پیش از این، 
اما در انطباق با ش��یوه نامه یا دس��توالعمل تمدید و یا صدور گواهی 
طراحی ومونتاژ)که پس از مدت ها تالش هیات مدیره به این مرحله 
رس��ید و نتایج قابل توجهی نیز برای اعضای موصوف در برداشت(، 

اخذ توافق مسئولین وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت است 
-برگزاری دوره های آموزش��ی تخصصی، بص��ورت آنالین و 
از راه دور ب��ا هدف ارتقاء دانش فنی اعضا و فعالین صنعت. توس��ط 

اساتید دانشگاه ها به همت کارگروه آموزش هیات مدیره.
 در پیش داشتن نمایشگاه بین المللی به عنوان ویترین ارائه داشته ها 
و توانمن��دی های س��خت و ن��رم اف��زاری صنعت آسانس��ور و پله 
برقی کش��ور و چگونگی عرضه تولیدات و خدمات فنی مهندس��ی 
صنعتگران پرتوان کش��ورمان، همواره از مهمترین موضوعات مورد 
توجه هیات های مدیره سندیکای صنایع آسانسور وپله برقی کشور 
بوده اس��ت که می طلبد با بهره گیری از تجربیات بدست آمده  توسط 
کلیه هم��کاران در بخش های مختلف صنعت و ب��ا توجه به اهداف 
س��ندیکا در برگزاری دوره جدید آن، تالش های همه جانبه معمول 
گردد. البته موضوع قرمز ش��دن رنگ شهر و ش��یوع ویروس هم در 

برپایی و یا عدم آن می تواند تاثیر گذار باشد.
عالوه ب��ر فعالیت های جاری و ویژه که در آینده به اطالع خواهد 
رس��ید، همچنین انتشار ش��ماره ششم نش��ریه الکترونیکی صنعت 
آسانسور و پله برقی توس��ط کارگروه فرهنگی هیات مدیره سندیکا 
که ویترین صنعت نیز به ش��مار می رود از جمل��ه اقدامات این اخیر 

هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران است.
 - درخاتم��ه الزم ب��ه یادآوری اس��ت که ط��ی ماه ه��ای اخیر 
هی��ات مدیره  و بازرس��ین ب��ا هم��کاری کمیته ها و دیگ��ر اعضای 
محت��رم ت��الش ه��ای بس��یاری را در جهت اج��رای برنام��ه های 
طرح ریزی ش��ده بر اس��اس اهداف س��ندیکا بمورد اج��را گذارده 
ان��د که ضمن آرزوی پیش��رفت ب��رای صنعت و صنعتگ��ران عزیز 
 کش��ورمان درش��ماره ه��ای آت��ی از نظ��ر خوانن��دگان و اعضای 

صنعت خواهد گذشت.

محمد رضا  زهره وندی

هیات مدیره پیگیر اهداف سندیکا دیدگاهنـوآورینـوآورینـوآوری
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ش��رایط دش��وار پیش رو ب��ا توجه 
ب��ه تحری��م ه��ا و زورگوی��ی هایی که 
ب��رای هم��ه ما آش��نا و مس��لم اس��ت، 
زمینه س��از وضعیت موجود کش��ور در 
 مقایس��ه با دیگر کش��ورها بی��ان کننده، 
ش��رایط دش��وار پیش رو از یک طرف و 
سخت تر ش��دن جذب سرمایه خارجی 
در آینده است.بهر حال گزارش موسسه 
آنکتاد را در زمینه جذب سرمایه خارجی 

را از نظر می گذرانیم.
مؤسس��ه آنکتاد در گ��زارش ۲۰۲۱ 
خ��ود؛ وضعی��ت س��رمایه گذاری در 
جه��ان در س��ال ۲۰۲۰ را ب��ه تصوی��ر 

می کش��د و نش��ان می دهد ک��ه امارات 
متح��ده عرب��ی ب��ا ج��ذب ۲۰ میلیارد 
 دالر برتری��ن کش��ور منطق��ه در جذب 
در س��ال ۲۰۲۰  س��رمایه خارج��ی 
اس��ت و پ��س از آن ترکیه و عربس��تان 
ب��ه ترتی��ب ب��ا ج��ذب ۷,۹ و 5,5 
بع��دی رتبه ه��ای  در  دالر   میلی��ارد 

 قرار گرفته اند.
مطابق تازه تری��ن گزارش کنفرانس 
تجارت و توس��عه ملل متحد )آنکتاد(، 
ایران در س��ال ۲۰۲۰ تنها توانسته است 
۱,3 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب 
کند که این میزان جذب سرمایه، نسبت 

به سال های قبل روند کاهشی داشته و در 
مقایسه با س��ال ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد 

کاهش نشان می دهد.
گ��زارش س��رمایه گذاری جهان��ی 
توسط آنکتاد منتشر شده و مرکز خدمات 
س��رمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی تهران این گزارش 
منتش��ر شده را بررس��ی کرده است. این 
گزارش که س��االنه منتش��ر می ش��ود با 
مرور ب��ر روندهای جهان��ی و منطقه ای 
 )FDI( سرمایه گذاری مستقیم خارجی
و مستندس��ازی تحوالت سیاست های 
س��رمایه گذاری مل��ی و بین المللی، به 

کاهش   جذب سرمایه خارجی 
علیرضا  یوسفی
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ارائه چشم انداز و اطالعات به سیاستگذاران و سرمایه گذاران 
می پردازد.

مؤسس��ه آنکتاد درگ��زارش خود آورده اس��ت که؛ بحران 
کووید۱۹ باعث کاهش س��رمایه گذاری مستقیم خارجی شد. 
جریان جهانی FDI در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود 
35 درصد کاهش نش��ان می دهد و از ۱53۰ میلیارد دالر به ۹۹۹ 
میلیارد دالر رس��یده اس��ت. این میزان در مقایسه با سال ۲۰۰۹ 
که بحران مالی جهانی اتفاق افتاده بود ۲۰ درصد کمتر اس��ت. 
کاهش FDI با شدت بیشتری در کشورهای توسعه یافته اتفاق 
افتاده است و سرمایه گذاری در این کشورها، 58 درصد کاهش 
داش��ته اس��ت؛ همچنین FDI در کش��ورهای درحال توسعه 
8 درص��د کاهش یافته و دلی��ل اصلی ای��ن انعطاف پذیری در 
 FDI آسیاس��ت. در نتیجه اقتصادهای درحال توسعه دو سوم
 را تش��کیل می دهند، درحالی ک��ه این رق��م در ۲۰۱۹ کمتر از

 نصف بود.
این گزارش همچنی��ن با نگاهی به آین��ده، پیش بینی کرده 
اس��ت که جریان نزول FDI در س��ال ۲۰۲۱ به پایان رس��یده 
و برخی از مناطق ب��ا افزایش حدود ۱۰ ت��ا ۱5 درصدی بهبود 
یابن��د. بااین وجود FDI در س��ال ۲۰۲۱ همچن��ان حدود ۲5 
درصد کمتر از سطح ۲۰۱۹ پیش بینی شده است. پیش بینی های 
فعلی افزایش بیشتری در س��ال ۲۰۲۲ نشان می دهد و سرمایه 
FDI را به س��طح ۲۰۱۹ بازمی گرداند. اگرچه، چش��م اندازها 

بسیار نامشخص هس��تند و به عوامل دیگر مانند سرعت بهبود 
اقتص��ادی و احتمال ع��ود همه گیری، تأثیر بالقوه بس��ته های 

بهبود بر FDI و فشارهای سیاسی بستگی دارد.
ارزیابی های مؤسس��ه آنکتاد نش��ان می دهد ک��ه ایران در 
مقایسه با کشورهای منطقه، در جذب سرمایه خارجی عملکرد 
ضعیف تری داش��ته اس��ت. امارات متحده عربی با جذب ۲۰ 
میلیارد دالر برترین کشور منطقه در جذب سرمایه خارجی در 
سال ۲۰۲۰ اس��ت. پس از آن ترکیه و عربستان به ترتیب با ۷,۹ 
و 5,5 میلی��ارد دالر قرار دارند. طبق ای��ن گزارش، ایران در این 
سال تنها توانسته است ۱,3 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب 
کند که نسبت به سال های قبل روند کاهشی نشان می دهد و در 

مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.
 جری��ان FDI ورودی ایران و برخی کش��ورهای منطقه 

)میلیارد دالر( 
 در بخش��ی از این گزارش به این نکته اش��اره ش��ده است 
که آنکتاد همراه با ش��رکای خود رصدخان��ه تأمین مالی پایدار 
جهانی س��ازمان ملل را راه ان��دازی خواهد ک��رد. رصدخانه 
جهانی تأمین مالی پایدار س��ازمان ملل متحد به طور رسمی در 
اکتبر ۲۰۲۱ در مجمع سرمایه گذاری جهانی آنکتاد راه اندازی 
می ش��ود و این رصدخانه، جامعه جهانی سرمایه گذاری برای 
توسعه، از جمله تمام سهام داران بازار سرمایه در طول زنجیره 

سرمایه گذاری جهانی را گرد هم می آورد.
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ایرج نیازی 

کیفیت در همه بخش های صنعت 

 چن��دی قب��ل در قال��ب ی��ک یاداش��ت تحلیل��ی در م��ورد
 س��اختار های مورد نیاز صنعت از قلم نگارن��ده تقدیم خوانندگان 
محترم گردید. در آن نوشته بر موضوع آموزش به عنوان یک پیش نیاز 

غیر قابل انکار در صنعت تاکید گردیده بود.
و در ادام��ه آنچه در صنعت، ودر قالب یک نیاز و باید وجود دارد؛ 
کیفیت اس��ت؛ کیفیت در ملزومات و تجهی��زات، کیفیت در مراتب 
مختل��ف، تولید محصول با کیفیت، کیفی��ت در نصب و اجرا ودیگر 

موارد مربوطه.
صنعتگران کش��ورمان در مقاطع گوناگون همانند دیگر اقش��ار 
تالش های فزاینده ای را ب��رای جلب اعتماد مصرف کنندگان و 

کاربران تجهیزات حمل ونقل عمودی آغاز کرده اند.
با وجود برخی کاستی ها، کمبود ها و حتی خالء قانونی 
و بروکراس��ی اداری اما، اما اعضای صنعت بر این ایده و 
عقیده استوار هستند که؛ مصرف کنندگان و کاربران را 
به تولید داخلی، خدمات فنی و مهندسی داخلی بیش 
از پیش ترغیب و تشویق کنند، و موضوع این مطلب 
در همین رابطه و ارائه تنها اندکی از آن چیزی است 

که باید بشود. که در حال شدن است.
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توج��ه متولیان صنایع آسانس��ور و پله برقی از یک س��و و تقوی��ت انگیزه برای 
افزایش دانش فنی فعالین صنایع آسانس��ور و پله برقی طی س��ال های اخیر منجر به 
ارتقاع کیفی تولیدات نصب و اجرا و س��رویس و نگه��داری تجهیزات و ملزومات 
حمل و نقل عمومی شده است. تعامل با دانشکده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی نیز 
در همین راستا انجام و راه اندازی رش��ته آسانسور در این دانشکده نیز با این اهداف 

صورت گرفته است.
در دوره های اخیر در سندیکای آسانس��ور با توجه به ارتقاء فنی اعضای محترم 
و ورود تکنولوژی های جدید و توس��عه صنایع در کش��ورمان و ایج��اد زمینه های 
 رش��د فعالیت س��بب افزایش تولید و تولید محصوالت با کیفیت و پاس��خگویی به
 بخش هایی از نی��از جامعه به تولیدات صنعتی از جمله ملزومات مورد اس��تفاده در 

صنعت آسانسور و پلکان برقی گردیده است.
 توانمن��دی و تالش خ��اص هموطن��ان صنعتگ��ر و فراهم ش��دن مقدمات و 
زمینه های ترس��یم افق های بلند تر طی دوره های اخیر، هیات مدیره سندیکا و دیگر 
اعضا را برآن داش��ت تا به موضوع صادرات پرداخته و به حضور در بازارهای دیگر 

جوامع نگاه عمیق تر و ژرف تر داشته باشند.
با نگاه به ش��رایط کنونی اما از اهداف و ایده های مطرح شده که در جهت حصول 
به نتایج آن و از سوی اعضای محترم هیات مدیره پیگیری می گردد، تعامل و همکاری 
در قالب ایجاد امکان تولید مش��ترک در داخل و اخ��ذ تکنولوژی های جدید و بومی 
کردن آن و در ادامه تولید مس��تقل است، و تدارک مقدمات جهت صدور تولیدات و 
ملزومات فنی و مهندس��ی به بازارهای هدف از جمله کشورهایی چون عراق، یمن، 

افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، قرقیزستان، سوریه و ... است.
با امید به اینکه وضعیت کنونی) ویروس منحوس کرونا، تحریم ها و...( را پشت 
سرگذاریم و این تالش ها سبب ارتقاء،  توسعه تولید و پیشرفت صنایع کشور گردد.
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حمید   آتشکاری

بازرسی ادواری نیاز همیشه صنعت است

در برخ��ی منابع و مقاالت از آسانس��ور ها، پل��ه های برقی 
و باالبر ها ب��ا واژه ه��ا و تعابیری چون تجهی��زات حمل و نقل 
عمودی یاد و نگاش��ته می ش��ود. این تعابیر در هم��ان نگاه اول 
بیانگر مجموعه پیوس��ته و در هم تنیده ای هستند که از پیوست 
و هم��کاری آن ها فعل و عملی به وجود م��ی آید که در صورت 
 صحت و س��المت مجموع سیس��تم م��ی توان از آن ب��ه عنوان
 وسیله ای برای جابجایی-رفاه و آرامش و یکی از مظاهر شهری 

یاد کرد.
در نظر بگیریم که این مجموعه فنی و تخصصی در هم تنیده 
شده که ما آن را با نام آسانسور یا آسانبر می شناسیم و می نامیم در 
قسمتی از بخش های نرم افزاری و یا سخت افزاری دچار نقص 
و یا کم توجهی بش��ود، حاصل کار ای��ن مجموعه تجهیزات در 
این حالت دیگر یک سیس��تم برای رفاه و آسایش نخواهد بود و 
همانند یک ماشین غیر قابل کنترل ) حداقل در زمان روشن بودن 

توسط کاربران ( عمل خواهد کرد.
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اما موضوع مهم تر این اس��ت که چه باید کرد؟ س��رنخ این 
بخش از موضوع کجاس��ت؟ و آیا با توجه داش��تن مکانیزم ها، 
مراک��ز تصمیم گیری، وج��ود متولیان ص��دور گواهی و جواز 
فعالی��ت برای افراد حقیقی و حقوقی عالقمند به فعالیت در این 
حوزه )صنایع آسانس��ور و پله برقی(، از جمله وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، س��ندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران 
و س��ندیکای استان ها،س��ازمان ملی اس��تاندارد و ادارات کل 
تابعه، شرکت های بازرسی و غیره آیا باید آنقدر صبور باشیم تا 
حوادث جبران ناپذیری به وقوع بپیوندند و خس��ارات جانی و 
مالی به وجود آیند، و تازه در آن موقع  به کی بود کی بود من نبودم 

برسیم و کارآگاه استخدام کنیم تا مقصر حادثه را برایمان بیابد.
روند س��اخت و تولید ساختمان و مس��کن کاماًل مشخص 
و قاب��ل برنام��ه ریزی اس��ت و همینط��ور اس��ت روند نصب 
و اجرای آسانس��ور ه��ا تجهیزات حمل و نقل عم��ودی و البته 
م��واردی چون اخذ تائیدیه ها و مجوز ک��ه در این حیطه منظور 
هم��ان ادارات اس��تاندارد و ش��رکت ه��ای بازرس��ی و نتایج 
فعالیت و تالش آن ها اس��ت در تضمی��ن کیفیت و ایجاد حس 
امنیت و آرامش، اما پرس��ش بع��دی که از ذه��ن نمی گذرد و 
عبور نمی کند و رس��وب می کن��د و می ماند این اس��ت که آیا 
صرف یک بازرس��ی که ب��ه ندرت به مرحله دوم می رس��د ) به 
هر ش��کل و صرف نظر از کیفیت بازرس��ی ها، پس از آن هر چه 
 ش��د، ش��د( آیا کفایت خواهد داش��ت و ما را از بازرسی های

 بعدی بی نیاز می کند؟! 
آیا رها س��ازی این تجهیزات به امان آفریدگار فلک و دست 
تقدیر، کار صحیح��ی خواهد بود؟ آیا آسانس��ور ها و پله های 

برقی، نیازمند انجام بازرسی های دوره ای نیستند؟
آی��ا وزرات محترمی که عناوین صنع��ت، معدن و تجارت 
 را ب��ر خ��ود دارد و مص��در صدور گواه��ی و ج��واز فعالیت
 شرکت های دس��ت اندرکار صنایع آسانسور و پله برقی است 
ناتوان از صدور دس��تورالعمل اجباری بازرس��ی های ادواری 

است؟ قطعًا چنین نیست.
اوایل مه��ر ماه ۹5 یکی از مهم ترین خب��ر ها که نقل محافل 

تخصصی صنعت آسانسور و فضای مجازی و غیره بود؛ سقوط 
آسانسور سلف مرکزی دانشگاه شریف به عنوان یکی از مراکز 
آموزش عالی با اعتبار جهانی، بود، که طی آن شش تن از اساتید 

این دانشگاه روانه بیمارستان و بستری شدند.
حادث��ه ای که در صورت وجود بازرس��ی ه��ای ادواری و 
الزام اجرای آن ش��اید هرگز به وقوع نمی پیوس��ت. در خبر ها 
به نقل از مدیر روابط عمومی این دانش��گاه معتبر نقل شده بود 
که این آسانس��ور ها به تازگی »تعمیر« ش��ده بودند. در صورت 
قطعیت این موضوع که دیگر موضوع را از منظر یک فاجعه باید 
نگریس��ت و نظاره کرد. »آسانس��ور های تازه تعمیر هم حادثه 

آفرین می شوند«
و پرسش��ی دیگر؛ نقش ناظرین و بازرسین در این تراژدی 

کجاست؟
آیا تنها نق��ش آن وزارت خانه محت��رم  صرفًا صدور مجوز 

است؟
قوانین مربوطه به چه چیزی تصریح دارند؟

و بسیار پرسش های دیگر از این دست که تنها در اذهان مطرح 
می شوند و گویا پاسخ و جوابی را برای آنها نباید متصور شد.

