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ــی در  ــوید، به راحت ــم کالم ش ــاز ه ــا مجسمه س ــاش ی ــک نق ــا ی ــر ب اگ
می یابیــد کــه بــدون اســتثنا، تک تــک آثــارش را دوســت دارد. ایــن 
ــدس و...  ــر، مهن ــنده، صنعت گ ــد، نویس ــر هنرمن ــه ه ــت ک ــی اس حس
ــت، دارد.  ــرده اس ــد ک ــود تولی ــت خ ــر و خالقی ــا فک ــه ب ــه آنچ ــبت ب نس
بــا ایــن دیــدگاه، شــکی نیســت کــه تمــام ســطرهای یک نشــریه نیــز برای 
مولــف و ســردبیر آن جــذاب و خواندنــی اســت، امــا نوشــتن یادداشــت و 
ســرمقاله لطــف و لــذت دیگــری دارد. چــرا کــه نویســنده در نــگارش آن 
بــه دغدغــه ذهنــی خویــش پرداختــه و بــا میــل و رغبــت بیشــتری قلــم 

می زنــد.
ایــن روزهــا همــه ی اعضــای خانــواده بــزرگ توســن در خصــوص توســن 
ــد کــه اطالعــات الزم را در رابطــه  پــالس ســخن می گوینــد و ســعی دارن
بــا رونــد تولیــد و کیفیــت ایــن محصــوالت بیــان کننــد. بنابرایــن حیــف 
اســت از آنچــه موجــب تمایــز پــالس شــده، حرفــی بــه میــان نیایــد. ایــن 
امــر، دلیلــی شــد تــا پــالس را بــه عنــوان یادداشــت ایــن شــماره خبرنامــه 

برگزینــم.

وقتــی یــک برنــد در خصــوص کیفیــت محصوالتــش صحبــت می کنــد بــه 
ــی  ــه و بزرگ نمای ــانی مبالغ ــه در اطالع رس ــی ک ــد، درصورت ــی می دان خوب
ــت  ــتریان را از دس ــاد مش ــه زده و اعتم ــود صدم ــار خ ــه اعتب ــود، ب ش
می دهــد؛ درنتیجــه در توصیــف رونــد تولیــد و کیفیــت محصــوالت، 
ــه  ــاوت را ب ــت، قض ــرده و در نهای ــوان ک ــه، عن ــق یافت ــه تحق ــه را ک آنچ

واگــذار می کنــد. مصرف کننــده 
آنچــه مدیــران توســن راجــع بــه ارتقــای کیفــی محصــوالت پــالس بــه رده 
صنعتــی می گوینــد، توقعــی اســت کــه بنابــر تــالش مهندســان، طراحــی 
اســتاندارد و اصولــی و دقــت در تولیــد از توســن پــالس دارنــد، امــا شــکی 
ــت  ــود و کیفی ــرد خ ــی از عملک ــی نهای ــرای ارزیاب ــن ب ــه توس ــت ک نیس
محصــوالت پــالس، بــه قضــاوت کاربــران و نظــرات و انتقــادات مشــتریان 

نیازمنــد اســت.
الزم بــه ذکــر اســت، کیفیــت صنعتــی امتیــازی نیســت کــه بــه راحتــی 
حاصــل شــود و نمی تــوان براســاس گفته هــای مدیــران یــک برنــد، 
ــر در  ــه کارب ــت ک ــری اس ــت، پارامت ــت. کیفی ــی را پذیرف ــن ادعای چنی

هنــگام کار لمــس می کنــد و بــه آن نمــره می دهــد.
درحقیقــت هــدف توســن، تولیــد محصوالتــی اســت کــه نــه تنهــا از نظــر 
ــی و  ــد کارای ــه بتوانن ــند، بلک ــته باش ــرار داش ــی ق ــت در رده باالی کیفی
قابلیت هــای بیشــتری را بــه مصرف کننــده ارائــه دهنــد. امیــد اســت کــه 
ــن  ــالس، اولی ــع شــود و توســن پ ــا مثمــر ثمــر  واق ــن تالش ه نتیجــه ای

گزینــه ی مــورد اعتمــاد صنعتگــران حرفــه ای باشــد.

بلندرتین گام را ربداشته ایم...
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واحــد خدمــات پــس از فــروش توســن در راســتای ارتقــای کیفــی و 
ــه ای  ــو و خالقان ــای ن ــه طرح ه ــی ارائ ــواره در پ ــات، هم ــی خدم کم
اســت تــا عــالوه بــر جلــب رضایــت مشــتریان، موجبــات آرامــش آنــان 

را نیــز فراهــم کنــد.
ــه کارت اشــتراک اشــاره  ــوان ب ــن واحــد، می ت ــه طرح هــای ای از جمل
کــرد؛ کارتــی کــه دربرگیرنــده امتیــازات فراوانــی بــرای فروشــندگان 

ــد. ــتریان می باش و مش
پــروژه کارت اشــتراک توســن، درســال 92 بــه صــورت آزمایشــی و بــا 
ــت  ــدگان و ابزارفروشــان و حمای ــا مصرف کنن هــدف تعامــل بیشــتر ب
از آنــان، در دو منطقــه مهــم و صنعتــی تهــران انجــام شــد و پــس از 
ــجم، در دو کالن  ــمی و منس ــورت رس ــه ص ــل، ب ــج حاص ــز نتای آنالی

ــه اجــرا در آمــد. شــهر تهــران و اصفهــان ب
در ایــن طــرح، پرســنل واحــد خدمــات ضمــن مراجعــه حضــوری نــزد 
ــا  ــه آنه ــی را ب ــز رنگ ــک قرم ــزار، کارت کوچ ــف اب ــندگان صن فروش
ــژه ی آن بهره منــد شــوند.  ــای وی ــا بتواننــد از مزای تقدیــم می کننــد ت
%5 تخفیــف هزینــه تعمیــر دســتگاه در دوران غیرگارانتــی، بهره منــدی 
از خدمــات امــداد ابــزار در مــدت زمــان گارانتــی، اســتفاده از دســتگاه 
جایگزیــن بــه هنــگام نقــص فنــی و در طــول زمــان تعمیــر دســتگاه و 
شــرکت در قرعه کشــی دوره ای، از بارزتریــن مزایایــی اســت کــه بــرای 

مصرف کننــدگان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
همچنیــن بهره منــدی از طرح هــای تبلیغاتــی، هدایــای ماهانــه و 
ســاالنه و شــرکت در قرعه کشــی ویــژه ابزارفروشــان، از مزایــای کارت 

ــرای ابزارفروشــان اســت. اشــتراک ب
ــه  ــه ب ــت ک ــالش اس ــن، در ت ــروش توس ــس از ف ــات پ ــد خدم واح
ــن  ــترش ای ــر گس ــالوه ب ــتراک، ع ــرب کارت اش ــنل مج ــک پرس کم
طــرح در ســطح کشــور، چتــر حمایتــی خــود را بــر ســر فروشــندگان 

و مصرف کننــدگان بگســتراند.

این کارت برای شما است !

مـسـابـقـه
ــا  ــاال، قســمتی از نقشــه انفجــاری یکــی از محصــوالت توســن ی ــر ب تصوی
توســن پالس می باشــد. مــدل دســتگاه را بــه شــماره 200066701052 

پیامــک کــرده و در قرعه کشــی خبرنامــه شــماره 6 شــرکت کنیــد.