آیا هنوز وقت بازنگری در تقس��یم وظایف و مس��ئولیت ها 
نرسیده است؟

 آی��ا وق��ت پای��ان دادن ب��ه تنه��ا ص��دور بیانی��ه و 
دس��تور العمل های کم رمق و فاقد اس��تحکام نرسیده است، تا 
 موضوع داغ اس��ت ش��عار های گوناگون نداده و به رفع معضل

 هم توجه نمایند.
صنعت آسانسور و تشکل فراگیر آن از همکاری کارشناسان 
و متخصصین متبحر فراوانی بهره مند اس��ت، شایس��ته اس��ت 
مس��ئولین محل وقوع حادثه اخیر و یا تش��کل صنعت پیشقدم 
به درخواس��ت و اعزام هیات کارشناسی جهت بررسی علل و 
جوانب حادثه سقوط آسانسور در این مرکز آموزش عالی بلند 

رتبه بشوند.
از خداوند می خواهم افق نگاه را بسیار دورتر برد تا سایه ها 

را نیز روشن ببینیم.
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معیشت و روزمره مردم وجامعه با اقتصاد عجین است، صنایع 
و مناس��بات اقتصادی، فرهنگی، سیاس��ی و دیگر موارد متاثر از 
ش��رایط اقتصادی و عوامل موثر بر آن اس��ت. با ای��ن مختصر در 
ادامه ب��ه مطلب » تغییر پارادایم در سیاس��تگذاری« تالیف فردین 

آقابزرگی می پردازیم.
پرس��ش اساس��ی فعاالن اقتصادی و به خصوص فع��االن بازار 
سرمایه درحال حاضر این است که آیا دولت جدید خواهد توانست 
نابهنجاری های اقتصاد کش��ور را که به طور ساختاری توام با تورم با 
نرخ باال و رشد اقتصادی با نرخ صفر طی ۱۰ سال اخیر بوده را به مدار 

تعادل و بهبودیافته تغییر دهد؟
 پرس��ش اساس��ی فعاالن اقتصادی و به خصوص فع��االن بازار 
سرمایه درحال حاضر این است که آیا دولت جدید خواهد توانست 
نابهنجاری های اقتصاد کش��ور را که به طور ساختاری توام با تورم با 
نرخ باال و رشد اقتصادی با نرخ صفر طی ۱۰ سال اخیر بوده را به مدار 

تعادل و بهبودیافته تغییر دهد؟
مس��لما خواس��ته همه دولت ها را باید بهبود اوضاع اقتصادی و 
معیش��ت مردم دانس��ت؛ اما مس��اله مهم، برنامه ها و سیاس��ت های 
اقتصادی است که می تواند این انتظارات را به حق و شایسته برآورده 
کند. در این راستا باید عنوان کرد که تالش های مقطعی دولت ها طی 
س��ه دهه گذش��ته برای بهبود وضعیت اقتصاد و اتخاذ سیاست های 

پول��ی و مالی، کیفیت سیاس��تگذاری را به دالیل مختل��ف ناپایدار و 
ناکام کرده است. 

علت اصل��ی این ناپایداری و ناکامی ن��گاه کوتاه مدت و مقطعی 
دولت های منتخب به متغیر های اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ رشد 
اقتص��ادی، حجم نقدینگی، نرخ بیکاری و س��ایر متغیر های اثرگذار 
اقتص��ادی برای ارائه آم��ار و ارقام مناس��ب از عملک��رد خود برای 

مخاطبان و عوام بوده است.
به ای��ن ترتی��ب راه برون رف��ت از چالش های اقتص��ادی، نگاه 
بلندمدت، پروژه ای و منظومه ای است. در این راستا اصول حکمرانی 
اقتصادی و استفاده از تجربه س��ایر کشورها در سیاست های توسعه 
اقتصادی و به کارگیری تئوری های علم اقتصاد روز، باید از مهم ترین 

اولویت ها باشد. 
چالش های اقتصاد ایران عمدتا ریشه در بحران تئوریک و نگرش 
سیس��تمی دارد، نه بحران مدیریتی. تبحر مدیران اجرایی کش��ور با 
فرض گزینش و به کارگیری برتری��ن تکنوکرات ها نیز برای مرحله 
پساسیاستگذاری کاربرد دارد که در خأل تئوریک، اصال امکان ورود 
به این مرحله را نخواهد داش��ت. مرتفع س��اختن ریشه معلول هایی 
چون تورم، بیکاری، معیشت عامه مردم و فساد، صرفا در یک منظومه 
و با سیاستگذاری های مبتنی بر تئوری علمی، امکان پذیر خواهد بود 
و به شرط وجود اراده مصمم قطعا قابل دسترس خواهد بود و با اشاره 

تغییر پارادایم در سیاستگذاری فردین بزرگی

)کارشناس ارشد بازار سرمایه(
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به صحبت ها و برنامه های ارائه ش��ده توس��ط جناب آقای رئیسی، 
به نظر می رسد که امکان دستیابی به اهداف میسر خواهد بود.

هر چند ن��کات قابل توجه و موثری در جه��ت بهبود وضعیت 
بازار از جهات مختلف مطرح ش��ده، ولی تامین خواسته کل فعاالن 
ب��ازار امکان پذیر نیس��ت و در ای��ن زمینه اختالف نظ��ر هم وجود 
دارد؛ باید توجه داش��ت که فضای کنونی بازار سرمایه طی دو سال 
گذشته با افزایش ضریب نفوذ سهامداری از ۶ میلیون فعال بورسی، 
هم اکن��ون حداق��ل 5۰ میلیون نفر را ش��امل می ش��ود و چنانچه به 
هردلیل مسووالن اقتصادی و دولت بخواهند نظرات خود را بدون 
توجه به تاثیرات نامطلوب آن بر منافع س��ایر س��هامداران و فعاالن 
بازار س��رمایه دیکته کنند، موجب ضرر و زیان اکثریت سهامداران 

را فراهم خواهند کرد.
از س��وی دیگر باید توجه کرد که رئیس س��ابق  سازمان بورس 
به دلیل عدم همخوانی خواسته های دولت و منافع سهامداران خرد 

مستعفی شدند! 
تمامی مسووالن ایرادات و نکات قابل بررسی بازار را به خوبی 
می دانس��تند و هم اکنون نی��ز به دور از موضع س��ازمانی خود به این 
اش��کاالت اذعان دارند. همچنین حداقل از لحاظ تئوریک می دانند 
چه نکاتی می تواند بازار سهام را به تعادل برساند، اما مجال و امکان 
اجرای تصمیم در اختیار ندارند. دلیل این امر نیز این است که مصالح 
بسیاری از سوی مسووالن باالدست، مانع اجرای راهکارهای الزم 

برای حل وفصل چالش ها خواهد شد.
حال با آسیب شناس��ی این وضعیت به این نتیجه می رس��یم که 
نگاه کوتاه مدت دولت ها و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جهت 
تامین منابع و کاس��تی هایی که ممکن اس��ت در تراز عملیاتی ش��ان 
وجود داشته باش��د، با منافع و اهداف بلندمدت س��ایر سهامداران 

متعارض است. 
همچنین ت��الش در جهت حفظ اس��تقالل س��ازمان بورس و 
ش��ورای عالی بورس، مهم ترین نکته ای است که می تواند موجبات 
اثربخش بودن پیش��نهاد های حاضر را فراه��م کند یا حداقل درصد 

موفقیت اعمال این راهکارها را افزایش دهد. 
در غی��ر این صورت مجددا با تحت تاثیر قراردادن مس��والن در 
سازمان بورس، ش��اهد بروز اش��کاالت عدیده ای خواهیم بود که 

گریبان سایر سهامداران را خواهد گرفت. 
در همین راس��تا باید تاکید کرد که افزایش نقدشوندگی، تامین 
مالی بنگاه ها، ایجاد شفافیت و افزایش کارآیی بازار سرمایه از جمله 
وظایف مهم سازمان بورس هستند که باید با برنامه ریزی های دقیق 

به آن دست یافت. 
این درحالی اس��ت ک��ه هم اکنون ایج��اد محدودیت ها از قبیل 

قیمت گذاری محصوالت، حتی به ش��اخص بورس هم س��رایت 
ک��رده و مهم ترین ویژگی بورس که همان نقدش��وندگی اس��ت را 
به دلی��ل نگرانی از نمود بیش��تر افت ش��اخص، ف��دای تصمیمات 
ناصحیح دولت در س��ال ۹۹ کرده اس��ت. به عبارتی دقیق تر »تاوان 
تصمیمات دولت در بازار سرمایه را سهامداران و فعاالن خرد« داده 

و باید بدهند.
باید به این نکته توجه کرد که کشور مشکالت اقتصادی زیادی 
داشته و بخشی از آن مربوط به تحریم ها است. اما بخش مهم دیگری 
از آن در گرو تصمیمات و عملکرد مدیریت اقتصاد اس��ت. استفاده 
از ظرفیت بازار س��رمایه ب��رای دولت مانعی ن��دارد، اما نه به قیمت 

ایجاد مشکالت برای سهامداران خرد. 
در این راس��تا بای��د تاکید کرد ک��ه راهکاره��ای برون رفت از 
وضعیت فعلی یا انتظارات از رئیس جمهور منتخب به طور خالصه 

عبارتند از:
*اهتم��ام در ایجاد اس��تقالل س��ازمان ب��ورس، حمایت از آن 

سازمان با استراتژی حفظ منافع بلندمدت سهامداران 
* اصالح قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تصدی مسولیت 
بخش خصوصی در ش��ورای عالی ب��ورس و محدودیت در امکان 
جابه جایی رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اصالح یا 

تغییر ترکیب شورای عالی بورس 
*اج��رای اص��ل ۴۴ قانون اساس��ی و کاه��ش تصدی گری و 

مدیریت دولت بر بنگاه های اقتصادی 
* الزام به افزایش س��هام ش��ناور آزاد کلیه شرکت ها در راستای 

ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا
*حذف تدریجی دامنه نوسان قیمت در بازار سهام

*کاهش دخالت دس��توری در امور ش��رکت های بورس��ی و 
تحمیل قیمت بدون توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار 

*وضع قانون و مقررات درخصوص عدم امکان تغییر ضوابط 
معامالتی در محدوده زمانی ثابت

مجدد تاکید می ش��ود اگر برنامه های عملیاتی و منس��جمی در 
زمینه مرتفع کردن ایرادات گذشته در وضعیت اقتصاد کشور به اجرا 
درآید، می توان تصویری ش��فاف و رو به رش��د برای بازار سرمایه 
و بورس متصور ش��د. به خصوص که طی ۶ ماه گذش��ته دوره گذار 
در س��طح عمومی قیمت ها و ش��اخص را در بورس شاهد بوده ایم. 
بنابرای��ن انتظار تداوم رش��د س��طح عمومی قیمت ها و ش��اخص 
بورس ها در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با بازدهی سال ۹۹ متصور نیست 
و حداکثر بازدهی مورد انتظار در سال ۱۴۰۰ به میزان تورم پیش بینی 

شده، به میزان ۴۰ تا 5۰ درصد خواهد بود.
 منبع اتاق بازرگانی.
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برخی  فعالیت های سندیکای  صنایع 
آسانسور و پله برقی شعبه
 استان مازندران
قسمت  سوم و پایانی مهدی   مینا فر

شرکت روان   صنعت تالش

ظ. کمیته فنی و استاندارد
وظایف کمیته فنی  و استاندارد

بررسی و تطابق استانداردهای فنی با استاندارد های بین المللی و تدوین آیین نامه های مورد نیاز صنعت.
 تشکیل تیم های تحقیقاتی جهت حل معضالت فنی صنعت براساس نیاز.

تهیه و تنظیم جزوات و مطالب مورد لزوم تدریس در کالس های آموزشی و همچنین معرفی و تعیین مدرسین.
 تشکیل آرشیو فنی صنعت )کتب ، مجالت ، مقاالت و لوازم آموزشی(

نظارت بر تعیین فعالیت های تخصصی آزمایشگاه فنی و شرکت بازرسی انجمن و ارائه گزارش به هیات مدیره.
ه�. کمیته نظارت

راس��تی آزمایی شرکت های درحال تمدید توس��ط این کارگروه انجام می پذیرد که شرکت های دارای تخلف با ارائه تعهدنامه 
محضری موفق به دریافت نامه فعالیت های گذشته جهت تمدید پروانه می باشند.

وظایف کمیته نظارت
بازدید از دفاتر ش��رکت هایی که درخواس��ت عضویت درانجمن را دارند، این بازدید به درخواست کمیته ارزشیابی وبه جهت 

حصول اطمینان از وجود شرکت و فعال بودن آن صورت می پذیرد.
بررسی وضعیت کاری شرکت های دارای پروانه طراحی و مونتاژ و پروژه های اجرا شده و دردست اجرای آنها.

گزارشنـوآورینـوآورینـوآوری
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این بررس��ی ه��ا درخص��وص کلیه 
ش��رکت ه��ای دارای پروان��ه طراح��ی 
 و مونت��اژ قاب��ل اجراس��ت و باتوج��ه به

 اولویت های زیر قابل تغییر است:
الف.پرون��ده ه��ای ارجاعی از س��وی 
اداره کل اس��تاندارد اس��تان جهت بررس��ی 
درخواست افزایش سهمیه ثبت نام استاندارد.
ب. بررس��ی فعالیت ش��رکت هایی 
که بر اس��اس اخب��ار ش��فاهی واصله به 

انجمن،اقدام به مهرفروشی نموده اند.
ج.بررس��ی فعالی��ت ش��رکت هایی 

که بر اساس مس��تندات موجود، اقدام به 
مهرفروشی نموده اند.

د. بررس��ی فعالیت ش��رکت هایی که  
کارگروه کنت��رل و نظ��ارت احتمال مهر 

فروشی در پروژه های آنها را می دهد.
رس��یدگی ب��ه درخواس��ت ه��ای 
جابجای��ی وتعوی��ض ش��رکت نصاب 
آسانسور که توسط مالکان ساختمان ارائه 
شده و شرایط زیر درآن لحاظ شده است:

الف.ش��رکتی که به عنوان جایگزین 
انتخ��اب م��ی ش��ود بای��د دارای پروانه 

طراح��ی و مونتاژ ب��وده و حق عضویت 
ساالنه خود را نیز تسویه کرده باشد.

ب.مال��ک س��اختمان موظ��ف ب��ه 
پرداخت هزینه کارشناس��ی بوده که مبلغ 
آن نی��ز صورت ثابت س��االنه در جلس��ه 

هیات مدیره تصویب می گردد.
ج.درصورتی که ش��رکت جایگزین 
انتخاب ش��ده توس��ط مال��ک از اعضای 
انجمن نباش��د مالک س��اختمان موظف 
به پرداخت هزینه کارشناس��ی به صورت 

دوبرابر می باشد.
دستآوردها

برگزاری اولین سمینار آموزشی مازندران
اولین سمینار آموزشی مدیران فنی شرکت های آسانسور با حضور مهندس مجتبی ذوالفقاری کارشناس ارشد مسئول نظارت 
بر اجرای استاندارد سازمان ملی اس��تاندارد و مهندس قلیچ خانی و قریب به ۱۰۰ نفر از مدیران فنی شرکت های فعال در صنعت 
آسانس��ور و دیگر عالقمن��دان با هدف ارتقاء دانش فنی و آگاهی از مفاد ویرایش جدید اس��تانداردهای آسانس��ورهای برقی در 

روزهای ۲۱ و ۲۲ مردادماه ۹۴ در سالن همایش اداره کل استاندارد استان مازندران توسط این تشکل برگزار گردید.
سرفصل های آموزشی سمینار شامل:

)Gearless( آسانسورهای مجهز به موتورهای گیرلس
)MRL( آسانسورهای بدون موتورخانه

همراه با بررسی اجمالی طراحی و نصب و نگهداری آنها با رعایت ضوابط استاندارد.
 برگ��زاری این دوره در صنعت آسانس��ور به لحاظ گوناگ��ون دارای ویژگی های خ��اص خود بوده و با نگاه��ی اجمالی به

 سرفصل های آموزشی می توان به اهمیت موضوع و ابعاد تخصصی آن بیشتر پی برد.
در خاتمه سمینار از اساتید محترم و تعدادی از پیشکسوتان صنعت آسانسور استان تقدیر و تشکر  به عمل آمد.

ارائه پیشنهاد جهت ایجاد روابط سازمانی برای ارتقاء سطح دانش علمی در استان 
 در س��ال ۹5 در راستای اجرای شیوه نامه با دانش��گاه علمی و کاربردی ۲۲ بهمن ساری تفاهم نامه همکاری به امضاء طرفین 

رسید و جهت برگزاری اولین دوره آموزشی مقطع  کاردانی رشته آسانسور ثبت نام بعمل آمد.
اخذ مجوز آموزشی از اداره استاندارد ملی کشور

تالش و دریافت مجوز اس��تانی از اداره اس��تاندارد ملی کش��ور در زمینه  آسانسور در س��ال ۹5 به عنوان مرکز همکار با اداره 
استاندارد که یکی از بزرگترین دستاورد های این تشکل بوده است.

انعقاد تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای
همچنین جهت اس��تفاده از امکانات و مدارک فنی معتبر برای کلیه فعالین در صنعت آسانسور با سازمان فنی و حرفه ای تفاهم 

نامه ای همراه با اخذ مجوز ۱۶۰۰۰ ساعت آموزش، منعقد و در حال همکاری هستیم.  
برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت آسانسور و پله برقی

اولین نمایش��گاه تخصصی صنعت آسانس��ور و پله برقی در اس��تان مازندران نیز در تاریخ 3 الی ۶ بهمن ماه سال ۹۶ در محل 
نمایشگاه بین المللی شهرستان قائمشهر جنب پل تالر توسط این تشکل برگزارگردید.

 درخاتمه الزم به ذکر اس��ت: هنوز در نخس��تین گام ها در جهت توس��عه بومی ای��ن صنعت ب��وده و در اول راه قرار داریم و
 می بایستی دست در دست هم دهیم و برای ساختن و اعتالی هرچه بهتر این صنعت کوشش کنیم، و امید است که سهمی هر چند 

اندک در توسعه آن داشته باشیم.
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مجلس از سازمان ملی استاندارد تحقیق و تفحص می کند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد موافقت کردند.

سازمان ملی استاندارد که تحت مدیریت ریاست جمهوری و 
یکی از معاونت های تحت نظر رئیس جمهور است، تا همین چند 

سال پیش تحت عنوان موسسه استاندارد فعالیت می کرد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم از موسسه به سازمان تغییر پیدا 

کرد. و رسمًا ؛ سازمان ملی استاندارد نام گرفت.
این مجموعه از س��ال ۱358 تا کنون سیزده رئیس به خود دیده 

است.
 در جلسه علنی روز س��ه شنبه هشتم تیر ۱۴۰۰ مجلس شورای 
اسالمی؛ بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر 
تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد ایران 

در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
روح اهلل عباس��پور س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن در 
خص��وص این گ��زارش گفت: ۶۰ نف��ر هیات علمی در س��ازمان 
اس��تاندارد حضور دارند که پیش از این نیره پیروز بخت با مدرک 
کارشناسی در رأس سازمان ملی استاندارد این افراد را مدیریت می 
کرده است. این س��ازمان در طول ادوار گذشته به صورت سیاسی 

اداره شده است.
در ادام��ه عل��ی ج��دی نماین��ده ش��یروان ب��ه نمایندگی از 
تقاضاکنندگان تحقیق و تفحص گفت: س��ازمان استاندارد وظیفه 
منحص��ر به ف��ردی در نظ��ارت بر کیفی��ت کااله��ا دارد. در هفت 
سال گذش��ته رئیس پژوهشگاه اس��تاندارد 5 بار تغییر کرده است. 
مسئولیت مهم این سازمان ممانعت از واردات و صادرات کاالهای 

بی کیفیت است.

وی اف��زود: متأس��فانه امروز س��ازمان ملی اس��تاندارد تبدیل 
به حیاط خلوتی برای مدیران سیاس��ی ش��ده اس��ت. نیره پیروز 
بخت که اخیراً از این س��ازمان برکنار ش��د، هفت س��ال مس��ئول 
بود اما یک س��ال و س��ه ماه حکمی نداش��ت و زمانی که تحقیق و 
تفح��ص از س��ازمان ملی اس��تاندارد کلی��د خورد، مدی��ر برکنار 
ش��د و مدیر سیاس��ی دیگری را به ج��ای او قراردادند. اس��تاندار 
خوزس��تان حکم ریاس��ت س��ازمان مل��ی اس��تاندارد را گرفت. 
این انتصابات نش��ان می دهد که درک درس��تی از جایگاه سازمان 
 ملی اس��تاندارد وج��ود ندارد. این س��ازمان حی��اط خلوتی برای

 مدیران سیاسی است.
جدی تصریح کرد: متأس��فانه امروز مصالح ساختمانی مربوط 
به صد سال قبل در کشور اس��تفاده می شود. هنوز آزمایشگاه تست 
خودرو در کش��ور وجود ن��دارد و خودروه��ای داخلی وضعیت 
اس��فناکی دارند. س��االنه نزدیک به ۲۰۰ محموله کاالی نامرغوب 
برگشت می خورد که نش��ان دهنده عدم نظارت دقیق سازمان ملی 

استاندارد است.
وی اف��زود: بس��یاری از کااله��ای ممنوع��ه ب��ه ص��ورت 
قانونی وارد کش��ور می ش��ود از محل س��ازمان اس��تاندارد مجوز 
 دریافت می کند که نش��ان دهن��ده رانت این س��ازمان برای برخی

 از واردکنندگان است.
نمایندگان مجلس با ۱5۴ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۹ رأی 
ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در مجلس با تحقیق و تفحص 

از سازمان ملی استاندارد موافقت کردند.
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برنامه ها و بسته های آموزشی کارگروه آموزش
 در تابستان 1400 اعالم گردید

پکی��ج اول دوره های آم��وزش تخصص��ی  ادامه  دوره ه��ای بهار و 
تابستان ۱۴۰۰ کار گروه آموزش سندیکای آسانسور و پله برقی بشرح ذیل 

خدمتتان معرفی می گردد :

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

۱۹ و۲۰ خرداد ۱۴۰۰
2- دوره آموزشی نصب و راه اندازی آسانسورهای گیرلس و تابلو 

فرمان وبر _ترون 
مدرس: مهندس هادی تیموری 

۲۲ الی ۲۷ خرداد  ۱۴۰۰
3- دوره آموزشی شناخت و تنظیم درایوهای الکتریکی 

مدرس: مهندس سروش امامی
۲۹ خرداد و ۲ تیر ماه ۱۴۰۰

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

مدرس: مهندس چهرآزی 
 ۹ و۱۰ تیر ماه ۱۴۰۰

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

 مدرس: امیر  خرمی
۱۶ و ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰

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

مدرس: مهندس محمد امین موسوی
۲3 و ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰

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

اسالمی اهدا می گردد.

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

کارگروه آموزش، هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، برنامه ها و بسته های آموزشی 
ادامه بهار و تابستان ۱۴۰۰ را در رسته های مختلف و بر اساس الویت ها اعالم کرده است.

این برنامه و بسته های آموزشی  شامل:
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 علیرضا میر نطامی

عوامل قطعی در شبکه برق

نمایندگان دولت و بخش خصوصی در نشس��ت هفتاد و پنجم شورای گفت و گوی اس��تان تهران، ) 5 تیر ۱۴۰۰ در محل اتاق 
بازرگانی( مش��کالت صنعت پخش در ارتباط با سامانه صیاد و قانون جدید چک را به بحث و بررسی گذاشتند و جوانب مختلف 
آن را بررسی کردند. هم چنین در این نشست اس��تاندار تهران از آخرین آمار انتخابات ریاست جمهوری گفت و هم چنین مشکل 

قطعی برق را نتیجه فعالیت غیرقانونی مزارع استخراج رمزارز دانست.
در هفتاد و پنجمین جلس��ه ش��ورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، مش��کالت فعاالن صنعت پخش در 
رابطه با قانون جدید چک و کارایی س��امانه صیاد با حضور مسئوالن انجمن شرکت های پخش ایران و مدیران بانک مرکزی مورد 
نقد و بررس��ی قرار گرفت. به گفته متولیان این تش��کل اقتصادی، با اجرای قانون جدید چک از ابتدای امس��ال، بخش عمده ای از 
فعالیت های اقتصادی ش��رکت های پخش به دلیل آنچه که از س��وی آنان، کارایی ضعیف س��امانه صیاد عنوان شد، مختل شده  و 

چالش هایی را برای شرکت های حقوقی این حوزه ایجاد کرده است.
در ادامه در همین مورد؛ معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی و نیز معاون فناوری های نوین این نهاد مالی و پولی کشور، 
توضیحاتی ارائه و از رفع برخی مشکالت این سامانه به ویژه در حوزه کارایی برای اشخاص حقوقی، طی روزهای آتی خبر دادند.

uمشارکت مطلوب در انتخابات
ابتدا اس��تاندار تهران از برقراری کامل امنیت و سالمت انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شورای شهر در استان تهران، سخن 
گفت. انوش��یروان محس��نی بندپی، در ارتباط با میزان آرا در انتخابات ۲8 خرداد ماه گفت: طبق آماری که از س��وی وزارت کشور 
اعالم ش��د، کل تعرفه رأی مصرفی در این دوره از انتخابات ریاس��ت جمهوری، ۲8 میلیون و ۹8۹ هزار و 5۰5 برگه و میزان تعرفه 

وارد شده به صندوق های رأی نیز ۲8 میلیون و ۷5۰ هزار و ۷3۶ برگه بوده است.
وی ب��ا بیان اینکه، میزان آرای صحیح ۲۴ میلیون و ۹۰۹ هزار و 8۱۷ رأی بوده اس��ت، آرای باطل��ه مأخوذه را طبق آمار اعالمی 
وزارت کش��ور، 3 میلیون و ۷۴۰ هزار و ۶88 رأی عنوان کرد. اس��تاندار تهران افزود: مقدار اختالف تعرفه های اعالم شده با برگه 

رای های شمارش شده نیز به این خاطر است که احتماالً برخی رأی دهندگان برگه رأی خود را به صندوق نینداخته اند.
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uفعالیت مزارع استخراج رمزارز
انوش��یروان محس��نی بندپی همچنین در بخش دیگری از 
س��خنانش در این نشس��ت، با اش��اره به قطعی برق در کشور و 
مش��کالتی که برای واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد ش��ده، 
عام��ل اصلی قطعی  در ش��بکه برق را فعالیت مزارع اس��تخراج 
رمزارز عنوان ک��رد و در توضیح این خبر که ب��ه تازگی، ۷ هزار 
دس��تگاه ماینر در کارخانه متروکه ای در غرب تهران کش��ف و 
ضبط شده، گفت:  به نظر می رسد افرادی با استفاده از رانت هایی 

که دارند، دست به سوءاستفاده می زنند.
اس��تاندار تهران با اش��اره به قانون محدودیت ش��عاع ۱۲۰ 
کیلومتری تهران برای طرح های توس��عه ای واحدهای تولیدی 
در ای��ن محدوده، خبر داد ک��ه با مصوبه هی��ات مقررات زدایی 
و تصویب نهایی آن ط��ی دو هفته آتی، افزای��ش ظرفیت تولید 
واحدهای فعال با ش��رط عدم ساخت وس��از جدی��د و رعایت 

ضوابط زیست محیطی بالمانع خواهد شد.
در ادام��ه قائم مق��ام دبی��ر ش��ورای گفت و گ��وی دولت و 
بخش خصوصی اس��تان تهران نیز طی سخنانی، به صدور حدود 
3۰۰ بخش��نامه از س��وی دولت طی ۲85 روز کاری سال گذشته 
در حوزه های بانکی، صنعتی، معدنی و خدماتی اشاره کرد که به 

گفته وی، به سردرگمی بیشتر فعاالن اقتصادی دامن زد.
محم��د عیدی��ان هم چنین به اع��زام پنج رای��زن بازرگانی به 

کش��ورهای چین، روس��یه، ارمنس��تان، جمهوری آذربایجان و 
عمان طی ماه گذشته اش��اره کرد و افزود: سال گذشته، کل تعداد 

رایزنان بازرگانی ایران در میان ۲۱۶ کشور جهان، تنها ۶ نفر بود.
او س��پس، مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در ارتباط با واردات 
۱۲۰ هزار تن مرغ را دهن کجی دیگری به ظرفیت تولید 3 میلیون 
تن مرغ در داخل دانس��ت. قائم مقام دبیر ش��ورای گفت و  گوی 
اس��تان تهران هم چنین به رش��د ۷3 درصدی صادرات ایران به 
سوریه طی دو ماهه نخست امسال اش��اره کرد و گفت: از میزان 
۴۹ میلی��ون دالر صادرات ایران به س��وریه ط��ی این مدت، 3۰ 
میلی��ون دالر آن صادرات هادی های ب��رق و توربین های گازی 

نیروگاهی بوده است.
در ادامه هفتاد و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی اس��تان تهران، مسئوالن انجمن شرکت های 
پخش ایران به نقد قانون جدید چک و عملکرد س��امانه صیاد و 
تاثیر آن بر کس��ب و کار واحدهای فع��ال در این بخش از اقتصاد 

کشور پرداختند.
به گفت��ه مصطفی خدای��ی، نایب رئیس ای��ن انجمن، یکی 
از الزام��ات ورود به س��امانه صیاد، رمز عبوری اس��ت که صرفًا 
برای صاحبان امضا در ش��رکت  ها ارسال می ش��ود و از آنجا که 
تعدد چک ه��ای دریافتی روزانه در هر ش��رکت پخش، روزانه 
ب��ه بیش از هزار فقره می رس��د، عن��وان کرد که ارس��ال بیش از 
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ه��زار رم��ز عبور ب��رای صاحب��ان امضا 
و ارس��ال دوب��اره آن به فروش��ندگان و 
 توزیع کنندگان در ای��ن صنف، عملیاتی 

و شدنی نیست.
وی همچنین، صدور و اخذ چک های 
ضمان��ت و ب��دون تاری��خ را ب��ه دنبال 
راه اندازی س��امانه صیاد و اج��رای آن از 
ابتدای س��ال جاری، غیرممک��ن عنوان 
کرد که به گفت��ه وی، مانع دیگری را پیش 
روی فعالیت ش��رکت های پخش ایجاد 

کرده است.
خدایی، دسترس��ی های تعیین ش��ده 
برای ثبت انتقال چک در س��امانه صیاد و 
نیز برخورد س��لیقه ای بانک ها در اجرای 
قانون جدید چ��ک را از دیگر معضالت 
پی��ش آمده ب��رای فعاالن اقتص��ادی این 
بخش عن��وان کرد و مس��تثنی کردن ثبت 
چک ه��ای دریافتی از س��وی مش��تریان 
ش��رکت های پخ��ش در س��امانه صیاد 
تا س��قف یک میلی��ارد ریال را ب��ه عنوان 

پیشنهاد این انجمن اعالم کرد.

uانقالب بانک مرکزی برای مقابله 
با تخلفات چک

در ادام��ه ای��ن نشس��ت، مع��اون 
فناوری ه��ای نوی��ن بان��ک مرک��زی در 
توضی��ح کارایی و عملکرد س��امانه صیاد 
و قانون جدید چک، گفت: بانک مرکزی 
می خواهد با اجرای قان��ون جدید چک، 
انقالب��ی در مقابله با تخلف��ات مربوط به 

چک در کشور راه بیندازد.
محرمی��ان س��پس تصریح ک��رد که 
با ش��روع ب��ه کار قان��ون جدی��د چک، 
میزان چک ه��ای برگش��تی روند نزولی 
پر ش��تابی گرفت��ه اس��ت. وی همچنین 
یادآور ش��د که به زودی س��امانه پیامکی 
اع��الم دریاف��ت و تحوی��ل چ��ک نی��ز 
راه اندازی خواهد ش��د و ب��ه این ترتیب، 
در ص��ورت ب��روز قطع��ی و اخ��الل در 
شبکه اینترنت کشور و عدم ثبت به موقع 
چک در س��امانه صی��اد، تحویل گیرنده 
 چ��ک از ص��دور و دریاف��ت آن مطل��ع 

خواهد شد.