ــک از  ــوص هری ــتر در خص ــات بیش ــب اطالع ــت کس جه
ــماره  ــا ش ــن، ب ــروش توس ــس از ف ــات پ ــای خدم طرح ه

ــد.  ــل فرمایی ــاس حاص 6 تم 6 7 4 5 1 2 0

هدایای مشترکین اصلی اصفهان:

آقای یراقی / 4 عدد ربع سکه
آقای شاه سنایی / 4 عدد پالک طال
آقای شاهزیدی / 2 عدد پالک طال

هدایای مشترکین اصلی تهران:

آقای غیاثی / 4 عدد پالک طال
آقای حقیقت / 3 عدد پالک طال

آقای حمیدزاده / 3 عدد پالک طال
آقای بختیاری / 2 عدد پالک طال
آقای کوهیان / 2 عدد پالک طال

آقای فرجام پور / 2 عدد پالک طال
آقای مالزینل / 2 عدد پالک طال

5 نشریه خبری و تحلیلی گروه صنعتی توسن / خرداد  1394 / شماره 6
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تقریبــا از زمانــی کــه تولیــد، رنــگ و بــوی دیگــری بــه خــود گرفــت، اســتاندارد بــر روی 
بســته بندی کاالهــای مختلــف جــا بــاز کــرد و بــه مــرور بــه یــک الــزام در فرآینــد تولیــد 
ــی، لوگوهــای دیگــری  ــار آرم اســتاندارد مل ــل شــد. در ســال های اخیــر نیــز، در کن تبدی

ــزو اشــاره کــرد.  ــه نشــان ای ــوان ب ــه چشــم می خــورد کــه از جملــه آن می ت نیــز ب
ــوع خدمتــی بایــد در یــک چارچــوب مشــخص ارایــه شــود  ــا هــر ن امــروزه، هــر کاال و ی
ــتانداردها و  ــت اس ــرد. در حقیق ــف ک ــتاندارد تعری ــا اس ــوان ب ــا را می ت ــن چارچوب ه و ای
ــد  ــاد می کنن ــده ایج ــرای مصرف کنن ــی را ب ــیه ی امنیت ــف، حاش ــای مختل گواهینامه ه
ــد خــود  ــتاندارد، مشــتری را از خری ــای اس ــا پارامتره ــات ب ــا خدم ــک کاال ی ــق ی و تطبی

ــازد. ــن می س مطمئ
ــه  ــن، ب ــرکت توس ــل ش ــر عام ــا مدی ــی ب ــتاندارها، در گفتگوی ــت اس ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ضــرورت اخــذ اســتاندارد توســط برندهــا پرداختیــم؛ حمیدرضــا تیغ بنــد در ایــن خصــوص 
گفــت: بــدون تردیــد هــر محصــول، پیــش از ورود بــه بــازار می بایســت از جهــات گوناگــون 
مــورد بررســی فنــی، کیفــی، ایمنــی و... قــرار گیــرد و در صــورت وجــود هرگونــه کاســتی 
از رده خــارج شــود. ایــن امــر، یــک اصــل جدانشــدنی در پروســه تولیــد بــه شــمار مــی رود 

و نشــان اســتاندارد، بــه منزلــه ی برچســب اطمینانــی بــر کارایــی و ایمنــی کاال اســت.

استاندارد، زبان علمی و فنی مشترک میان جوامع

اصــل  یــک  استانداردســازی، 
ــه  ــد ب ــه تولی ــدنی در پروس جدانش
شــمار مــی رود و نشــان اســتاندارد، 
بــه منزلــه ی برچســب اطمینانــی بــر 

ــت. ــی کاال اس ــی و ایمن کارای

و  اســتانداردها  حقیقــت،  در 
ــیه ی  ــف، حاش ــای مختل گواهینامه ه
مصرف کننــده  بــرای  را  امنیتــی 

می کننــد.  ایجــاد 
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قطعــا اســتفاده از کاالی مرغــوب و اســتاندارد، حــق طبیعــی هــر فــردی 
اســت و مــردم می بایســت از اســتانداردها و گواهینامه هــا، آگاهــی کافــی 

داشــته باشــند.

ــی،  ــع صنعت ــتاندارد در جوام ــان اس ــتن نش ــرد: داش ــان ک ــر نش وی خاط
یــک اجبــار و الــزام اســت، در نتیجــه هیــچ تولیدکننــده  یــا واحــد تجــاری 
نبایــد بــا عناویــن مختلــف از آن ســوء اســتفاده کنــد. اســتاندارد، مجــوزی 
ــازار داده  ــه ب ــدون اخــذ آن، اجــازه ورود ب ــرای عرضــه کاال اســت کــه ب ب
ــدان توجــه کــرد، ایــن  ــا تیزبینــی ب ــد ب نمی شــود. آنچــه ایــن روزهــا بای
ــود و  ــی نمی ش ــاز تلق ــه ای، امتی ــتاندارد و گواهینام ــچ اس ــه هی ــت ک اس
نبایــد بــه عنــوان یــک آیتــم تبلیغاتــی، از آن بهــره بــرد. برندهــا موظــف 

بــه تولیــد کاالهــای مرغــوب و منطبــق بــر اســتاندارد، هســتند.
ــی  ــدم آگاه ــا از ع ــی از برنده ــه برخ ــت:  از اینک ــان داش ــد اذع تیغ بن
ــتاندارد  ــورد اس ــای بی م ــا بزرگ نمایی ه ــرده و ب ــتفاده ک ــوء اس ــردم س م
و گواهینامه هــای مختلــف، بــر خریــدار منــت می گذارنــد، متاســف 

ــه  ــبت ب ــوده و نس ــیار ب ــا هوش ــی رود ت ــع م ــردم توق ــذا از م ــوم. ل می ش
ــند. ــته باش ــالع داش ــود اط ــلم خ ــوق مس حق

ــن ســمت در حرکــت  ــه ای ــزار نیــز ب ــازار اب ــزود: در حــال حاضــر ب وی اف
اســت کــه برخــی از برندهــا بــا پررنــگ جلــوه دادن گواهینامه هــا، زمینــه 
ــرده و مصرف کننــده را فریــب می دهنــد. عــدم  ــت ســالم را از بیــن ب رقاب
اطــالع خریــداران نیــز، فضــای مبالغــه را بــرای افــراد ســودجو، مهیــا کــرده 
اســت، تــا جایــی کــه برندهــای ســودجو در تبلیغــات، کشــور صادرکننده ی 
اســتاندارد را بــه عنــوان کشــور ســازنده ی محصــول خــود بیــان می کننــد؛ 
ــام  ــا درج ن ــه ی TUV ب ــال، در صــورت داشــتن گواهینام ــوان مث ــه عن ب

آلمــان، اقــدام بــه فریــب اذهــان عمومــی می نماینــد.
مدیــر عامــل توســن تصریــح کــرد: توســن بــه عنــوان یــک برنــد شــناخته 
ــر  ــق ب ــی منطب ــه محصول ــد ک ــراق، می کوش ــزار و ی ــف اب ــده در صن ش
ــرای  ــا ب ــه تنه ــه ن ــی ک ــد، محصول ــد نمای ــی تولی ــتانداردهای جهان اس
ــی را  ــر کارای ــده و محیط زیســت بی خطــر باشــد، بلکــه حداکث مصرف کنن

ــه همــراه داشــته باشــد. نیــز، ب
ــک  ــاخت ی ــدای س ــن، از ابت ــان توس ــان و طراح ــه داد: مهندس وی ادام
ــد،  ــه می نماین ــی آن توج ــی و ایمن ــای فن ــی پارامتره ــه تمام محصــول ب
ــازار  ــه ب ــی ب ــی شایســته صنعتگــران پُرتــالش ایران ــا در نهایــت محصول ت

ــد. عرضــه کنن
ــده ی  ــما مصرف کنن ــاد ش ــخگوی اعتم ــون پاس ــا کن ــه ت ــت ک ــد اس امی
محتــرم بــوده باشــیم. توســن می کوشــد تــا شــناخت، ســودآوری و 

ــان آورد. ــه ارمغ ــود ب ــتریان خ ــرای مش ــی را ب ارزش آفرین

استاندارد اروپا
ــف  ــارت مخف ــا عب ــه ب ــتاندارد ک ــن اس ای
CE نشــان داده می شــود، بــه منظــور 
استانداردســازی اجبــاری در بســیاری از 
محصــوالت تجــاری و صنعتــی کــه در 
ــه  ــا ب ــد ی ــا تولی ــادی اروپ ــه اقتص منطق
فــروش می رســند، ارایــه شــده اســت. 
ــوی  ــات فرانس ــار کلم ــروف اختص ــن ح ای
 Communauté Européenne
ــت  ــد دریاف ــه واج ــی ک ــت. محصوالت اس
عالمــت CE می شــوند، بایــد از نظــر 
بــرای  و مضرنبــودن  امنیــت  ســالمت، 
ــی  ــورد بررس ــت م ــان و طبیع ــم انس جس
ــرایط  ــن ش ــد ای ــر واج ــد و اگ ــرار گیرن ق
ــانه  ــن نش ــت ای ــه دریاف ــادر ب ــند، ق باش

ــود. ــد ب خواهن

ایزو
Interna� ــتاندارد  ــی اس ــازمان بین الملل ــف س ــزو  مخف )ای

ــه  ــت. موسس tional Standard Organization( اس
فدراســیون  یــک  )ایــزو(  استانداردســازی  بین المللــی 
ــت.  ــتاندارد اس ــی اس ــای مل ــکل از نهاده ــی متش بین الملل
بیــش از 140 نهــاد در ایــن زمینــه فعــال اســت کــه هــر یــک 
از آن هــا متعلــق بــه یــک کشــور هســتند. ایــزو یــک ســازمان 
غیردولتــی )NGO( اســت کــه در ســال1947 میــالدی  
تاســیس شــد. وظیفــه ایــزو، ارتقــای توســعه استانداردســازی 
و فعالیت هــای مربــوط بــه آن در دنیاســت. تمامــی ایــن امــور 
بــرای ایجــاد تســهیالت در زمینــه صــادرات و واردات کاالهــا، 
ــزو  ــای ای ــوع فعالیت ه ــت. مجم ــات اس ــا و خدم فن آوری ه
ــوان اســتانداردهای  ــه به عن ــی اســت ک قراردادهــای بین الملل
ــت بدانیــد  ــی انتشــار پیــدا می کنــد. جالــب اس بین الملل
ــزار  ــش از 430ه ــق بی ــزو از طری ــی ای ــتم های مدیریت سیس
ــدود 300  ــد. ح ــرا درمی آی ــه اج ــور ب ــازمان در 158کش س
ــتند.  ــترس هس ــی در دس ــورت عموم ــزو به ص ــتاندارد ای اس
اســتانداردی   14001 ایــزو  اســتاندارد  مثــال  به عنــوان 

ــت محیــط زیســت اســت.  ــه مدیری ــوط ب مرب

TUV استاندارد
ــا  ــتانداردهای دنی ــن اس ــی از معتبرتری یک
متعلــق بــه ســازمانی در آلمــان اســت کــه 
روی ســالمتی کاالهــای صنعتــی ارایــه 
مختلــف  شــرکت های  جانــب  از  شــده 
نظــارت دارد تــا اســتانداردهای ارایــه شــده 
ــت را  ــان و محیط زیس ــالمت انس ــرای س ب

ــد. ــن کن تامی
مشــاور  یــک  به عنــوان  ســازمان  ایــن 
ــا  ــا ی ــرد کااله ــالمت کارک ــر س ــتقل ب مس
محصوالتــی ماننــد محصــوالت کشــاورزی، 
دودزایــی وســایل نقلیه، اســتاندارد ســاخت 
موتــور خودروهــای ســنگین و ســبک و 

ــارت دارد.  ــرژی نظ ــات ان تاسیس

ISO

ــه ای،  ــتاندارد و گواهینام ــچ اس هی
ــد  ــود و نبای ــی نمی ش ــاز تلق امتی
بــه عنــوان یــک آیتــم تبلیغاتــی، از 

ــرد. ــره بُ آن به
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پیشینه استان:
ایــن ســرزمین در دوره مادهــا بــه نــام مــاد کوچــک معــروف بــود. بــا حمله 
مغــوالن و بــا ورود هالکوخــان، آذربایجــان مرکــز شاهنشــاهی مغــوالن، از 
ــا و  ــرک قره قیونلوه ــدان ت ــوالن، خان ــس از مغ ــا شــام شــد. پ خراســان ت
آق قیونلوهــا بــر ایــن منطقــه تســلط یافتنــد و شــاه اســماعیل اول، تبریــز 

را بــه عنــوان پایتخــت ایــران برگزیــد.
در دوره قاجار و در زمان ســلطنت فتحعلی شــاه قاجار، بخشــی از آذربایجان 
ــه روســیه واگــذار شــد. بعــد از فتحعلی شــاه، شــهر  طــی عهدنامه هایــی ب
تبریــز ولیعهدنشــین شــد و احمدشــاه و ناصرالدین شــاه و مظفرالدین شــاه 
ــهر  ــن ش ــود را در ای ــدی خ ــت عه ــاه دوران والی ــره محمدعلی ش و باالخ

گذراندند.
ــران را  ــزی ای ــت مرک ــال 1300 شمســی، ســیطره حکوم ــان در س رضاخ
ــال  ــی دوم در س ــگ جهان ــروع جن ــا ش ــرد. ب ــرار ک ــه برق ــن منطق ــر ای ب
1320 شمســی، نیروهــای شــوروی، وارد والیــات شــمالی ایــران از جملــه 
ــه  ــاه 1325 شمســی ب ــا در اردیبهشــت م ــن نیروه آذربایجــان شــدند. ای
دنبــال طــرح مســئله آذربایجــان در ســازمان ملــل متحــد، آذربایجــان را 
تخلیــه کردنــد. مــردم آذربایجــان در جریــان ملــی شــدن صنعــت نفــت در 
ســال 1329 شمســی، مبــارزه خــود را علیــه اســتعمار انگلیــس آغــاز کــرده 

و بــه پیــروزی رســیدند. 

استان آذربایجان شرقی:
ــع،   ــر مرب ــعت 46930 کیلومت ــا وس ــز و ب ــت تبری ــا مرکزی ــتان ب ــن اس ای

ــاي   ــا جمهوري ه ــتان  ب ــن  اس ــرار دارد. ای ــران  ق ــه  شــمال غربي  ای در گوش
آذربایجــان ، ارمنســتان  و نخجــوان،  مــرز مشــترک  دارد. شــهر مــرزي  جلفــا 
از طریــق  خــط  آهــن  نخجــوان ، ایــروان  و تفلیــس  بــه  جمهــوري  اکرایــن  و 

ــاي  ســیاه  وصــل  می  شــود. ــادر دری بن
جمعیــت ایــن اســتان بــر پایــه ی سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن در 
ســال 1390 خورشــیدی، بالــغ بــر 3/724/620 نفــر بــوده کــه نزدیــک بــه 

5 درصــد از جمعیــت کل ایــران را بــه خــود اختصــاص داده  اســت.