وی در عی��ن ح��ال، ب��ا بی��ان اینکه 
برات کارت الکترونیکی، جزو ابزارهایی 
است که در زمان نه چندان دور جایگزین 
برخی مراودات در کش��ور خواهد ش��د، 
گفت: راه اندازی س��امانه سپند در همین 

راستا بوده است.
همچنین آمن��ه نادعل��ی زاده، معاون 
اداره نظام ه��ای پرداخ��ت بانک مرکزی 
طی س��خنانی، ای��ن خب��ر را داد که بانک 
مرک��زی به زودی سیس��تم غی��ر برخط 
)آفالی��ن( ثبت چ��ک را فع��ال خواهد 
ک��رد. وی در پاس��خ به پیش��نهاد انجمن 
ش��رکت های پخش در ارتباط با مستثنی 
ش��دن ثبت چک های ب��ه ارزش کمتر از 
یک میلیارد ریال در س��امانه صیاد، گفت: 
در قانون جدید چک هیچ استثنایی لحاظ 
نشده و این مساله فراتر از اختیارات بانک 
مرکزی اس��ت، مگر آنکه مجلس شورای 
 اس��المی با اصالحات��ی، تغییراتی در این

 قانون ایجاد کند.
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برگزاری بیست و سومین نمایشگاه تخصصی 
صنعت ساختمان فارس )شیراز( 

نمایش��گاه تخصصی صنعت ساختمان فارس )شیراز( بیست و س��ومین دوره خود را با حضور مسئوالن 
کش��وری، اس��تانی و فعاالن )تولید کنندگان، بازرگانان و ارائه دهندگان خدم��ات و تجهیزات تخصصی، 
 از جمله؛ صنایع آسانس��ور، سرمایش��ی و گرمایش��ی، تهویه، بتون، س��ازه های فل��زی، درب و پنجره و...(

 صنایع ساختمان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس )شیراز(برگزار کرد.
در مراسم گشایش این دوره از نمایشگاه؛ س��ید محمود موسوی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
فارس  با اعالم اینکه س��ه سالن س��رو، بهار و حافظ به مس��احت ۱۰ هزارمترمربع به بیس��ت و سومین نمایشگاه 
تخصصی صنعت س��اختمان اختصاص داده ش��ده اس��ت، گفت: »این نمایشگاه با حضور ۹3 ش��رکت و تولید 
کنن��ده معتبر داخلی از سراس��ر نقاط کش��ور که ۴5 درصد آن ها از اس��تان ف��ارس و مابقی از اس��تان های تهران، 
 خراسان رضوی، خراس��ان جنوبی، اصفهان، آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، گلستان، البرز، یزد می باشند،

 برگزار می شود.«
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وی افزود: »در راستای صیانت از س��المت بازدیدکنندگان و اجرای دستور العمل های بهداشتی 
در مقابله با ش��یوع ویروس کرونا، بازدید ازنمایش��گاه صرفا با دریافت نوبت بازدید رایگان آنالین 
از وبسایت شرکت نمایش��گاه های بین المللی فارس به آدرس www.farsfair.ir میسر بوده و به 
هنگام ورود به سالن با اس��تعالم کد ملی بازدیدکنندگان از سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی از ورود بیماران در دوره نقاهت و قرنطینه و افراد مشکوک و ناقل به سالن های نمایشگاهی 

ممانعت به عمل می آید.«
مهندس آموخته مدیر عامل ش��رکت مشاوران نمایشگاهی س��ایانمای پارسیان و مجری بیست 
و س��ومین نمایشگاه تخصصی صنعت س��اختمان فارس )ش��یراز( نیز با بیان برخی توانمندی های 
تولید کنندگان کش��ورمان در حوزه و رسته های مختلف از اس��تقبال تولید کنندگان و فعاالن صنعت 

ساختمان در استان و دیگر نقاط کشور جهت مشارکت در این نمایشگاه سخن گفت.
این نمایشگاه بمدت چهار روز از 8 تا ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۰ برپا بود.
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میثم  طهرانچی  رضا نظری

در  9 فروشندگان  شخصی  های  ویژگی  چرا 
عملکرد آنان موثر است ؟

مجموعه  فروشندگان  شخصی  های  ویژگی  مجموعه 
حقایقی ساده و آشکار است که رعایت آنها در نتیجه نهایی 
یا همان فروش، تاثیر گذار خواهد بود . در اینجا به برخی از 

اصلی ترین های آن اشاره می کنیم:

وضع ظاهری
دلیل : باعث باال رفتن اعتماد به نفس می گردد . 

۱. پوشش 
نکته : پوشش غیر عادی نداشته باشید زیرا اعتماد به شما را 

کم خواهد کرد .
۲. آراستگی ظاهری و بهداشت فردی

 نکته : وقتی خریدار حس کند شما به خودتان اهمیت
 می دهید در ناخودگاه حس می کند برای او نیز ارزش قائل 

هستید. 

قسمت  چهارم

بازاریابی و مشتری مداری مقالهنـوآورینـوآورینـوآوری
در صنعت آسانسور 
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lتناسب اندام )قد و وزن مناسب (
l ظاهر فیزیکی ) صورت و موهایی آراسته (

lآراستگی ظاهری و رعایت بهداشت 
l سالمت جسمانی 

رعایت تمامی اصول اخالقی در مکالمات  9
دلیل : مشتریان عاشق افراد مودب و با اخالق هستند چرا که بخشی از خواسته های اساسی آنان یعنی نیاز به 
احترام را تامین می کند. تلفظ صحیح کلمات ، تنظیم ریتم و لحن صدا ، تکه کالم های خوش آیند ، عدم من من 
کردن و گفتار روان ، عدم استفاده از واژه های عامیانه ، سخن گفتن با اشتیاق ، استفاده صحیح و به جا از لغات و 

اصطالحات و ... 

صدای اضافه در مکالمات تلفنی 9
در زمان مکالمه با تلفن نباید فضای دفتر با صدای اضافه، موزیک ، صدای مداحی و ... همراه باشد. سعی کنید 
در مکالمات خود شنونده خوبی باشید و اجازه دهید مخاطب در کمال آرامش نظرات و مطالب خود را بیان کند. 

وقتی مشتری نتواند نیازش را به شما خوب بفهماند قطعا شما نیز نمی توانید نیاز او را رفع کنید .

تعهد و اجرای آن 9
سعی کنید که قول و تعهدی ندهید که در حوزه اختیارات شما نیست و یا شک دارید که نتوانید به آن عمل کنید. 
اما در هرصورت اگر قولی دادید) کوچک یا بزرگ( سعی کنید به آن عمل کنید و اگر عمل به آن غیر ممکن آمد 
در اولین زمان ممکن به شخصی که تعهد دادید تماس گرفته و در کمال صداقت و ادب دلیل عم امکان اجرای 

تعهد را توضیح دهید و در کمال تواضع عذر خواهی کند. 
فراموش نکنید هر عمل منفی برای شما هفت امتیاز منفی خواهد داشت و هر عمل مثبت تنها یک امتیاز خواهد 
داشت. پس مبلغان خود را با امتیاز منفی هرگز راهی نکنید . صداقت بهترین سیاست است حتی اگر به ضرر شما 

باشد ، کائنات تمامی خسارت های شما را بطور تمام و کمال پرداخت خواهد کرد .

عدم بدگویی نسبت به دیگران  9
اگر از دیگران ، رقبا ، اجناس و یا سایر خدمات دیگران بد گویی کنید قطعا به طور ناخودآگاه خریدار اعتماد 

کمتری نسبت به شما ، اجناس و خدمات شما خواهد کرد و این یعنی سم بازاریابی .

در کمال ادب ،آرام، راحت و صمیمی  باشید  9
مشتری شما را شریک و دوست خود می پندارد در نتیجه با اعتماد بیشتری از شما خرید می کند. پس رعایت 

قوانین دوستی در عین حال حفظ حداکثری سود برای خود و کارفرما مهم است . 
ادامه دارد
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پیمان تبریزی

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

تدوین استاندارد اخالق در کسب و کار :
  براي پاس��خ دهي مناس��ب و هماهنگ با نیازهاي س��ازماني 
طراحان م��دل هاي مدیریت در حال تدوین اس��تاندارد اخالق در 
کسب و کار مي باشند تا نگراني ه��اي اولیه اي از اخالق، به عنوان 
خاموش کننده محرک تولید از بین برود و اخالق در خدمت تولید 

ارزش افزوده بااحترام به طبیعت انساني و غیرانساني باشد.
 تدوی��ن چنین اس��تانداردهایي نیازمن��د لحاظ نم��ودن ویژگي ها 

 و ارزش ه��اي محل��ي نی��ز م��ي باش��د. بنابرای��ن انتظ��ار م��ي رود ک��ه
 دست اندرکاران امر در تدوین این استانداردها فعال و کنشي عمل نمایند.

اخالق حرفه ای در بازرسی فنی  آسانسور
استاندارد 17020

بازرس��ی فنی در کل مسئولیت اجرای اس��تاندارد سازی مانند 
هر ش��غل دیگری در حرفه ای خود دارای اخالق حرفه ای بوده که 

در قسمت قبل خواندیم:
باوره��ا در اخالق حرف��ه ای و ارزش های موجود، رابط��ه ی بین باورها و 
هنجارها، ارزش ها، استاندارد های اخالقی و اخالق حرفه ای، ارجاع به ارزش 
های دینی از جمله مواردی بود که در قس��مت پیشین این مطلب به آنها اشاره و 

بطور خالصه پرداخته شد.

قسمت چهارم
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ملزم به رعایت آن هس��تند که اهمیت آن ب��ه خاطر جایگاه نظارتی 
و جابجایی س��رمایه ای اف��راد و ایجاد ایمنی و امنیت و دس��تیایی 
ب��ه حداقل الزامات و معیارها تعیین ش��ده ب��رای مصرف کننده دو 
چندان است پس گسترش استاندارد سازی و افزایش نهاد ارزیابی 
مسئوالن سازمان  بین المللی اس��تاندارد   وادار به تدوین استاندارد 
های اخالقی برای نهاد حقیقی و حقوقی اس��تاندارد سازی اخالقی 
کرد به ط��ور اخالق حرف��ه ای به قان��ون تبدیل ش��ود ، برای این 
استاندارد سری iso ۱۷۰۰۰  تدوین و کشور های عضو این سازمان 
ابالغ ش��ده و اس��تاندارد ۱۷۰۲۰  منحصرا برای ش��رکت بازرسی 
تدوین و به عنوان ش��رط الزم داش��تن گواهی  و  اجرا این گواهی 
برای دریافت گواهی تخصصی بازرس��ی است که در قسمت هایی 
از آن الزامات اخالقی نهاد بازرس��ی و شخص بازرس عنوان شده 

است.

نگاهی به مهم ترین الزامات استاندارد 17020
در دامن��ه کارب��رد این اس��تاندارد عنوان ش��ده الزم��ات برای 
صالحدید نهادهای انجام دهنده بازرس��ی و همچنین بی طرفی و 
انس��جام در فعالیت های بازرسی آن هاس��ت. الزامات تعیین شده 
در مورد نهادهای بازرس��ی نوع الف، ب و پ ب��رای هر مرحله از 

بازرسی کاربرد دارد.
  تعریفی از بازرس��ی  در اس��تاندارد ۱۷۰۲۰ شده است به شرح 
زیر است بررس��ی محصول ، فرایند یا تاسیس��ات یا طراحی آن ها 
و تعیین انطباق آن ها با الزامات مش��خص شده یا الزامات عمومی 

برمبنای قضاوت حرفه ای

الزامات عمومی
9-3-1- بی طرف  واستقالل:

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
ادامه دارد
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ایمان  ادیب پور

چگونگ��ی انتخاب آسانس��ور 
و پله  برقی برای یک  ساختمان
در هنگام توقف آسانس��ور ب��ه علت باال بودن ان��دازه حرکت قسمت چهارم

)تکانه( کابین گاهی اوقات موتور به صورت ژنراتوری کار می کند 
و نیاز است که انرژی تولید شده توسط موتور در جایی تخلیه شود. 
در آسانس��ورهای دوس��رعته و در سیس��تم های قدیمی این انرژی 
به ش��بکه برق برگشت داده می ش��د اما در درایورها به علت وجود 
یکسوس��از، این انرژی قابل برگشت نیس��ت و باعث ازدیاد شدید 
ولتاژ بر روی بانک خازنی موجود در درایور ش��ده و امکان آسیب 
زدن ب��ه آن وجود دارد. به همین منظور از ی��ک مقاومت با توان باال 
جهت تخلیه این انرژی استفاده می شود که به آن اصطالحًا مقاومت 
ترمز گفته می شود.  البته  در سال های اخیر در کشور ایران  با  همت  
مهندس��ان  داخلی سیستم  Green motion ابداع  شده  است  که  
قابلیت  استفاده  دوباره از انرژی تلف شده  را  می دهد و بوسیله  این  
سیس��تم  قادر به  کاهش  مصرف  انرژی آسانس��ورها  تا  میزان %۹5 
ش��ده که  خود  انقالبی در مصرف انرژی برای آسانسورها می باشد  
بخصوص در س��اختمان ه��ای که  ترافیک  باالدارند  این  سیس��تم  

بازده بهتری داشته  است  . 
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اما با همه این ها موتورهای القایی با گیربکس معایبی نیز دارند. از جمله آن ها پایین بودن بازده الکتریکی موتور )در حدود هش��تاد درصد( 
و پایی��ن بودن بازده مکانیکی گیربکس )در حدود ۷5-85 درصد( که موجب افزایش هزینه ها و اس��تهالک سیس��تم می ش��ود. به همین خاطر 
موتورهای س��نکرون با مغناطیس دائم کم کم در صنعت آسانس��ور پدیدار ش��دند که بازده نهایی آن ها گاهی به ۹5 درصد هم می رسد. گشتاور 
بسیار باالتر محور موتور باعث می شود که نیازی به استفاده از گیربکس در این موتورها نباشد. این موتورها دارای سیستم راه اندازی پیچیده ای 

هستند و لزومًا باید با استفاده از درایور و تاکومتر مورد استفاده قرار بگیرند. 

4-تابلو فرمان آسانسور
آسانسورها در گذشته نه چندان دور به 
وسیله تابلوهای رله ای فرماندهی می شدند. 
فرم��ان از ای��ن تابلوه��ا ب��ه موتورهای به 
اصطالح دوس��رعته می رسید. این موتورها 
به وس��یله دو س��یم پیچی که داش��تند قادر 
بودند با دو سرعت تند و کند حرکت کنند. 
آسانسور با س��رعت تند حرکت می کرد و 
برای ایس��تادن در س��طح طبقات و کاهش 
تکان زمان ایستادن با تغییر به سرعت کند و 
طی مسیر کوتاهی با این سرعت می ایستاد. 

تابلو فرمان درایودار آسانسور
ایراد بزرگ این سیس��تم تکان در س��ه 
زمان در حرکت اس��ت. تکان در هنگام راه 
افتادن، تغییر س��رعت به دور کند و ایستادن 
اس��ت. ایراد دیگ��ر مصرف ب��االی برق و 
کاهش ضریب توان در این سیس��تم به دلیل 
اتصال مس��تقیم برق سه فاز به موتور جهت 
حرکت است. ضمنًا ابعاد این تابلوها بسیار 
بزرگ و سیستم آن بسیار پیچیده بود و رفع 
خراب��ی آن به زمان و مهارت بس��یاری نیاز 

داشت. 
ایراد دیگر این سیستم متغیر بودن سطح 
کابین ب��ا طبقات با بارهای متفاوت اس��ت 
چ��ون به دلیل ع��دم اطالع موت��ور از وزن 
کابین )پر یا خالی بودن آن( همیش��ه نیروی 
یکسانی به موتور وارد می شود. ایراد دیگر 
این سیس��تم آسیب هایی اس��ت که در دراز 
مدت به موتور به دلیل اتصال ناگهانی ولتاژ 
وارد و باعث کاهش عمر مفید آن می ش��ود. 
ضمنًا این شوک در هنگام استارت آسانسور 

باعث نوس��ان ناگهانی ولتاژ می شود که نه 
تنها برای آسانس��ور بلکه برای سایر وسایل 
برقی مضر است. هر چند از این آسانسورها 
دیگر نصب نمی شود اما تعداد قابل توجهی 
از این آسانس��ورهای قدیم��ی در حال کار 

کردن هستند. 
ای��ن  اش��کاالت  رف��ع  ب��رای  ام��ا 
تابلوه��ای رل��ه ای ب��ه تدری��ج تابلوهای 
میکروپروسس��وری وارد بازار شد؛ که در 
آن آی س��ی ها و میکروها جایگزین رله ها 
ش��دند و با زبان های مختلف برنامه نویسی 
برنامه ری��زی می ش��دند تا حج��م تابلوها 
کوچکتر ش��ود و تعمی��رات و رفع خرابی 
آن توس��ط افراد متخصص تر ام��ا با راحتی 

بیشتری انجام شود. 
این ن��وع تابلو که به تابلوی دوس��رعته 
معروف اس��ت تم��ام ای��رادات تابلوهای 
رل��ه ای را ج��ز ابع��اد ب��زرگ و پیچیدگی 
تابلو داراس��ت. نصب این تابل��و همچنان 
ادامه دارد با اینکه ب��ه دلیل تأثیرات مخرب 
بر ولتاژ و مصرف باال در برخی ش��هرهای 
بزرگ در ای��ران ممنوع شده اس��ت. اما در 
س��اختمان هایی که نیاز به پروانه پایان کار 
ندارند یا در تعمیرات آسانسورهای قدیمی 
همچنان به دلیل قیمت پایین تر آن نس��بت 
ب��ه تابلوهای جدید پیش��نهاد می ش��ود. با 
پیش��رفت الکترونیک صنعت��ی و ارزان تر 
شدن اینورترها استفاده از آن ها در تابلوهای 
فرمان آسانس��ور رایج شده اس��ت و کم کم 
جایگزین سیستم های کنتاکتوری می شوند. 
کاه��ش تکان ه��ا در هنگام تغییر س��رعت 
و افزایش ضری��ب توان به دلی��ل اتصال با 

واس��طه از طریق بانک خازن��ی اینورتر از 
مزای��ای تابلوهای فرمان اینورتری اس��ت 
که به تابلوهای درایودار شناخته می شوند. 

آسانسور کلمه ای فرانسوی می باشد. 

5-آسانسور در ایران
صنعت آسانس��ور جهان از زمانی که با 
نیروی ب��رق کار می کند قدمت��ی یکصد و 
پنجاه س��اله دارد، هر چن��د عمر باالبرها در 
جهان به بیش از ده هزار س��ال می رس��د و 
اولین چ��رخ چاه خ��ود از اولی��ن باالبرها 
بوده اس��ت. مهمترین ش��رکت های تولید 
آسانس��ور در جه��ان اوتیس و ش��یندلر با 
 قدمتی حدود یکصدو پنجاه سال می باشند. 
اما صنعت آسانس��ور ایران قدمتی هش��تاد 
س��اله دارد. البته اگر گفته های بدون مدرک 
در مورد نصب آسانس��ور در کاخ گلس��تان 
توس��ط ناصر الدین ش��اه را نادیده بگیریم، 
اولین آسانس��ورها که آنهم البته اثری از آنها 
بجا نیس��ت در پاالیش��گاه آبادان در دوران 
حکومت احمد شاه قاجار نصب شده است. 
اما آنچه مس��لم و قابل بررسی است اولین 
آسانس��ور ها در ساختمان هایی که در زمان 
پهلوی اول ساخته شده است نصب شده و 
در ساختمان های اطراف میدان امام خمینی 
)میدان س��په س��ابق( مثل باش��گاه افسران 
س��تاد ارتش، کتابخانه ملی آث��ار آن وجود 
دارد و بس��یاری از آنها توس��ط کارشناسان 
خارجی و به کمک نس��ل اول متخصصین 
 صنعت آسانس��ور ایران نصب و راه اندازی

 شده است. 
ادامه  دارد
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  در سال ۱۹۹۴ کلوته، لوین  و گرونر تحلیلی را ارائه دادند که 
نش��ان می داد چه مقدار آب می تواند از طریق ش��کاف۱ شارش 
پی��دا کند و چ��را وجود آب بنده��ا دارای اهمیت اس��ت. برای 
دری که آب بندی ش��ده است )ضخامت شکاف پایینی حدود ۲ 
میلیمتر )۰/۰8 اینچ((، این تحلیل حداکثر شارش حدود 3۰ لیتر 
بر دقیقه )gpm 8( از زیر در را نتیجه می دهد. برای ش��کاف ۱۲ 
 میلیمتر )۰/۴۷ اینچ(، حداکثر ش��ارش حدود ۱۹۰ لیتر بر دقیقه
 )gpm 5۰( خواه��د بود. اگرچه آب بنده��ا نمی توانند به طور 
کام��ل از نفوذ آب به داخل راهروی آسانس��ور جلوگیری کنند، 
اما به طور قابل توجهی میزان چنین شارشی را کاهش می دهند.

مش��ابه با حفره های کف، آب بندهای در ممکن است بخش 
مهمی از طراحی انجام ش��ده برای جلوگیری از ورود آب به چاه 
و یا موتورخانه باش��ند. به هر حال، ب��رای محافظت در برابر آب 

نباید فقط به آب بندهای در تکیه کرد.
 روش احتمال��ی: اس��تفاده همزم��ان از ک��ف ه��ای ش��یب دار، حف��ره های
 کف و درهای تجهیز شده با آب بندها، برای جلوگیری از شارش 

undercut -1

آب به چاه آسانس��ور در ش��کل ۲ نشان داده ش��ده است. درب 
راهرویی که دارای آب بند است، فضای موجود برای ورود آب 
به داخ��ل راهرو را کاهش می دهد. حف��ره کف در داخل راهرو 
تعبیه می ش��ود که مقدار آبی را که به حفره می رس��د، کاهش می 
دهد. اگر حفره ها در خارج از راهرو قرار بگیرند، شارش ممکن 
اس��ت از طرفیت حفره بیشتر ش��ود. درب راهرو باید زمانی که 
افراد وارد راهرو شدند، باز ش��ود. حفره کف و کف شیب دار با 
هدف مواجهه با مقادیر کمی از آب که در زمان باز ش��دن درب، 
وارد راهرو می ش��وند، تعبیه شده اند. اگر مقادیر کمی از جریان 
آب، از حفره کف عبور کنند، کف ش��یب دار، احتمال رس��یدن 
آب به محور را کاهش می دهد. حفره گود )شکل3( می تواند به 
حداقل کردن عبور جریان از حفره کمک کند. در آرایش ایده آل 
شکل۲، درب های آسانسور در سمت راست درب راهرو قرار 
گرفته اند که امکان رس��یدن آب پاشیده شده از طریق درب های 

باز به محور آسانسور را کاهش می دهد.
در بح��ث فوق، به بررس��ی جلوگی��ری از ش��ارش آب از 
طری��ق راه��روی آسانس��ور پرداختی��م، در حالی ک��ه ممکن 

قسمت ششم
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اس��ت آب مس��تقیمًا به داخل چاه آسانسور ش��ارش پیدا کند. 
 ب��رای جلوگی��ری از ورود مس��تقیم آب به چاه آسانس��ور باید
 تالش هایی صورت گیرد. ترک ها و ش��کاف های روی س��طح 
داخلی چاه باید پر شوند. به کارگیری یک پوشش مقاوم در برابر 

آب بر روی سطح، مناسب به نظر می رسد. 

آسانسورهای خارجی
تا اینجا بحث به آسانسورهای قرارگرفته در داخل ساختمان 
محدود شده اس��ت. به هر حال، قرار دادن آسانسورها در خارج 
از س��اختمان دارای مزایایی اس��ت. همانطور که قباًل گفته شد، 
بس��یاری از آسانس��ورها به صورت بیرونی بر روی دیوارهای 
خارجی ساختمان ها کار می کنند و بسیاری از اجزای سیستمی 
آنها در معرض ب��اران، باد و دمای بیش از حد ب��اال یا پایین قرار 
دارند. چنین آسانسورهای خارجی را می توان به عنوان سیستم 
تخلیه آسانسور اضطراری مورد استفاده قرار داد. آسانسورهای 
خارج��ی در معرض باد و باران ش��دیدتری ق��رار دارند. با این 
وجود، امکان دارد که شارش آب ناشی از باران، تفاوت زیادی با 
ش��ارش آب از طریق درب آسانسور به محور آن، داشته باشد، و 
اجزای آسانس��وری که در شرایط بارانی به درستی کار می کنند، 
در مواجهه با آب در زمان آتش س��وزی، دچار مش��کل ش��وند. 
در حال حاضر، توصیه ش��ده اس��ت که نباید از آسانس��ورهای 
خارجی بدون سیس��تم حفاظتی از راهروی آسانس��ور در برابر 
ورود آب، به عنوان بخشی از سیستم تخلیه اضطراری آسانسور 
استفاده شود. تحقیقات بعدی ممکن است اطالعات بیشتری را 
درباره نیاز به حفاظت از راهروهای آسانس��ورهای خارجی در 

برابر ورود آب، فراهم کنند.

آسانسورهای با راهروهای خارجی
 بعضی از آسانسورها روی برج های خودشان قرار می گیرند
 و به وس��یله بخش��ی از یک پی��اده روی خارجی و ی��ا راهروی 
آسانسور خارجی از س��اختمان جدا می شوند. این روش که در 
شکل a( ۴(  نشان داده شده است، در بسیاری از متل ها در شرایط 
آب و هوایی گرم مورد اس��تفاده قرار می گیرد. این آسانسورها 
پیشنهاد دیگری برای سیستم های تخلیه آسانسوری اضطراری 

می باشند. 
جریان آب از آبپاش ها و تلمبه های آتش نشانی در ساختمان 
که به وس��یله درب های بسته و مجهز ش��ده به آب بند، متوقف 

نشده است، وارد راهروی آسانسور می شود. این راهرو بیرونی 
است و برای ش��ارش آب به خارج از درهای آسانسور طراحی 
شده اس��ت. انتظار می رود، روشی که از آسانسور در برابر باران 
محافظت می کند، در برابر جریان آب در طول آتش س��وزی نیز 

آن را محافظت کند. 
عالوه بر این، چنین راهروهای آسانس��وری که به بیرون باز 
می شوند، مشابه با روشی هس��تند که برای راه پله ها در قرارداد 
ایمنی زندگی NFPA،  به عنوان محفظه های ضد دود به وسیله 
سیستم تهویه طبیعی، توصیف شده است. این قرارداد نیاز دارد 
که راهروی سرپوش��یده راه پل��ه، دارای دریچه ای��ی با حداقل 
فض��ای ۱/5 مترمرب��ع )۱۶ فوت مربع( در ی��ک دیوار خارجی 
باش��د که به محوطه یا فضای عمومی با ع��رض حداقل ۶/۱ متر 
)۲۰ فوت( باز شود. ایده استفاده از این دریچه برای فراهم کردن 
مسیری برای ش��ارش دود از س��اختمان به محیط بیرون، بدون 
عبور از راه پله ها است. از روش مشابه می توان برای آسانسورها 
استفاده کرد. عالوه بر این، یک آسانسور خارجی که مانند آنچه 
در شکل b( ۴( نش��ان داده شده، از س��اختمان جدا شده است، 

سطوح مشابهی از محافظت در برابر دود و آب را دارد. 

دمای بیش از حد تجهیزات موتورخانه آسانسور
عدم وجود خنک س��ازی می تواند منجر ب��ه افزایش دمای 
بی��ش از حد تجهی��زات آسانس��ور و در نتیجه صدم��ه زدن به 
س��رویس آسانس��ور ش��ود. برای حداقل کردن احتمال چنین 
افزایش دمایی، باید اقدامات احتیاطی صورت گیرد. بیش��ترین 
نگران��ی مربوط به کنت��رل کننده های آسانس��ور اس��ت که در 
موتورخانه قرار دارند، زیرا نرخ تولید گرما در اجزای یکپارچه 
آنها باال است. اغلب سازندگان آسانس��ورها، برای موتورخانه 
دمای حداکثری را تعیین می کنند که کنترل کننده ها می توانند در 
این دما به درس��تی کار کنند. این دما معموال در محدوده 3۰ تا 35 
درجه )8۶ تا ۹5 درجه فارنهایت( قرار دارد. از این رو اس��ت که 
در اغلب س��اختمان های جدید، موتورخانه ها به سیستم تهویه 
 هوا مجهز ش��ده اند. افزایش یا کاهش دم��ا خارج از محدوده ی
 تعیین ش��ده توس��ط س��ازندگان، می تواند قابلیت اطمینان به 
آسانس��ور را کاهش داده و یا به عملکرد نادرست آن منجر شود.  
این عملکرد نادرس��ت شامل حرکت با درهای باز و رفتن کابین 

به طبقاتی که به آنها فراخوانی نشده است، می شود.
ادامه دارد
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پیش از این و  در دهه های قبل و با بروز 
نش��انه ها و عالئم گرم شدن زمین، لزوم 
کنترل گرمایش، کاهش س��وخت های 
فس��یلی، کنترل و پاس��داری از محیط 

زیس��ت و تقویت 
ه��ا  جن��گل 

 و منابع آب و طبیعت، س��بب گزینش راهکار های پیش��گیری از 
بروز فاجعه های زیسط محیطی، کنترل مصرف انرژی، استفاده از 
انرژی های پاک، مدیریت استفاده از انرژی های پاک و نظایر آن در 

صدر توجه و اعمال قرار گرفت.

بر اساس مقدمه پیش گفته و از همین رو رو صدور گواهی سیستم 
مدیریت ان��رژی  )ENMS( گام مهمی در دس��تیابی به عملکرد 
زیست محیطی یک سازمان است، زیرا به ذینفعان ثابت می کند که در 
کارایی و مصرف انرژی، بهبود واقعی ایجاد شده است. با این وجود، 
 فرایند صدور گواهی باید س��ازگار و چابک باش��د تا ارزشمند شود.

سیس��تم مدیریت انرژی، س��ازمان ها را قادر 
می سازد تا ساز و کار و فرایندهای الزم برای 
بهبود مس��تمر عملک��رد ان��رژی، از جمله 

کارایی، کاربری و مصرف را ایجاد کنند.

)ENMS(  صدور گواهی سیستم مدیریت انرژی
 گام مهمی در دستیابی به عملکرد زیست محیطی مدیریت انرژی
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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.

حسین پرفنفرهاد دنیابیگی
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استاندارد ISO50003  )سیس��تم های مدیریت انرژی- الزامات نهادهاي ارائه کنن��ده خدمات ممیزی و گواهی کردن 
سیستم های مدیریت انرژی( با تامین الزامات برای تضمین شایستگی، ثبات و بی طرفی در فرآیند ممیزی و صدور گواهی  

طراحی شده است.

مجموعه ای از الزامات که به همراه اس��تاندارد ISO/IEC17021، نهادهای صدور گواهی را قادر می سازد تا پاسخگوی 
سیس��تم های مدیریت صدور گواهی بوده و س��ایر الزامات مبتنی بر انرژی را برای فرآیند طرح ریزی ممیزی فراهم کنند و 

هدف آن اطمینان از مهارت های صحیح افرادی است که ممیزی را اجرا می کنند.

این اس��تاندارد ب��رای همت��رازی با رویک��رد هماهن��گ در همه 
سیس��تم های مدیری��ت ای��زو، همراه با بهبود در ش��فاف س��ازی 
محاس��بات زمان ممیزی،  پیاده س��ازی الزامات برای سازمان های 
 ،ENMS چند سایتی و شایستگی فنی افراد مرتبط با ممیزی های

به روز شده است.