شهرهای استان:
تبریــز- آذرشــهر- اهــر- اســکو- بســتان آباد- بنــاب- جلفــا- چاراویمــاق- 
ــد-  ــه- مرن ــر- مراغ ــیر- کلیب ــتر- عجب ش ــراب- شبس ــن- س ــدا آفری خ

ــد ــان- هریــس- هشــترود- هوران ــه- ورزق ــکان- میان مل

اماکن تاریخی و دیدنی استان:
ــر-  ــار کبوت ــات وحــش کیامکــی- غ ــگاه حی ــای ارســباران- پناه جنگل ه
ــدر  ــوب- بن ــال یعق ــي م ــد خاک ــان- س ــي علوی ــد خاک ــگاه- س ــار قدم غ
رحمانلــو- بنــدر شــرفخانه- جزیــره آرزو- جزیــره اشــک- آبشــار ســرکند 
دیــزج- آبشــار آســیاب- تــاالب قــوري گــول- تــاالب آلماگلــي- چشــمه 
تــاپ تاپــان- مجتمــع آبگــرم بســتان آباد- رودخانــه ارس- رودخانــه 
اســکو- کــوه ســهند- پیســت اســکی پیــام- دره لیقــوان- دره ســعیدآباد- 
مســجد جامــع تبریــز- مســجد ارک علیشــاه- گنبــد کبــود- گنبــد 
ــال-  ــگاه دو کم ــوم- آرام ــزاده معص ــه امام ــعرا- بقع ــره الش ــه- مقب غفاری

استان آذربایجان شرقی
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آینالــو- عمــارت طومانیانــس- عمــارت   بلورچیــان- ســاختمان  خانــه 
ــتان  ــه- دبیرس ــم نن ــای مری ــدس- کلیس ــس مق ــاي هوان ــهرداري - کلیس ش
ــرج  ــه- ب ــه  مظفری ــز- تیمچ ــزرگ تبری ــازار ب ــه- ب ــه اکبری ــد- مدرس توحی
ــزرگ  ــل ب ــر- پ ــل دخت ــه- پ ــل حســام الدول ــرج دوزال- پ ــش نشــانی- ب آت
ــان-  ــرای داش آت ــفهالن- کاروانس ــام اس ــراب- حم ــام س ــد- حم ــدا آفری خ
ــه  ــک- قلع ــه باب ــترود- قلع ــاک هش ــه ضح ــل- قلع ــه بئ ــرای گویج کاروانس
ــوزه  ــوان- م ــی ج ــه میخــی اورارتوی ــق - کتیب ــو- ســنگ  نبشــته  رازلی هالک

ــروطه و... ــوزه مش ــان- م آذربایج

صنایع دستی استان:
قالی بافــی- گلیم بافــی- ســفالگری- سرامیک ســازی- هنرهــای چوبی)خاتــم، 
سنتی)پشــمی،  دســتبافت های  حصیربافــی(-  و  ســبد  منبــت،  معــرق، 
فلــزکاری  ســنتی- شیشــه گری-  چاپ هــای  جاجیم بافــی(-  ابریشــمی، 
پتــه دوزی،  رودوزی )ســوزن دوزی،  ملیلــه دوزی(-  و  )قلم زنــی، حکاکــی 
شــکمه دوزی و گالبتــون دوزی(- نمدمالــی- کتاب آرایــی )مینیاتــور، تذهیــب(

صنعت در استان آذربایجان شرقی:
ــدی در  ــزرگ تولی ــع ب ــز صنای ــت تمرک ــه  جه ــرقی ب ــتان آذربایجان ش اس
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــور ب ــی در کش ــم صنعت ــای مه ــز، از قطب ه ــهر تبری ش
ایــن اســتان از لحــاظ تعــداد کارگاه هــای صنعتــی، چهارمیــن قطــب صنعتــی 

ــود. ــوب می ش ــور محس کش
وجــود پاالیشــگاه و مجتمــع پتروشــیمی تبریــز و کارخانه هــای بزرگــی 
ــروی  ــوالد، نی ــازی، ف ــه و قالب س ــازی، قطع ــازی، ماشین س ــر تراکتورس نظی
ــی،  ــوالت چوب ــازی و محص ــامیدنی، چرم س ــی و آش ــع غذای ــه، صنای محرک
آذربایجان شــرقی را بــه یکــی از مراکــز مهــم صنعتــی مبــدل ســاخته اســت.

همچنیــن یکــی از مناطــق غنــی معدنــی کشــور می باشــد کــه بیــش از 35 
نــوع مــاده معدنــی در ایــن منطقــه شناســایی شــده اســت.

نماینده خدمات:
شهر: تبریز

کد نمایندگی: 411
آقای: ناصر زرین

آدرس: خیابــان فردوســی- پاســاژ 
فردوســی- طبقــه دوم- پــالک 9 

تعمیــرگاه مجــاز توســن
تلفن: 35562407- 041

طرح امداد ابزار: دارد

نماینده فروش:
شهر: تبریز

آقای: جلیل حاتمی
آدرس: خیابــان راه آهــن، بــازار 
 ،51 پــالک  ابــزار،  مرکــزی 

حاتمــی فروشــگاه 
تلفن:  32801696- 041
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شستشو با کارواش های خانگی و صنعتی
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ــت  ــر وضعی ــرم تغیی ــدا اه ــز، ابت ــدل 1225 نی در م
ــرده و  ــم ک ــل )MIN( تنظی ــت حداق ــرروی حال را ب
ــدا  ــی ج ــس میان ــگ را از روی لن ــکی رن ــازل مش ن
کنیــد. در انتهــا بنــا بــه نیــاز کاری، نــازل مناســب را 

انتخــاب و متصــل کنیــد.

ــا توجــه  توجــه: در کارواش هــای توســن پــالس، ب
ــوان  ــاوت می ت ــای متف ــس و نازل ه ــود لن ــه وج ب
از آب بــه صــورت ســوزنی یــا پاشــش و بــا زوایــای 

متفــاوت اســتفاده کــرد.
بــه همــراه دفترچــه راهنمــای کارواش هــای توســن 
پــالس، یــک ســوزن ارائــه شــده اســت کــه توصیــه 
ــه  ــزار، ب ــتفاده از اب ــار اس ــر ب ــش از ه ــود، پی می ش
ــا را  ــا و نازل ه ــذ لنس ه ــوزن، مناف ــن س ــک ای کم

بــه دقــت تمیــز کنیــد.

ــا  ــی ب ــوی آلودگ ــت شستش 1- جه
مایــع  می بایســت  ابتــدا  در  کــف، 
ــی  ــدار اندک ــا مق ــه ب ــوینده را ک ش
ــزن  ــت در مخ ــده اس ــق ش آب، رقی

مخصــوص بریزیــد.
توجــه: بــه هیــچ عنــوان از پودرهــای 
رختشــویی برای شستشــو بــا کارواش

مایعــات  تنهــا  نکنیــد.  اســتفاده 
دســتگاه  ایــن  بــرای  مخصــوص 

می باشــد. مناســب 

توجــه: از آنجایــی کــه در کارواش مــدل 1225 توســن پــالس، 
ــواد  ــاوی م ــری ح ــتگاه و بط ــف، درون دس ــش ک ــتم پاش سیس
ــف  ــش ک ــت پاش ــرار دارد، جه ــتگاه ق ــت دس ــوینده در پش ش
ضــروری اســت کــه اهــرم تغییــر وضعیــت دســتگاه را در حالــت 
ــل  ــتری از داخ ــاژ بیش ــا پمپ ــد ت ــرار دهی ــر)MAX( ق حداکث

مخــزن انجــام شــود.

ــیله  ــه وس ــا ب ــتن کف ه ــرای شس 3- ب
آب، در دو مــدل 1114 و 1214، کافــی 
اســت کــه بطــری را از روی لنــس میانی 
جــدا نمــوده و لنــس توربــو یــا پاشــش 
ــد.  ــرار دهی ــی ق ــس میان ــر روی لن را ب
ســپس شــیلنگ  PVC آب خروجــی را 
بــه تفنــگ متصــل و طــرف دیگــر آن را 
بــه محــل مشــخص شــده بــرروی بدنــه 

دســتگاه متصــل کنیــد.

درمــدل 1218، بعــد از تخلیــه بطری، 
ــا آب(  ــاز  )شستشــو ب ــورد نی ــازل م ن
را بــر روی لنــس میانــی قــرار دهیــد.

کارواش، از جمله ابزاری است 
که درسال های اخیر وارد بازار 
شد و به سرعت گسترش 
یافت.
آنچه در این مقاله می خوانید، 
نحوه صحیح استفاده از 
کارواش است.

مدل 1218 - 1225 مدل 1114 - 1214

ــواد  ــاوی م ــری ح ــت بط ــد، می بایس ــتفاده می کنی ــدل 1114 و 1214 اس ــر از دو م 2- اگ
ــدل 1218 و 1225  ــه از دو م ــی ک ــد و در صورت ــرار دهی ــی ق ــرروی لنــس میان شــوینده را ب
اســتفاده می نماییــد، می بایســت نــازل مخصــوص پاشــش کــف )نــازل مشــکی رنــگ برنجــی( 

را بــر روی لنــس میانــی متصــل کنیــد.

پاشش کف 0 40 25
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توسن پارت در نمایشگاه خدمات پس از فروش
ارتقــا  و  گارانتــی  فــروش،  از  پــس  خدمــات  نمایشــگاه  ســومین 
ــاری در  ــال ج ــاه س ــرداد م ــا 8 خ ــدگان، از 5 ت ــدی مصرف کنن رضایتمن

مصلــی امــام خمینــی تهــران، برگــزار شــد.
ــای  ــروش برنده ــس از ف ــات پ ــن خدم ــه تازه تری ــگاه ک ــن نمایش در ای
ــه  ــه ب ــن مراجع ــدگان ضم ــد، بازدیدکنن ــه گردی ــی، عرض ــی و خارج داخل
غرفــه توســن پــارت، از آخریــن اخبــار و خدمــات توســن پــارت آگاه شــده 

ــان گذاشــتند. ــا مســئولین درمی ــادات خــود را ب و پیشــنهادات و انتق

نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز 
حضــور  بــا  تبریــز،  صنعــت  بین المللــی  نمایشــگاه  دوازدهمیــن 
ــل  ــاه در مح ــرداد م ــا 22 خ ــی، 19 ت ــر جهان ــرح و معتب ــای مط برنده

می باشــد. دایــر  تبریــز  بین المللــی  نمایشــگاه های  دایمــی 
در ایــن نمایشــگاه، تازه هــای صنعــت و فنــاوری دنیــا در معــرض دیــد 
ــن  ــرکت توس ــت. ش ــد گرف ــرار خواه ــدان، ق ــران و عالقمن صنعت گ
نیــز، بــا هــدف معرفــی ســبد محصــوالت خــود و ارتقــای ســطح آگاهــی 

مصرف کننــدگان، در ایــن نمایشــگاه حضــور خواهــد داشــت.
از شــما دعــوت بــه عمــل می آیــد تــا از غرفــه توســن واقــع در ســالن 

پرویــن اعتصامــی بازدیــد نماییــد.

92 نماینده خدمات در سراسر کشور
ــارت  ــد توســن پ ــات جدی ــه اقدام ــدگان، از جمل افزایــش کمــی نماین
اســت کــه ســهولت دسترســی بــه خدمــات پــس از فــروش توســن را 

بــه دنبــال دارد.
در اولیــن فصــل از ســال جــاری، بــا راه انــدازی نمایندگانــی در شــرق 
بــم،  جیرفــت،  گرمســار،  شــاهرود،  جاجــرود،  پاکدشــت،  تهــران، 
رفســنجان، کرمانشــاه، بندرترکمــن، ســاوه، بندرعبــاس و کیــش، 
ــید. ــه 92 رس ــن ب ــروش توس ــس از ف ــات پ ــدگان خدم ــداد نماین تع

همچنیــن در راســتای ارتقــای کیفــی و کمــی ســطح خدمــات، طــرح 
امــداد ابــزار توســن نیــز در 7 شــهر دیگــر راه انــدازی شــد. در حــال 
حاضــر، مشــتریان توســن در 16 شــهر کشــور می تواننــد از ایــن طــرح 

ــوند. ــد ش بهره من
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احتمــاالً همزمــان بــا اولیــن ســکه پولــی کــه ضــرب شــد، عــده ای بــه فکــر 
افتادنــد کــه چطــور می شــود از پــول، پــول درآورد!

ــر  ــه فک ــالن را ب ــود، جاع ــره ب ــال و نق ــس ط ــه از جن ــه ک ــکه های اولی س
انداخــت تــا مــواد ارزان قیمــت را بــا طــال یــا نقــره خالــص مخلــوط کننــد. 
ــه  ــیدن لب ــا تراش ــد و ب ــاب کردن ــری را انتخ ــز کار راحت ت ــا نی بعضی ه

ــد.  ــری بردن ــودهای بی دردس ــی، س ــکه های طالی س
ــیح در  ــالد مس ــل از می ــال قب ــه 600 س ــل، ب ــیوه از جع ــن ش ــابقه ای س
ــا  ــردد. ب ــر می گ ــروزی( ب ــه ام ــل ترکی ــدی ) در مح ــتانی لی ــور باس کش
ــرد. ــر ک ــم تغیی ــل ه ــیوه جع ــذی، ش ــای کاغ ــکناس و پول ه ــدن اس آم
ــاله دارد. ــابقه ای 100 س ــم س ــران ه ــروزی در ای ــکناس های ام ــل اس جع

رویتــرز انگلیســی بــا اعطــای وام بــه ناصرالدیــن شــاه، توانســت امتیازاتــی 
ــک شــاهی و  ــاز تشــکیل بان ــا، امتی ــه ی آن ه ــه از جمل ــرد ک را از وی بگی
ــران  ــود. اولیــن اســکناس بانکــی ای ــران ب انحصــار انتشــار اســکناس در ای
ــری  ــال 1269 هج ــت در س ــروزی اس ــای ام ــول ه ــبیه پ ــال ش ــه کام ک

ــد. ــاپ ش ــی ها چ ــیله انگلیس ــه وس ــی ب شمس
ــه  ــک ب ــس بان ــای ریی ــی، امض ــج تومان ــا پن ــک ت ــکناس های ی روی اس
صــورت چاپــی درج شــده بــود ولــی اســکناس های 10 تومانــی و بیشــتر، 
در هنــگام صــدور، امضــاء شــده و بــه مشــتری ارائــه می شــد، تــا اصالــت 
آنهــا تاییــد شــود؛ همچنیــن هــر قطعــه اســکناس توســط بــازرس دولــت 
بــا مهــر بیضــی شــکلی کــه منقــش بــه عبــارت "مالحظــه و ثبــت دفتــر 

دولتــی گردیــد" مهــر شــده بــود.