اس��تانداردISO50003  تنها یک��ی از اس��تانداردهای مجموعه 
سیس��تم مدیریت انرژی ایزو اس��ت که برای تکمیل و پشتیبانی از 
استاندارد ISO50001 )سیس��تم های مدیریت انرژی- الزامات 

همراه با راهنمای استفاده( طراحی شده است.

موارد دیگر عبارتند از:
ISO50004 : )سیس��تم های مدیری��ت انرژی - راهنم��ای 

)ISO50001 اجرا، نگهداشت و بهبود سیستم مدیریت انرژی
ISO50005 : )سیس��تم های مدیریت انرژی - رهنمودهایی 

برای اجرای مرحله ای )در دست تدوین (است.
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امید   هاشمی

موسسه علمی امید هاشمی

خراب��ی در مداره��ا  و تجهیزات به 
 چه ش��کل خود را نش��ان می دهد؟

»قسمت دوم و پایانی«

شکستگی
8- شکستگی یا تََرک

ب��ر روی بدنه تجهی��زات الکتریک��ی نباید هیچ گونه ش��کاف، 
َترک و شکس��تگی دیده ش��ود، چرا که باعث می ش��ود ب��ه  راحتی 
گ��رد و خ��اک از بی��ن آن ها ب��ه داخ��ل نفوذ ک��رده، بی��ش از پیش 
کار تجهی��ز را مخت��ل نمای��د. از طرف��ی در اث��ر وج��ود تَ��رک ی��ا 
 شکس��تگی ام��کان ب��ر روز اتصال��ی ی��ا جرقه ب��ه بیرون بس��یار 

زیاد خواهد شد.

مقدمه:
تجهی��زات الکترونیکی و مدارهای مربوطه بخش مهمی از تجهیزات حمل و نقل عمودی را تش��کیل می دهند، البته این تمام 
ماجرا نیس��ت، در حقیقت ملزومات الکترونیکی به عنوان قس��مت اصلی دریافت پیام ها و دستورات از کاربران، تبدیل آن به 

سیکنال های قابل تشخیص، خوانش و صدور در قالب فرمان اجرایی، بسیار حائز اهمیت و شایان توجه است.
تجهیزات الکترونیکی غالبا به صورت مدارهای چاپی در سیستم ها و دستگاه ها نصب و اجرا می شوند. موضوع این مطلب در 
خصوص تاثیر نقائص و خرابی های مدارها بر عملکرد و نحوه کارکرد یا ازکار افتادگی تابلو های فرمان، کنترلرها) درایوها( 

و دیگر ملزومات مورد استفاده در صنایع آسانسور و پله برقی است.

تجهیزات الکتریکی به هیچ وجه نباید تحت فشار مکانیکی قرار 
بگیرند. به طور مثال نباید سنگینی تجهیزات دیگر

 بر روی آن ها باشد.

مباحث نظری عیب یابی
 عوام��ل متع��ددی ب��ر روی عملکرد صحی��ح م��دارات تاثیر 
می  گذارد. گاه این عوامل از داخل مدار سرچش��مه می گیرند و گاه از 

خارج از آن. ابتدا به بررسی عوامل داخلی می پردازیم:

بررسی عوامل خارجی
1- اشکاالت ولتاژی

کاهش ولتاژ.
۱- با کاهش ولتاژ تغذیه، افت ولتاژ روی

۲- تجهیزات دیگر قابل صرف نظر کردن نیست.
3- مدارات مجتمع از کار می افتند و کل مدار دچار اشکال می شود.
 ۴– کمتر از حد در ورودی  ها، باعث عمل نکردن سامانه می  شود.
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افزایش ولتاژ.
۱– با افزایش ولتاز تغذیه، جریان مدار و در نتیجه توان تلفاتی افزایش 

می  یابد که خود موجب سوخت  وسوز در سیم  کشی مدار می شود.

 ۲– باالتر از حد، باعث س��وختن قطعات و تجهیزات می شود.

2- اشکاالت شکل موج ولتاژ
در برخی موارد اتصال اشتباه شکل موج بر خالف آنچه که مدار 

برای آن طراحی شده است.
 ب��ه طور مثال اتصال ب��رق متناوب به جای مس��تقیم و بلعکس.

3- اشکاالت جریانی
 افزای��ش جری��ان خ��ود باع��ث افزای��ش گرم��ا می ش��ود.

۴ - اشکاالت قطع مدار
 م��دار ممک��ن اس��ت از ای��ن قس��مت ها قط��ع ش��ود:

         ۱- نقطه اتصال سیم و کابل به سر سیم و سرکابل.
         ۲– نقطه اتصال سیم ها به یکدیگر. در زیر ترمینال، انشعابات 

و لحیم کاری.
3– لحیم سردی.

۴– شکستگی پایه قطعات.

5– داخل ترمینال ها.
۶– زیر بدنه تجهیزات.

بررسی عوامل داخلی
1- اشکاالت اتصال کوتاه مدارات. 

اتصال کوتاه داخلی کابل ها .
2- وضعیت حرارتی تجهیزات

عب��ور جریان ب��رق از ی��ک تجهیز ب��ه خودی خ��ود موجب 
گ��رم ش��دن آن تجهی��ز می ش��ود. ای��ن ح��رارت افزای��ش یافته 
 و روی دم��ای خاص��ی ثاب��ت می مان��د. ای��ن دم��ا به س��ه عامل

 روبرو بستگی دارد:
نکته: اما در برخی مواقع در صورت عدم تعادل در یکی از موارد 
باال، ح��رارت تجهیز به تدریج باال رفته و می تواند برای آن مش��کل 

ایجاد نماید.
۱- دمای محیط.

۲- جریان عبوری از تجهیز.
3- روش خنک سازی تجهیز.

3- اشکاالت گذرا
این اشکاالت اگرچه دارای ساختار سیس��تماتیک نیستند اما با 

کمی دقت و حوصله می  توان از وقوع آن ها جلوگیری نمود.
۱- برخورد سیم با عایق آسیب دیده به بدنه دستگاه.

۲- شل بودن سیم زیر سیم  گیر.

4- نشتی جریان
 در ص��ورت اتصال��ی در س��یم ها، کابل ه��ا ی��ا دیگ��ر 
قس��مت های ی��ک مدار، مس��یرهای م��وازی جریان ایجاد ش��ده 
که ع��الوه ب��ر افزای��ش بی م��ورد مص��رف ت��وان، خ��ود باعث 
 ایج��اد احتمال آتش س��وزی و مس��ائلی از این دس��ت می ش��ود.

*اتصال زمین ضعیف و نامناسب.

5- افزایش امپدانس ورودی مدارات.

بررسی عوامل محیطی
1- گرد و غبار

آلودگی و عوامل مانن��د آن، به طور جدی می تواند به تجهیزات 
الکتریکی چ��ه در هنگام انبارش و چه در هنگام بهره برداری صدمه 

 وجود اعوجاج در شکل موج ولتاژ.



نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 54
شماره   ششم  )  خرداد 1400(

بزنند. ورود گ��رد و غبار به داخ��ل تجهیزاتی مانن��د کنتاکتورها و 
کلید ها عالوه بر افزایش مقاومت تماس می توانند مسیرهای نشتی 

برای ولتاژهای باال نیز ایجاد کنند.

2- رطوبت
 ه��وای مرط��وب م��ی  تواند باع��ث اکس��ید ش��دن قطعات 
هن��گام  در  رو  ای��ن  از  ش��ود.  مکانیک��ی  و  الکترونیک��ی 
 س��فارش تابل��و و دیگ��ر تجهی��زات بای��د مح��ل م��ورد کاربرد

 آن در نظر گرفته شود.

3- تجهیزات بدون استفاده و اضافی
به ه��ر دلیل نباید س��یم  کش��ی ها و تجهیزات اضاف��ی و بدون 
 اس��تفاده در م��دار ق��رار بگیرن��د و بهتر اس��ت از فض��ای داخلی

 تابلو خارج شوند.

4- ناهماهنگی بین اجزای سیستم
ب��ه ط��ور کل��ی هم��ه تجهی��زات الکتریکی س��اخته ش��ده، 
دارای نظ��م و ترتی��ب خاص��ی در طراح��ی آن ه��ا م��ی  باش��د 

پ��س وج��ود هرگون��ه ناهماهنگ��ی و خراب��ی در م��دار، تجهیز 
 و قطع��ات می توان��د مع��رف ب��روز اش��کاالت و ای��رادات 

بعدی باشد.

۱- نام گذاری و برچسب گذاری نادرست.
۲- رنگ بندی غلط و جا به جایی رنگ ها.

3- عدم رعایت فاصله مناسب بین تجهیزات.
۴- اشکاالت مکانیکی تجهیزات الکترومکانیکی.

5- مونتاژ اشتباه نقشه در کارخانه.
   ۶- ع��دم مطالعه دس��تورالعمل ها و نداش��تن مه��ارت کافی.

  

نتیجه گیری
 ب��ا بررس��ی دقی��ق م��وارد ظاه��ری و فیزیک��ی ی��ک 
تجهی��ز می ت��وان ت��ا ح��د زی��ادی )و در برخ��ی م��وارد 
 ب��ه ط��ور کام��ل( ب��ه وضعی��ت عملک��رد صحی��ح آن 

در مدار آگاه شد.
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سرویس و نگهداری
 آزمون و تست آسانسور
قسمت سوم

امیر خرمی

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای

کنترل کلید استپ قارچی ته چاه )کلید سرویس کار(
کلید سرویس��کار ته چاه جهت اس��تفاده س��رویس کار در زمان های اضطراری یا به هنگام کار در ته چاه 
جهت از کار انداختن آسانس��ور مورد اس��تفاده قرار می گیرد. با توجه به این که کلید قارچی ته چاه جزء سری 
اس��تپ ها می باش��د، در صورت زدن کلید قارچی تا به کار انداختن مجدد آن، آسانسور خاموش خواهد بود. 
کلید سرویس��کار معموال در محلی نصب می گردد که از داخل چاه به هنگام ب��از کردن در طبقه اولین توقف 
در دسترس ش��خص تعمیرکار قرار گیرد )حدوداً بالفاصله ۲۰ سانتی متر پایین تر از طبقه تراز کف تمام شده 

ساختمان(.

کنترل قاب وزنه، تعداد وزنه های نصب شده و مهار آن
در این مرحله ش��مارش تعداد وزنه ها و برآورد مق��دار وزن آنها و نیز چگونگی مهار وزنه کنترل می ش��ود. در صورتی که 
وزنه ها کنترل نشوند، ممکن است باعث مشکالت و خطرات جانی احتمالی گردد. در این مرحله روغندان ها و کفشک ها و نیز 

کفشک های کمکی مورد بازرسی قرار می گیرند و نحوه نصب و کارکرد آن ها کنترل می شود.
 

کنترل محل نصب ضربه گیر )بافر( کابین و وزنه
در این قسمت نحوه نصب ضربه گیرها کنترل می شوند. این ضربه گیرها باید به طور صحیح در روی سکو یا روی کادر وزنه 
و کابین نصب و محکم ش��ده باش��ند. فاصله کادر وزنه با ضربه گیر و سکو نیز باید کنترل شود. همان طور که بیان شد این فاصله 

باید بین ۱5 تا ۲5 سانتی متر باشد. 
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بازرسی از سکوی ضربه گیر کابین 
و وزنه

در این مرحله از نحوه اجرای سکوی 
محل نص��ب ضربه گی��ر کابی��ن و وزنه 
بازدید به عمل می آید. الزم است سکو به 
طور محکم در مرکز کادر وزنه و یا کابین 
اجرا شده باشد و نیز از لحاظ سازه ای نیز 
مناسب باشد )الزم است نقشه ها و نحوه 

اجرا به تأیید مهندس سازه برسد(. 

بازرس��ی از چگونگی اجرای سیم 
ارت

در این قس��مت نحوه اتصال ارت به 
آهن کشی کنترل و بازرسی می شود. الزم 
اس��ت کابل ارت به چاه ارت س��اختمان 

متصل شود. 

مرحله دوم: بازرسی از در طبقات
در آغاز بازرس��ی این مرحل��ه، ابعاد 
کابین اندازه گی��ری و با ابع��اد مورد نیاز 
مقایسه و یادداشت می شود. سپس برای 
کلی��ه طبقات از اولین ت��ا آخرین توقف، 
بازرس��ی از در طبقات انجام می ش��ود. 
بازرسی باید شامل نحوه کارکرد درست 
قفل ه��ا و عملکرد صحی��ح در هنگام باز 
ش��دن و بسته شدن آن باش��د. الزم است 
که زنگ اضطراری )اخبار(، شس��تی فن 
کابی��ن و نحوه کارکرد شس��تی D.O در 
ابتدای این مرحله نیز بازرس��ی و کنترل 
شود. نیروی بسته ش��دن در طبقات و در 
کابین نیز کنترل می ش��ود. در هنگام عبور 
یا گیرکردن مس��افر بین دره��ا باید در به 
صورت اتوماتیک باز ش��ود. نیروی الزم 
جهت جلوگیری از بسته شدن در نباید از 

۱5۰ نیوتن تجاوز نماید. 

مرحل��ه س��وم: بازرس��ی کل��ی 
آسانسور

در این مرحله بازرس��ی آسانسور از 
آخرین توقف شروع می شود و آسانسور 
توس��ط تابلوی روی کابی��ن )رویزیون( 
در وضعیت کنترل دس��تی قرار می گیرد. 
ب��ازرس همراه ب��ا نص��اب روی کابین 
رفته و آسانس��ور توس��ط حرکت دستی 
از طری��ق تابل��وی رویزیون به س��مت 
 پایین حرکت داده ش��ده و مورد بررسی

 قرار می گیرد. 
در حین حرکت، کلید ایس��ت روی 

جعبه رویزیون کنترل شود.
در صورت ضربه به روی کلید قارچی 
روی جعب��ه رویزیون، کابین آسانس��ور 

باید متوقف گردد. 
در حین حرک��ت کابین، نحوه نصب 
و کارک��رد روغندان های کابی��ن کنترل 

می شود. 
در حین حرکت کابین و گذش��تن از 
کن��ار درها عملک��رد قفل دره��ا مجدداً 
کنترل می شود. با اعمال ضربه به درهای 
طبقات )درهای لوالی��ی( زبانه قفل ها را 

کنترل می نمایند. 

کنترل فاصله براکت ریل های کابین 
و وزنه تعادل و نحوه بسته شدن لقمه ها

در ای��ن مرحل��ه در حی��ن حرک��ت 
 کابین، نحوه اتصاالت، جوش��کاری ها، 
براکت ه��ا و محک��م ش��دن آنه��ا ب��ه 
آهن کش��ی و ی��ا س��ازه چاه آسانس��ور 
مشاهده و بازرس��ی می گردد. همچنین 
 در چند نقطه از مس��یر حرکت آسانسور
، فاصله دهانه دو ریل کابین اندازه گیری 
می ش��ود ت��ا از ش��اقول ب��ودن ریل ه��ا 

اطمینان حاصل ش��ود. زی��را در صورت 
یکس��ان و مس��اوی نبودن فاصله ریل ها 
 مش��کالتی در نح��وه حرک��ت کابی��ن

 ایجاد خواهد شد. 

بازرسی از پشت بند ریل ها و پیچ و 
مهره های مربوطه

در ای��ن مرحل��ه از بازرس��ی، بای��د 
از تکمی��ل بودن پی��چ و مهره ه��ا و نوع 
س��ایز آنها مطمئن ش��د. الزم به توضیح 
اس��ت ک��ه جوش��کاری ریل ه��ا ب��ه 
یکدیگر و پش��ت بند، مجاز نمی باش��د. 
 بای��د حرک��ت کابی��ن از محل نش��یمن 
زبانه ه��ای ابتدا و انته��ای ریل ها بازدید 
ش��ود و در صورت وجود اختالف سطح 
کمتر از ۲ میلی متر، توسط سوهان کاری 
هموار ش��ده و در غیر ای��ن صورت الزم 
اس��ت که ریل ها مجددا به طرز درس��تی 

نصب شوند. 

کنترل میکروس��وئیچ پاراش��وت 
روی کابین 

روی اهرم پاراش��وت، میکروسوئیچ 
پیش بین��ی و نص��ب گردیده اس��ت که 
به محض پاراش��وت و فعال ش��دن آن، 
میکروسوئیچ نیز فعال شده و مدار سری 
استپ قطع می شود و در نهایت آسانسور 

از حرکت باز می ایستد.