گاف تاریخی اولین جاعل اسکناس در ایران
ــل  ــر جع ــه فک ــده ای ب ــران، ع ــازار ای ــه ب ــد ب ــا ورود اســکناس های جدی ب
ــک اشــتباه  ــه خاطــر ی ــه ب ــن جعــل ک ــد ای ــد. گروهــی معتقدن آن افتادن
ــام  ــه ن ــردی ب ــیله ف ــه وس ــال 1292 ه.ش ب ــد. در س ــاکام مان ــب، ن عجی
ــه ای  ــل حرف ــن جاع ــت. ای ــده اس ــام ش ــی انج ــان اسکناس ــرزا آقاخ می

ــارت  ــای درج عب ــه ج ــهد، ب ــی در مش ــکناس  دو تومان ــل اس ــگام جع هن
ــل پرداخــت فقــط در  ــارت »قاب ــل پرداخــت در مشــهد فقــط« از عب »قاب
ــب  ــه موج ــک کلم ــن ی ــی ای ــود و جابه جای ــرده ب ــتفاده ک ــهد« اس مش

ــد.  ــتگیری وی ش ــت، دس ــی و در نهای ــکناس تقلب ــخیص اس تش
اوایــل پیدایــش اســکناس در ایــران، بانــک شــاهی کــه شــعباتی در مشــهد، 
تهــران، اصفهــان، تبریــز و شــیراز داشــت، اقــدام بــه انتشــار ایــن نــوع پــول 
ــان فارســی و انگلیســی،  ــا دو زب ــر اســکناس ب ــرد. محــل صــدور ه می ک
بــرروی آن درج می شــد و ایــن اســکناس ها صرفــاً در منطقــه تحــت 

پوشــش شــعبه صادرکننــده، قابــل اســتفاده بــود.
بــر روی پول هــای اصلــی صــادر شــده در شــعبه مشــهد، عبــارت      
“PAYABLE AT MESHED ONLY” درج شــده بــود امــا میــرزا آقاخــان 
ــی و  ــه انگلیس ــدن دو کلم ــا ش ــی در جابه ج ــتباه باورنکردن ــک اش ــا ی ب
چــاپ “PAYABLE ONLY AT MESHED” بــر روی اســکناس موفــق بــه 
اســتفاده از پول هــای دســت ســازش نشــد و بدیــن ترتیــب، اولیــن جعــل 

ــد.  ــاکام مان ــران ن ــخ ای اســکناس در تاری

جنگ جهانی دوم با پول های تقلبی
جعــل پــول، غیــر از منافــع شــخصی، منافــع دیگــری نیــز داشــته اســت. 
آلمان هــا در جنــگ جهانــی دوم بــرای از پــا درآوردن اقتصــاد انگلســتان، 
بــا کمــک 142 جاعــل حرفــه ای، حجــم عظیمــی از اســکناس های تقلبــی 
50 پونــدی را وارد نظــام اقتصــادی انگلیــس کردنــد. در ســال 1943 توزیع 
ــه  ــی ب ــول تقلب ــد پ ــون پون ــک میلی ــاه ی ــر م ــاز و ه ــن اســکناس ها آغ ای
اقتصــاد بریتانیــا تزریــق می شــد. سیســتم بانکــی انگلیــس بعــد از مدتــی 
ــع آوری  ــا جم ــد، ام ــی ش ــای تقلب ــی از پول ه ــه ورود حجــم عظیم متوج
ایــن پول هــا از بــازار تــا 20 ســال بعــد هــم ادامــه داشــت. در نهایــت، کار 
بــه جایــی رســید کــه بانــک مرکــزی انگلســتان، تنهــا اســکناس 5 پونــدی 

ــه رســمیت می شــناخت.  را در معامــالت ب

اولین جاعل اسکناس 
در ایران 

اولین جاعل اسکناس 
در ایران 
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ایــن محصــول بــا ولتــاژ کاری 220 ولــت )بصــورت تــک فــاز( و بــا ماکســیمم جریــان 
ــهری  ــرق ش ــا ب ــکاری ب ــت جوش ــده آل جه ــزاری ای ــی، اب ــر واقع خروجــی 200 آمپ
می باشــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه نمونه هــای موجــود در بــازار تنهــا تــا 190-160 

آمپــر خروجــی دارنــد.
 ولتاژخروجــی 30 ولتــی ایــن دســتگاه، ایمنــی کاربــر و دســتگاه را تضمیــن می کنــد. 
در حقیقــت، بــرق AC ورودی )بــا ولتــاژ بــاال و جریــان پاییــن( بــه یــک DC خروجــی 
)بــا ولتــاژ پاییــن و جریــان بــاال( کــه عــاری از هرگونــه نوســانات 50 هرتــزی اســت، 
تبدیــل می شــود کــه نتیجــه ی آن، دســتیابی بــه قــوس پایــدار STABLE  ARC در 
جوشــکاری DC، چســبندگی کمتــر، عــدم پاشــش، نفــوذ بیشــتر، جــوش مســتحکم 

و یکنواخــت، کاربــرد آســان تر و افزایــش ایمنــی کاربــر خواهــد بــود.

ولتاژ ورودی

ولتاژ خروجی

آمپر خروجی

چرخه کاری متوسط

بازدهی

کالس عایق بندی

کالس حفاظتی

وزن دستگاه

220 ولت

30 ولت

10-200 آمپر

60%

85%

F

IP21

9 کیلوگرم

اینورتر  1420I توسن پالس
ت فنی

شخصا
م
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ــد اســت.  ــوژی جدی ــا تکنول ــرژی جوشــکاری ب ــع ان ــر، یکــی از مناب اینورت
ــای  ــط پل ه ــهر ورودی، توس ــرق ش ــدا ب ــری ابت ــتگاه های اینورت در دس
دیــودی، DC می شــود؛ ســپس ایــن ولتــاژ  DC، توســط کلیدهــای 
ــاال  ــس ب ــا فرکان ــاژ AC ب ــک ولت ــه ی ــا IGBT( ب ــدرت )MOSFET ی ق
ــرای انتقــال  ــاال موجــب شــده اســت کــه ب تبدیــل می شــود. )فرکانــس ب

تــوان و کاهــش ســطح ولتــاژ، نیــاز بــه ترانس هــای بــزرگ، از بیــن رفتــه 
ــرد.( ــتفاده ک ــز اس ــی نی ــک فریت ــای کوچ ــوان از ترانس ه و بت

ــده و  ــود، مجــدد یکســو ش ــد دی ــا توســط چن ســپس خروجــی ترانس ه
ــا عبــور از یــک فیلتــر ســلفی، جریــان خروجــی مــورد نظــر  درنهایــت، ب

ایجــاد شــود.

مشخصات اینورتر توسن پالس:

IGBT (insulated gate bipolar transistor( سیستم
ــا کیفیــت اســت کــه  ایــن محصــول دارای سیســتم IGBT پیشــرفته و ب
از عکس العمــل دینامیــک ســریع و جریــان خروجــی قدرتمنــد برخــوردار 
مشــابه(،  دســتگاه های  بــه  )نســبت   IGBT تعدادباالتــر  می باشــد. 
ســیم پیچ بــا دور پاییــن و ویژگی هایــی ماننــد کنتــرل قــدرت و حفاظــت 
ــا بارهــای اضافــی ســاخته و کنتــرل  ــار، دســتگاه را قــادر بــه مواجهــه ب ب
ــری  ــان واقعی ت ــه، جری ــد. درنتیج ــر می نمای ــا را امکان پذی ــر پالس ه بهت

درخروجــی خواهــد داشــت.
ــه جوشــکاری  ــع تغذی ــر از ســایر مناب ــن دســتگاه، کارآمدت در مجمــوع ای
اســت، چــرا کــه می تــوان بــر پارامترهــای جــوش همچــون شــدت جریــان 
الکتریکــی، طــول قــوس الکتریکــی، ســرعت پیشــروی، میــزان پاشــش و 

ــری داشــت.  ــان خروجــی، کنتــرل دقیق ت ســیکل جری

در نتیجــه قوســی پایــدار و آرام ایجــاد می شــود کــه موجــب دســتیابی بــه 
بهتریــن کیفیــت ســطح و ویژگی هــای عالــی جــوش خواهــد شــد. 

ــرف  ــاعت کاری، مص ــتگاه در وزن، س ــن دس ــای ای ــوع، برتری ه درمجم
ــت. ــوس اس ــال ملم ــر کام ــوش بهت ــوش کاری وج ــاژ ج ــرق، ولت ب

برد الکترونیکی
ــازار  ــای دارای سیســتم IGBT موجــود در ب برخــالف برخــی از اینورتره
کــه تمــام قطعــات الکترونیکــی آنهــا بــرروی یــک بــرد قــرار دارد، اینورتــر 
ــرد الکترونیکــی طراحــی شــده اســت. ایــن  توســن پــالس، در غالــب 3 ب
ــوا در درون  ــریع تر ه ــر وس ــردش راحت ت ــه گ ــت موجــب می شــود ک مزی
دســتگاه، باعــث خنــک شــدن ســریع تر بردهــا و ترانــس شــود و همچنیــن 
درصــورت معیــوب شــدن یکــی از المان هــا، بــه بــرد آســیب کمتــری وارد 

شــده و تعمیــر آن بــه ســهولت و بــا هزینــه کمتــری صــورت گیــرد. 

نمایشگر آمپر
بر روی پنل جلوی اینورتر توسن، نمایشگری تعبیه شده است که آمپر 
خروجی یا همان آمپر تنظیم شده را نشان می دهد. این مزیت به کاربر 

اجازه می دهد که میزان آمپر خروجی را با 
توجه به نیاز خود و پارامترهای جوشکاری 

بصورت دقیق، تنظیم و مشاهده نماید.

نشانگر آماده به کار
این LED، در هنگامی که دستگاه به برق 

متصل بوده و کلید سلکتوری روشن-خاموش، 
در حالت روشن قرار داشته باشد، وضعیت 

آماده به کار بودن دستگاه را نمایش می دهد.

سیستم محافظ در مقابل افزایش دما
در این ابزار، جهت جلوگیری از آسیب دیدگی 

ناشی از افزایش دما و نشان دادن خطا در کارکرد 
المان های دستگاه، سیستم ایمنی کارآمدی 

استفاده شده است. درصورت باال رفتن بیش از 
حد دما و بروز خطا در کارکرد هر یک از المان ها،  

نشانگر روشن شده و بطور اتوماتیک جریان 
خروجی دستگاه را پیش از آسیب دیدن قطع 

می نماید.

IGBT

تنظیم کننده شعاع 
قوس

این مکانیسم، به هنگام 
استفاده از الکترودهای 

سلولزی جهت جوشکاری های 
خاص، عالوه بر تسهیل و 

بهبود فرایند جوشکاری، در 
ایجاد شعاع قوس کارآمد، 

Arc Forceموثر است.
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بدنه
ابعاد و شکل ظاهری دستگاه، طوری طراحی شده 
است که سبک و قابل حمل باشد. با کمی دقت در 
پنل جلو و کاور بدنه، می توان دریافت که پیشانی 

آن، از برخورد اجسام با تنظیم کننده ها و نمایشگر 
روی پنل جلوگیری می کند.

به دالیل زیر، در ساخت بدنه این دستگاه از ماده 
اولیه خاصی استفاده شده است:

1: سبک بودن دستگاه؛ جهت حمل و جابجایی 
آسان 

2: تبادل حرارتی بهتر )دفع حرارت ایجاد شده در 

اثر کارکرد(
3 : قابلیت ضربه پذیر بودن بدنه )با توجه به شرایط 

کاری دستگاه(

منافذ هوا
با توجه به موقعیت قرارگیری قطعات حساس 

به دما، شیارهایی جهت تخلیه هوا بر روی بدنه 
دستگاه تعبیه شده است که بازدهی را به حداکثر 
رسانده و کارکرد ایمن و طول عمر مفید دستگاه 

را نیز تضمین می کند.




فن خنک کننده
در این محصول برخالف دیگر برندها، فن خنک 
کننده ای با قدرت مکش و دور باال به کار گرفته 
شده است که ضمن تخلیه مناسب هوا، قطعات 

الکترونیکی و بردها را خنک نگه می دارد.

سوکت های مخصوص نصب انبر جوشکاری و 
انبر اتصال

با توجه به میزان آمپر خروجی و همچنین دمای ایجاد 
شده در محل اتصال انبر با دستگاه، سوکت های اتصال 

می بایست از بهترین مواد اولیه و در سایز مناسب، 
 1420I طراحی و تولید شوند. در اینورتر مدل

توسن پالس، با درنظر گرفتن این پارامترهای مهم، 
سوکت هایی از جنس برنج خالص و در سایز استاندارد 

ساخته شده است.

مشخصات ویژه:
میزان نفوذپذیری باالی جوش

امکان تنظیم دستی میزان قوس جوشکاری
قوس آرام تر و پاشش جرقه کمتر

کاهش محسوس مصرف برق
قابلیت جوشکاری با ژنراتور 15 کیلووات و باالتر

ــه الکترودهــای  ــا؛ از جمل ــه الکتروده ــا کلی قابلیــت جوشــکاری ب
آلیــاژی

خروجی واقعی تا 210 آمپر

مزایای اینورتر توسن پالس:
ــا ابعــاد کوچــک،  اســتفاده از بردهــای الکترونیکــی و هســته ای ب
موجــب افزایــش بــازده دســتگاه و مصــرف بهینه انــرژی در مقایســه 

ــا مدل هــای ترانســی شــده اســت. ب
ــان ورودی،  ــیکل جری ــر س ــن ه ــیار پایی ــان بس ــل زم ــه دلی ب
ــد. ــه ای می یاب ــل مالحظ ــد قاب ــوش، رش ــداری ج ــت و پای کیفی

قوس آرام تر، موجب پاشش کمتر جرقه شده است.

استفاده از انواع مختلف الکترودها امکان پذیر است.
امکان استفاده از هر دو قطب جریان وجود دارد.

جوشکاری در وضعیت های مختلف راحت تر است. 
ــدرت  ــای ق ــر پارامتره ــاال و تغیی ــیار ب ــس بس ــر تران ــول عم ط

بســیار پاییــن می باشــد.
مصرف برق کاهش محسوسی دارد.