کنترل لقی کابین
کفش��ک های کابین در این مرحله از 
بازرسی کنترل شده و در صورتی که لقی 
بین کفش��ک و ریل بیش از اندازه باش��د 

باید نسبت به تنظیم آنها اقدام شود. 
ادامه  دارد
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سعید زرگر ارشادی

کارشناس ارشد مکانیک

جک های تلسکوپی در آسانسو رهای هیدرولیک
»قسمت اول«

 امروزه با افزایش س��اخت و س��از و لزوم تامین تجهیزات حمل 
و نقل عمودی برای س��اختمان های بلند مرتبه، موضوع آسانسورها 

بسیارجدی تر می شوند.
 لزومًا آسانس��ورها ب��ا توجه به تن��وع کاربرد ه��ا، دارای تنوع و
 گونه های مختلف به لحاظ س��اختار و س��اختمان ب��وده و بر همین 

اساس دارای ملزومات و تجهیزات متنوعی هستند.
درآسانسورهای هیدرولیک بدلیل س��اختار ویژه ای که دارند از 

تجهیزات مختص به خود استفاده می گردد.
یکی از این تجهیزات جک های تلس��کوپی است. در این مقاله به 
س��اختار، چگونگی حرکت و جابجایی، نحوه تست، وارسی و آغاز 
حرکت صحی��ح و دیگر موارد در مورد این گون��ه ملزومات جدایی 

ناپذیر از سیستم آسانسو های هیدرولیک می پردازیم.  

بعد از خواندن این مقاله موارد زیر را میآموزیم:
چرا باید جک تلسکوپی نصب کرد؟. ۱
درباره نقش جکهای تلس��کوپی ابتدایی، ش��امل جکهای ۲ و 3 . ۲

مرحله ای.
جک تلسکوپی چگونه کار میکند؟. 3
اطالعات مورد نیاز برای طراحی جک تلسکوپی.. ۴
درباره کاربردهای جک تلسکوپی.. 5
درباره نصب و همزمان سازی مجدد جک های تلسکوپی.. ۶

در سیس��تم های حمل و نقل عمودی،  س��ال های بسیاری است 

که، جکهای تلس��کوپی مورد استفاده قرار می گیرند. در بررسی های 
صورت گرفته و نیز گزارش های منتش��ر ش��ده از جمله در مورد یک 
ساختمان های قدیمی در شهر لس آنجلس، ) یافت شدن تجهیز یک 
آسانس��ور مربوط به اوایل دهه ۱۹۲۰ میالدی که با  استفاده از نیروی 
آب کار میکرده اس��ت. که در آن از یک جک تلسکوپی استفاده شده 
ب��ود.( در حالی که چنین طرح های اولیه ای در حال اس��تفاده بودند، 
در بسیاری موارد این سیس��تم ها مشکالتشان بیشتر از چیزی بود که 

توجیه داشته باشند.
 اکنون با توجه به نوآوری ها و پیش��رفت های ب بدست آمده می 
توان گفت؛ جکهای غیر س��نکرون، کیفیت حرکت نامطلوبی  دارند. 

زیرا هر استیج به طور مستقل از استیج های دیگر عمل میکند.
 با پیش��رفت تکنولوژی، جهت رفع نیاز صنعت، اس��تفادههای 

متنوعی از جکهای تلسکوپی بعمل می آید.
جکهای تلس��کوپی راه ح��ل خوبی برای اس��تفاده در مکانهایی 
که فضای مناس��ب وجود ن��دارد، م��کان هایی که نیاز به نوس��ازی 
س��اختمانهای قدیم��ی و طراحی س��اختمانهای جدید میباش��د و 
همچنین  امکان تعویض جک های قدیمی و فرس��وده را در اختیار ما 

قرار میدهد. 
این جک ها مزیت عمومی جک های هیدرولیک از جمله کاهش 
آلودگی محیط را نیز دارند. مزیت دیگر این جک ها حذف سیمبکسل 
و حذف پاراش��وت اس��ت. در برخی کاربردهای خاص برای طول 
مس��یرهای بین ۲ تا ۴ توقف، می توان از جک های تلس��کوپی بدون 

نیاز به حفر چاه استفاده کرد.
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طراحی کاربردی جکهای تلسکوپی
سه رویکرد برای طراحی جکهای تلسکوپی وجود دارد: 

-غیر همزمان، ک��ه اجازه میدهد هر پیس��تون قبل از بحرکت در 
آمدن پیستون بعدی به طور کامل باز شود. 

-همزمانی خارجی، که همزمان س��ازی از طری��ق کابل و قرقره 
یا زنجیر و چرخ دنده انجام میش��ود و به پیس��تونها اج��ازه میدهد تا 

همزمان و با سرعتهای برابر حرکت کنند. 
-همزمانی داخلی، که تمام پیس��تونها به طور همزمان باال و پایین 
میش��وند که این همزمانی به وس��یله جابجایی روغن از یک محفظه 

بیرونی به محفظه داخلی پیستون بزرگتر انجام میگیرد.

و آخرین مورد،  اینکه بهترین کیفیت حرکت را دارند.
با توجه به س��ه نوع طراح��ی جکهای تلس��کوپی، دو نوع جک 
وجود دارد که روی همزمان سازی داخلی تمرکز دارد و نسبت به بقیه 

جک های تلسکوپی دارای کاربرد بیشتری هستند:
جک دو مرحلهای که ش��امل یک پیس��تون باال، یک پیس��تون . ۱

پایین تر، یک س��یلندر و دو هد که قطعات آب بندی روی آنها 
قرار گرفته اس��ت. پیستون پایین تر توس��ط سیستم آب بندی 
داخلی، داخل س��یلندر قرار گرفته و روی سطح سنگ خورده 

سیلندر حرکت میکند.
جک س��ه مرحلهای که شامل پیس��تون باالیی، پیستون میانی، . ۲

پیس��تون پایینی، سیلندر و س��ه هد که قطعات آب بندی روی 
آنها قرار گرفته اس��ت. پیس��تون میانی و پایینی توسط سیستم 
آب بن��دی که از داخل عمل آب بن��دی را انجام میدهند داخل 
سطح سنگ خورده پیستون پایینی و سیلندر حرکت می کنند.

 هر ک��دام از ای��ن دو جک فق��ط برای م��واردی مورد اس��تفاده 
می باشند که از هدایت گرها جهت حرکت استفاده شود.

 

 

 د.نبهترین کیفیت حرکت را داراینکه  آخرین مورد، و 

های تلسکوپی، دو نوع جک وجود دارد که روی همزمان سازی داخلی تمرکز دارد و نسبت به  طراحی جکبا توجه به سه نوع  
 :دارای کاربرد بیشتری هستندهای تلسکوپی بقیه جک

و دو هد که قطعات آب بندی روی    تر، یک سیلندر  ای که شامل یک پیستون باال، یک پیستون پایین جک دو مرحله -1
پی است.  گرفته  قرار  پایینآنها  روی سطح    ستون  و  گرفته  قرار  سیلندر  داخل  داخلی،  بندی  آب  توسط سیستم  تر 

 کند.سنگ خورده سیلندر حرکت می
ای که شامل پیستون باالیی، پیستون میانی، پیستون پایینی، سیلندر و سه هد که قطعات آب بندی جک سه مرحله -2

پایینی توسط سی پیستون میانی و  آنها قرار گرفته است.  انجام روی  را  بندی  از داخل عمل آب  ستم آب بندی که 
 کنند. دهند داخل سطح سنگ خورده پیستون پایینی و سیلندر حرکت میمی

 گرها جهت حرکت استفاده شود.  باشند که از هدایتهر کدام از این دو جک فقط برای مواردی مورد استفاده می

 : ASME A17.1 / CSA B44,3.18.2.7.2 دستور العمل بر اساس

از  » بیشتر  اگر جک تلسکوپی  باید به صورت داخلی هدایت شود.  پیستون  باید هدایت  2هر  باشد،  گر خارجی    مرحله داشته 
هدایت شود.  استفاده  پیستون  هر  حالت   برای  تمام  با  مطابق  باید  خارجی  قسمت  گرهای  کد  در  که  است   2.15هایی  آمده 

 طراحی و ساخته شود.« 

 گر حرکت کنند.  ام هدهای مراحل جک باید داخل یک هدایتبه بیان دیگر، کابین و تم

 

 کند؟ جک تلسکوپی چگونه کار می

 حرکت در جهت بال 

ای با همزمانی داخلی  مرحله  2پی  وهای تلسککنند، بررسی جکپی چگونه کار میوهای تلسکبهترین راه نشان دادن اینکه جک 
حرکت کنند( برای دنبال کردن دبی و فشار روغن، ابتدا سیستم را به سمت باال  ها با سرعت برابر و همزمان  )پیستون  باشد.می

شود. از حالت ابتدایی که  دهیم. حرکت به باال با روشن شدن موتور و چرخش پمپ و باز شدن شیر برقی آغاز می حرکت می
 کنیم)شکل زیر(باشد آغاز می جک کامال بسته می

 

-شود. محفظه توسط روغن پر میمتصل شده. ورودی جایی است که روغن پمپ می 2#به ورودی ورودی  1#محفظه تحتانی 
یاتاقان پایینیشود و فشار زیر  پیستون  نیرو در  پایینی(، باعث ایجاد  از  برای حرکت 3#های داخلی)جدا کننده قسمت باالیی 
 گردد. کردن به سمت باال می 

)در یک سیستم بسته فشار در تمام جهات برابر است( قابل توضیح توسط قانون پاسکال  در ادامه روی می دهد،اتفاقاتی که  
 هستند.

 CSA  /  ASME A۱۷,۱ العم��ل  دس��تور  اس��اس  ب��ر 
: B۴۴,3,۱8,۲,۷,۲

»هر پیس��تون بای��د به ص��ورت داخلی هدایت ش��ود. اگر جک 
تلسکوپی بیش��تر از ۲ مرحله داشته باش��د، باید هدایت گر خارجی 
برای هر پیستون استفاده ش��ود. هدایت گرهای خارجی باید مطابق 
با تمام حالتهایی که در کد قس��مت ۲,۱5 آمده است طراحی و ساخته 

شود.«
به بیان دیگر، کابین و تمام هده��ای مراحل جک باید داخل یک 

هدایت گر حرکت کنند.

جک تلسکوپی چگونه کار میکند؟
حرکت در جهت باال

بهترین راه نش��ان دادن اینک��ه جکهای تلس��کوپی چگونه کار 
میکنند، بررسی جکهای تلس��کوپی ۲ مرحلهای با همزمانی داخلی 
میباش��د. )پیس��تونها با س��رعت برابر و همزمان حرکت کنند( برای 
دنبال کردن دبی و فش��ار روغن، ابتدا سیستم را به سمت باال حرکت 
میدهیم. حرکت به باال با روش��ن ش��دن موتور و چرخش پمپ و باز 
شدن ش��یر برقی آغاز میش��ود. از حالت ابتدایی که جک کامال بسته 

میباشد آغاز میکنیم)شکل زیر(
ادامه دارد
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میلیون ها سال از ساخت اولین ملزومات و ادوات توسط انسان ها در زمینه های مختلف می گذرد   
 و ما اکنون با تکیه بر دانش بشری ناظر و شاهد ارتقاء و باالرفتن کیفیت و کاهش ایرادها و استفاده از تکنولوژی های جدید و 
بهینه شدن در تمام زمینه ها  ازجمله: تجهیزات رفاهی، لوازم خانگی، تجهیزات صنعتی، نظامی آموزشی، غذایی وغیره هستیم.
در دهه های گذش��ته در زمین��ه صنایع حمل ونقل عمودی در آن زمان بعضی تولید کنندگان و س��ازندگان در برخی جوامع 
به مدارجی از تکنولوژی به مفهوم نه چندان پیش��رفته و در سطوح اولیه دس��ت یافته و اقداماتی در این زمینه انجام داده اند. این 
موارد نس��بت به زمان ساخت و در نظر گرفتن دهه های گذشته شاید جالب توجه به نظر برسد اما در مقایسه با آنچه که به عنوان 

تجهیزات صنایع آسانسور و پله برقی مطرح می شود بسیار ابتدایی و پیش پا افتاده و در مواقعی حتی سبب ضرر و زیان است.
در مصداق این موضوع شاید بتوان مورد آسانس��ور های به اصطالح دوسرعته را قرین به حقیقت دانست، هرچند که هنوز 
برخی را طاقت کنارگذاردن و عدم اس��تفاده از آن میسر نیست که این حقیقت چه بسا در مواقعی زمینه ساز حوادث و زیان های 

کم و بیش و گاهًا جبران ناپذیر هم  می شود.
خصوصًا این که در برخی شهرس��تان های کشور، این سیستم ها بدلیل عدم آگاهی کاربران و استفاده کنندگان و انگیزه های 

سود جویانه از سوی بعضی کارفرمایان مورد سفارش و اجرا قرار می گیرد.
بهر جهت این سیستم به نظر نگارنده دارای معایب و مشکالت بسیاری است که آگاهی از آنها در مقام بیان این موارد و گاهًا 

در مقام مقایسه می تواند به روشن تر شدن نکات قابل توجهی گردد.

علی جهانی

لزوم استفاده از تکنولوژی های جدید در صنایع آسانسور
قسمت اول
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برخی معایب سیستم دوسرعته
در ادامه برخ��ی معایب و مضررات  آسانس��و رهای به 

اصطالح دوسرعته به اختصار  بیان می شود؛
-مصرف انرژی و جریان برق فوق العاده باال

 -محدودیت در انتخاب س��رعت و ظرفیت آسانسور 
در پیاده سازی سیستم با روش دو سرعته

 -تغییرات و پله ای س��رعت به صورت ناگهانی از دور 
تند به دور کند 

  -ش��وک حرکت��ی در حی��ن اس��تارت و اس��تپ و 
 کیفی��ت حرکتی آسانس��ور و عدم قابلیت پیاده س��ازی در

 ساختمان های حساس
-کاهش عمر قطعات در اثر شوک حرکتی آسانسور
-انتقال شوک و ضربه های موتور به سازه ساختمان

-س��ر و صدای باال ناش��ی از تغییرات سرعت موتور و 
کنتاکتورهای تابلو فرمان

-تعمیر و نگهداری با هزینه باال

 ش��اید بت��وان در ادام��ه اینگون��ه اضافه نم��ود که طی
 س��ال های اخیر و با اس��تفاده از تجهیزات س��اخته ش��ده 
هوش��مند اکنون می توان  در سیس��تم حمل ونقل عمودی 
نیز  این پیشرفت ها جای خود را باز کرده و اثرات خود را به 

نیکی گذارده است.
 آسانس��ورهای ب��ه اصط��الح VVVF  را م��ی توان
  نمون��ه ای از آسانس��ور ه��ای قاب��ل برنام��ه ری��زی
  و تنظی��م ب��ا امکان��ات قای��ل توجه دانس��ت ک��ه دارای 
تفاوت های اساسی و ارزشمند نسبت به سیستم اصطالحًا 

 دو س��رعته را با خود دارد. ک��ه به اختصار به بی��ان آن ها به
 می پردازیم؛ 

 3VF مزایای سیستم
-کیفیت حرکتی ب��اال و حرکت نرم و ب��دون لرزش و 

بدون شوک حرکتی
 - کاهش استهالک قطعات به ویژه موتور که در سیستم 
دو سرعته نقش بسزایی در استپ کابین دارد ولی در سیستم 

3VF    اینگونه نیست.
-افزایش عمر مفید قطع��ات از جمله موتور گیربکس 

وسیستم تابلو فرمان 
-کاهش سر و صدا

- کاهش قابل مالحظه مصرف انرژی و برق تا )۴8 %(
-ع��دم محدودی��ت در انتخ��اب س��رعت و ظرفیت 

آسانسور
اصالح ضری��ب ق��درت )COS Ø ( کس��ینوس در 
اختالف فاز بین ولتاژ و جری��ان که معموالً جریان عقب تر 

از ولتاژ است.
اصالح ضریب ق��درت باعث به وجود آم��دن توان و 
بازگش��ت این توان غیر مفید به شبکه برق مصرفی می شود 
در نتیجه این مس��ئله باعث کاهش توان موتور می گردد در 
سیس��تم های 3VF به خاطر یکسو شدن ولتاژهای AC و 
DC و هم فاز شدن جریان ولتاژ، توان به حداقل می رسد  با 
توجه به اینکه توان موتور نسبت مستقیم با ضریب اصالح 

قدرت دارد.
 ادامه دارد
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چکیده:
با توجه ب��ه افزایش عوامل زیان آور و گاهًا خطر آفرین موجود در محیط کار، اس��تفاده از روش های فنی و مهندس��ی 
)به دلیل پیچیدگی و تخصصی ش��دن انواع کار و شرایط  محیط کار،اس��تفاده از روش های فنی و مهندسی( به تنهایی برای 
پیشگیری ومقابله با ش��رایط ناایمن کافی نبوده و الزم اس��ت که تدابیری برای تکمیل راهکارهای مورد استفاده اندیشیده 

شود.
با توجه  به نقش عوامل انسانی در بنگاه های صنعتی و تولیدی و اثرات ویژگی های فرهنگی این عامل بر وقوع حوادث 
در مقاله حاضر به برس��ی اجمالی تاثیرات فرهنگ ایمنی بر موفقیت نظام های ایمنی،بهداشت و محیط زیست پرداخته شده 
اس��ت و پس از بحث درباره س��یر تحول راهکارهای کاهش حوادث ونگاهی کوتاه بر تعاریف واژه های کلیدی،با تشریح 

مدل هایی به فرآیند ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی در سازمان ها پرداخته شده است.

واژه های شاخص: فرهنگ،فرهنگ سازمانی، فرهنگ ایمنی.

مجید رمضانیابوذر مومنی

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

»قسمت اول«
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مقدمه:
در سال های اخیر در دس��تور العمل ها و آئین نامه های اجرایی 
ایمنی، بیشترین تاکید بر رفتار و نگرش کارکنان )در تمامی سطوح( 
سازمان شده اس��ت و برای بهینه سازی شرایط ایمنی، رویکردهای 

رفتاری و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته اند.
  ای��ن رویکردها ب��ر عوامل انس��انی موث��ر بر ایمن��ی متمرکز
 می باشند. اساس آن ها بر این ایده و نگرش واقع گردیده که بسیاری 
از حوادث در نتیجه رفتار ریسک پذیر کارکنان رخ می دهند. از این 

رو هدف رویکردهای اجرایی مباحث و محافل فرهنگی بر؛
=به حداقل رساندن و کمینه سازی رفتارهای ریسک پذیر

=افزایش رفتارهای ایمن  استوار می باشد.
بدیهی اس��ت که با توجه به ماهیت پیچیده رفتارها، نگرش ها، 
باورها و نظام های ارزش��ی انسان ها اس��تفاده از یک برنامه از پیش 
نوش��ته ش��ده در این زمینه موثر نبوده واین مه��م از طریق انگیزش 
کارکنان و افزایش مش��ارکت آنان و به ویژه توجه به شرایط بومی و 

اقتضایی صورت می گیرد. 
در هر حال برای افزایش سطح فرهنگ ایمنی در سازمان ها الزم 
است تا روش هایی تدوین شده وبه فراخور  و متناسب با شرایط هر 

سازمان مورد استفاده قرار گیرند.
نگاهی اجمالی بر سیر تکامل تاریخی شیوه های کلی کاهش 

حوادث و افزایش ایمنی،بهداشت حرفه ای 
 مطاب��ق آنچ��ه که در ش��کل ۱ به نمای��ش درآمده ،اس��تفاده از 
تکنولوژی و اس��تاندارد ها )به ویژه در صنایع نفت و گاز ( به عنوان 
شیوه اصلی کاهش حوادث به کار گرفته ش��ده و این شیوه به بهبود 

قابل توجه وضعیت ایمنی منجر گردیده است.
 در این دوره زمانی رش��د فنون و علوم مهندسی، و بهبود سخت 
افزاری به همراه توجه به مس��ئله ایمنی س��بب پیش��رفت هایی در 

کاهش میزان حوادث گردیده است.
در مرحله بع��د، پیدایش نظام های مدیریت ایمنی، بهداش��ت 
حرفه ای و محیط زیس��ت با تمرکز بر کارب��رد همزمان تکنولوژی 
واس��تانداردها میزان موفقیعت طرح های ایمن��ی را باال برد و میزان 
حوادث را کاهش داد. در این دوره پیدایش نظام های گزارش دهی 
و یکپارچه سازی نظام های مدیریتی با نظام های ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست به همراه توجه به صالحیت کارکنان )از منظر ایمنی( 
و بهره گیری از روش هایی مانند؛ ارزیابی ریسک و غیره نتایج مثبتی 

را در کاهش میزان حوادث به همراه داشت.
با این حال امروزه با وجود پیداش و گسترش متد های مدیریت 
ایمنی و بهداش��ت حرفه ای و محیط زیست )همانند نظام مدیریت 
ایمنی، بهداشت و استاندارد  زیس��ت محیطی،دستیابی به موفقیت 

بیشتر و بهبود مستمر، مستلزم شکل گیری فرهنگ ایمنی، بهداشت 
و محیط زیست در س��ازمان ها و وجود افرادی است که به صورت 
خود جوش ب��رای به کارگیری عناصر نظام های مدیریت ترغیب  و 

تشویق شوند. 
در غی��ر این ص��ورت اس��تانداردها و نظام ه��ای مدیریتی صرفًا 
مستنداتی بیش نیستند. بر این اساس برای دمیدن روح اجرایی و حیات 
بخش��یدن به این مس��تندات و تحقق آنچه در آنها نهفته است تغییر در 
رفتار و نگرش های افراد و تمرکز بیش��تر آنان بر ایمنی به عنوان عاملی 
کلیدی به ش��مار می رود، که تنها از طریق شکل گیری فرهنگ ایمنی، 

درک و شناسایی آن است. در اینجا سواالتی از این قبیل که؛

فرهنگ چیست؟
- فرهنگ ایمنی چه تعریفی دارد؟

مط��رح می گردد و ام��ا از آنجا که فرهنگ ایمنی یک س��ازمان، 
به عنوان بخش��ی از فرهنگ سازمانی اس��ت و خود مفهوم فرهنگ 
س��ازمانی نیز مورد س��وال قرار می گیرد. هر ی��ک از واژه های فوق 
دارای تعاریف  متعددی هستند که به عنوان نمونه به ارائه چند مورد 

برای هر یک خواهیم پرداخت.

چند تعریف از فرهنگ :
*فرهنگ دس��ته ای از عناصر ذهنی و عینی انسان ساز است که 
در گذش��ته ،احتمال بقا را افزای��ش داده وباعث رضایت هایی برای 
دس��ت اندر کاران یک موقعیت زیست بومی ش��ده است .به همین 
دلیل در بین کسانی که می توانستند به دلیل داشتن یک زبان مشترک 
و زیس��تن در زمان و مکان مشترک ارتباط برقرار کنند مشترک شده 

است.)یاندیس(
* الگوی��ی از مفروضات مش��ترک که گ��روه فرا م��ی گیرد به 
طوری که مش��کالت انطباق پذیری خارج��ی و هماهنگی داخلی 
آن را حل می کند و به س��بب عملکرد و تاثیر خویش معتبر دانس��ته 
م��ی ش��ود و از این جهت ب��ه مثاب��ه روش صحی��ح ادراک تفک و 
احس��اس در خصوص آن مش��کالت به اعضای جدی��د گروه یاد 
داده می ش��ود . فرهنگ ش��امل هر چیزی اس��ت که بتواند از نسلی 
به نس��لی دیگر رس��انیده ش��ود؛ یعنی هم��ان می��راث اجتماعی و 
کلی��ت جامعی که ش��امل دان��ش، دین ،هن��ر اخالقی��ات، قانون ؛ 
 فنون ابزار س��ازی و کاربرد آنها و روش فرا رس��اندن آنها می ش��ود

 )ساترلند و وودوارد ۱۹۴۰(
*فرهنگ متش��کل از تصورات ، نگرش ها عادات مش��ترک و 
کمابیش یکس��ان ش��ده که در جهت نیاز های آدمی پرورانده شده 

است.)یانگ(



63 نشریه الکترونیک  سندیکای صنایع  آسا نسور و پله بر قی ایران 
شماره   ششم  )  خرداد 1400(

ویژگی های فرهنگ چیست ؟
*فرهنگ آموختنی اس��ت و خصوصیات غریزی یا ذاتی نمی 

باشد .
* فرهنگ آموخته می شود و تنها انسان است که می تواند عادات 

آموخته شده را به دیگران منتقل سازد 
* فرهن��گ اجتماعی اس��ت و افرادی ک��ه در گروهها و جوامع 
زندگی می کنند در آن ش��ریکند. بر همین اس��اس نوعی همگونی 

نسلی بین فرهنگ ها به وجود می آید. 
*فرهن��گ س��ازگاری م��ی یابد یعنی ب��ا دگرگونی به س��وی 

سازگاری با افراد حرکت می کند

چند تعریف از فرهنگ سازمانی:
*فرهن��گ س��ازمانی عب��ارت اس��ت از الگ��وی منحص��ر 
 ب��ه ف��رد از مفروض��ات، ارزش ه��ا و هنجاره��ا ی مش��ترک که 
فعالی��ت های جامعه پذیری زبان س��مبل ها و عملیات س��ازمان را 
ش��کل می دهد. مقصود از آن سیستمی از استنباط مشترک است که 

اعضا نسبت به یک سازمان دارند.
* باوری که هر یک از عضا در آن سهم دارند 

* روش انجام امور در اطراف خودمان 
* برنامه ریزی جمعی نفر 

* تفاهم همگانی . ) مورهد و گریفین(

تعریفی از فرهمگ ایمنی :
 محص��ول ارزش ها،نگ��رش ه��ا، ادراک، دی��دگاه ه��ا،
 توانایی ها و الگوهای رفتاری فردی یا گروهی که سبک و شایستگی 
مدیریت ایمنی و بهداش��ت حرفه ای در سازمان و تعهد نسبت با آن 

را نعیین می کند.
فرهن��گ ایمنی که در راه ش��کل گیری آن قدم بر م��ی داریم به 
مفهوم فرهنگی اس��ت که به موازات افزایش کیفیت و بهره وری، در 
ایمن��ی تمامی افراد را نیز تضمین کند. این فرهنگ ماحصل مطلوب 

فرهنگی است که:

*از نظام گزارش دهی خوبی برخوردار باشد.
* معقول و منطقی باشد

*از تجربیات بیاموزد
* اعطاف و تطابق پذیر باشد 

حال که تا حدودی با تعریف فرهنگ و فرهنگ ایمنی آشنا شدیم 
شاید این س��وال نیز در ذهن ایجاد شود که برای کسب موفقیعت در 
زمینه ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست هر سازمان چگونه 

می توان از ارتقا سطح فرهنگ کمک گرفت.

ادامه دارد

بازگشت همه بسوی خداست
 خاندان محترم یوسفی و رنجبر 

درگذش��ت عزیز از دس��ت رفته تان محمد علی یوس��فی )مدیرعامل 
ش��رکت نیکوبران آس��یا( را صمیمانه تس��لیت عرض نم��وده، از درگاه 
خداون��د مهربان ب��رای آن مرحوم آم��رزش و برای بازمان��دگان  صبر و 

سالمتی خواهانیم.

هیات مدیره  وبازرسین سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران
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 شرکت الماس آسانسور 

 علی نظمی 

 

به مجموعه آسانسورهایی که هر کدام از قطعات از یک برند و مارک جداگانه بوده   آسانسورهای ترکیبی  

و مجموعه ای نامیده میشود.   آسانسور ترکیبی از چندین برند باشد به اصطالح و کل آسانسور مجموعی 

آسانسورهای مونتاژی یا آسانسور پکیج به آسانسورهایی که تمامی قطعات از یک برند واحد بوده و  

تمامی اندازه ها و اجزای آسانسور با توجه به نقشه واحد منحصر به فرد چاه آسانسور خاص طراحی و  

 .ده باشد، آسانسور پکیج نامیده می شود تولید ش

های وارد کننده و یا نمایندگی  در گذشته آسانسورها به صورت پکیجی وارد کشور شده و توسط شرکت 

شدند. اما امروزه واردات آسانسورهای خارجی  اندازی می های اصلی در کشور، نصب و راه شرکت 

ت ترکیبی یعنی؛ نصب چندین قطعه از برندهای  های ایرانی آسانسورها را به صورمشکل بوده و شرکت 

 .گردد اندازی می مختلف که با یکدیگر سازگاری باالیی دارند ترکیب شده و نصب و راه 

علی نظمی

شرکت الماس آسانسور

آسانسورهای ترکیبی

 آسانسورهای ترکیبی به مجموعه آسانسورهایی که هر 
ک��دام از قطعات از یک برن��د و مارک جداگان��ه بوده و کل 
آسانسور مجموعی از چندین برند باشد به اصطالح آسانسور 
ترکیبی و مجموعه ای نامیده می شود. آسانسورهای مونتاژی 
یا آسانس��ور پکیج به آسانسورهایی که تمامی قطعات از یک 
برند واحد بوده و تمامی اندازه ها و اجزای آسانسور با توجه 
به نقش��ه واحد منحصر به فرد چاه آسانسور خاص طراحی و 

تولید شده باشد، آسانسور پکیج نامیده می شود.
در گذش��ته آسانس��ورها به صورت پکیج  وارد کشور شده 
و توس��ط ش��رکت های وارد کننده و یا نمایندگی شرکت های 
اصلی در کشور، نصب و راه اندازی می شدند. اما امروزه واردات 
آسانس��ورهای خارجی مش��کل ب��وده و ش��رکت های ایرانی 
آسانس��ورها را به صورت ترکیبی یعنی؛ نصب چندین قطعه از 
برندهای مختلف که با یکدیگر س��ازگاری باالیی دارند ترکیب 

شده و نصب و راه اندازی می شوند.
آسانس��ور ترکیبی در کش��ور با چندین برند متفاوت، بهره 
گرفته می ش��ود و می ت��وان از قطعات تولید ش��ده در داخل نیز 
اس��تفاده نمود. در این پکیج ها معموال تابلو فرمان مورد استفاده 
در کش��ور ساخته می ش��ود و با توجه به این که برخی از قطعات 
ساخت داخل کشور کیفیت قطعات ایرانی نیز مورد اهمیت واقع 
 می شود.در این پکیج ها بهای تمام شده پایین نصب ،جزء مزایای
  این پکیج ه��ا در نظر گرفت��ه می شود. س��رویس و نگهداری 
پکیج های ترکیبی و حمل و نقل قطعات به دلیل موجود بودن اکثر 
قطعات در کش��ور دارای هزینه ای پایین اس��ت.نکته ای که حائز 
اهمیت اس��ت با توجه به آشنایی بسیاری از نصابان با این قطعات 

پروژه نصب آسانسور در زمان کمتری صورت می گیرد.
در زمان خراب��ی، انحصاری در خرید قطعه وجود ندارد و به 
راحتی می توان قطعه م��ورد نظر را تهیه نمود و خرید قطعات به 

صورت جزیی نیز صورت می گیرد. 
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از جمله مهمترین قطعات در آسانس��ورهای ترکیبی می ت��وان به تابلو فرمان، 
فلکه هرزگرد، تراول کابل، جعبه ریویزیون، جعبه س��ه فاز آسانسور، وزنه تعادل، 
قالب سربکسل، سیم بکسل، پشت بند ریل آسانسور، انکودر آسانسور، لقمه ریل، 
براکت ریل آسانس��ور، گاورنر  ، کفشک  ، الکتروسیگنال، قفل لوالیی درب، مگنت 
درب آسانسور، دیکتاتور آسانسور اش��اره نمود که در ذیل به کاربرد آن ها اشاره ای 

کوتاه خواهیم داشت.
مزایای آسانسورهای ترکیبی:

- هزینه پایین نصب این نوع آسانسورها
- هزینه پایین سرویس و نگهداری و تعمیرات این نوع آسانسورها

- هزینه پایین حمل و نقل قطعات به دلیل موجود بودن اکثر قطعات در بازار ایران
- نی��از به زمان کمتر جهت اج��را و تحویل پروژه به دلیل آم��اده و موجود بودن 

تمامی قطعات در ایران
- تأمین آس��انتر قطعات یدکی به دلیل موجود بودن تمامی قطعات و آشنایی اکثر 

شرکت ها با الگوریتم نصب و رفع خرابی
- عدم انحصار در نصب و رفع خرابی

- قابلیت خرید قطعات به صورت جزیی
معایب آسانسورهای ترکیبی:

- کیفیت طراحی پایینتر نسبت به آسانس��ورهای پکیج به دلیل قابلیت استفاده 
از برندهای نامعتبر

- پراکندگی کیفیت و نوع قطعات نس��بت به یکدیگر، بعن��وان مثال : اگر تمامی 
قطعات از بهترین مدل باش��ند اما فقط یک قطعه نامرغوب اس��تفاده شود، کیفیت و 

کارایی کل سیستم  پایین خواهد آمد. 
- محدودیت در سرعت و تعداد توقف.
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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

ششمین