کابل برق ورودی
ســایز کابــل، بــر اســاس آمپــر و ولتــاژ مصرفی و بــا توجه بــه اســتانداردهای 

بیــن المللــی انتخــاب شــده اســت و طــول آن 3 متر می باشــد.
دلیــل عــدم اســتفاده از دو شــاخه در ایــن دســتگاه، جریــان ورودی 
حــدود30 آمپــر اســت. هیــچ دوشــاخه ای چنیــن جریانــی را تحمــل نکــرده 

ــود. ــد ب ــح نخواه ــی صحی ــاظ ایمن ــاخه، از لح ــرار دادن دوش و ق
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حمید عیوضی؛ برنده ی  13 میلیون ریال

سید علی حسینی شادمهری؛ برنده ی 18 میلیون و پانصد و ده هزار ریال

منوچهر حسینلو؛ برنده ی 18 میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال

احمد اسدی حسن آبادی؛ برنده ی 22 میلیون و سیصد و چهل هزار ریال

پیمان بهنیافر؛ برنده ی 18 میلیون و پانصد و ده هزار ریال

3382A مینی فرز
مونا صادقی - مهندس معمار - تهران

بهنام رادفر - حسابدار - تهران

افشین ذاکری - تکنسین برق - کاشان

برندگان مسابقه ی خدمات پس از فروش

0100D دریل

داود محمودی خمیری پور

شهرستان خمیر استان هرمزگان

برنده ی جایزه ی  جدول شماره 5

برندگان فستیوال پاییزی توسن پالس

19 نشریه خبری و تحلیلی گروه صنعتی توسن / خرداد  1394 / شماره 6

بعد از شش



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1234567891011121314

اگه می شد، چی می شد؟
اگــر یــک روز از تهــران بــروم، مثــال بــه شــهری ماننــد کاشــان، ظهــر کــه ناهــار را خــوردم و شــکم بــاد کــرد و هــوا هــم دم، کرکــره مغــازه را 

ــه می رســم. ــه خان ــم و ب ــر دوچرخــه می شــوم و در پنــاه ســایه باریــک دیوارهــا، رکاب می زن ــا نیمــه پاییــن می کشــم و ســوار ب ت
پنجــره اتــاق را بــاز کــرده و در زیــر آن دراز می کشــم؛ بــاد کــه پــرده کــرم رنــگ را بــه رقــص درآورد، در ســکوت بی ماشــین کوچــه، چشــم 

ــرم. ــاره می گی ــه ی ظهرگاهــی، جــان دوب ــا قیلول می بنــدم و ب
وقتی خستگی از تن به در شد، پس از کش و قوس و صرف چای همسرپز، سوار بر دوچرخه به مغازه باز می گردم...

آخ اگه در تهران باشی و مغازه دار، چرت بعدازظهری، اونم تو روزهای خواب آلود بهاری، فقط یه رویاست!

6 شمارهجدول

عمودیافقي
ــور 2-  ــل قب ــک- اه ــه کوچ ــت- مورچ ــب مثب 1- قط
خرمــا- گوســفند جنگــی- میــوه معــروف و شــیرین 
ــالی  ــي- ش ــتي و نرم ــه ای- سس ــبکه رایان ــوب 3- ش جن
کــوب- بــزرگ 4- از تجهیــزات درمانــی- اختصــار- رفــوزه 
ــم 6- کاپیتــان تیــم  ــن فیل 5- جمــع جنــت- میــز تدوی
ــن 7-  ــنگ پ ــه س ــال 1974 - تخت ــان در س ــی آلم مل
ــواز  ــگ ن ــان 8- چن ــن کم ــاری- رنگی ــی از افتخ آلبوم
ــن 9-  ــوالت توس ــد محص ــری جدی ــز- س ــرو پروی خس
نــت آخــر- صــاف- خــو گرفتــن 10- فاقــد مــو- ســماق- 
ماهــی-  مفــرد 11- گــوش  مصیبــت- دوم شــخص 
کاهــگل- لولــه گوارشــی 12- نخــی کــه بــرای یــادآوری 

ــاد ــود- فری ــد- س ــت می بندن ــه انگش ب

ــه  ــاری ک ــوایان نص ــه- از پیش ــی روزان ــره غذای 1- جی
اســقف قســطنطنیه بــود 2- محصولــی از توســن بــا کــد 
فنــی 8065 - یــاد تــو 3- یادداشــت- از باشــگاه های 
ــزرگ 5-  ــل ب ــده- طب ــه رو خوابی ــالش 4- ب ــه- ت فرانس
لبــاس- پیشــوایی کــردن 6- مدافــع ژاپــن 7- پرگویــی- 
امــان دادن 8- خــوی اش عدالــت  پارچــه مشــبک- 
اســت- از مشــتقات نفتــی- آب بینــی 9- زیــر و رو 10- 
از میوه هــای تابســتانی- ســبزی پیچیــده 11- لولــه 
شــیپوری رحــم- ارزش 12- آمــاس- دســت کــم- دهــن 
کجــی 13- پاکیزه تــر- متانــت 14- پیشــی گرفتــن- 

ــم زاده ــدی فخی ــریالی از مه س

رمز جدول را به شماره 200066701052 پیامک نمایید و در قرعه کشی شرکت کنید.
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رضا رمضانی
ــا  ــوان دســتگاه های فرســوده را ب ــه بت ــد ک ــاً شــرایطی ایجــاد کنی لطف
ــو، تعویــض نمــود. همچنیــن  ــا دســتگاه های ن پرداخــت مابه التفــاوت، ب
ــدام  ــر در محــل، اق ــروش و تعمی ــس از ف ــات پ ــه خدم ــه ارائ نســبت ب

نماییــد.
صدای مشتری

ــه  ــالس، از جمل ــوالت پ ــا محص ــوده ب ــتگاه فرس ــه دس ــرح معاوض ط
ــن  ــرکت توس ــد در ش ــت گذاری هدفمن ــا سیاس ــه ب ــود ک ــی ب طرح های
ــام  ــب ن ــوان آراس ــا عن ــه ب ــرح ک ــن ط ــه اول ای ــد. مرحل ــدازی ش راه ان
گرفــت، در اســفند مــاه ســال 93 بــه اجــرا در آمــد. در طــرح آراســب1، 
صنعتگــران تهرانــی توانســتند ضمــن ارائــه، فرزهــای کارکــرده و 
ــای 2300 وات  ــدی(، فرزه ــر برن ــا ه ــش از 2000 وات )ب ــوده بی فرس

ــد. ــه کنن ــد، تهی ــدود 30 درص ــف ح ــا تخفی ــالس را ب ــن پ توس
مدیریــت خدمــات پــس از فــروش توســن، بــا توجــه بــه نیــاز کاربــران، 
احتــرام بــه حقــوق مصرف کننــدگان و تســریع در ارائــه خدمــات بهینــه، 
ــرار داده اســت. ایــن طــرح  طــرح تعمیــر در محــل را مــورد بررســی ق
ــران،  ــهر ته ــی در کالن ش ــورت آزمایش ــه ص ــک و ب ــده ای نزدی در آین

راه انــدازی خواهــد شــد.

مهدی دلخوش
ــه  ــات را ب ــال قطع ــد و ارس ــت خری ــکان ثب ــا ام ــت ت ــمند اس خواهش

ــد. ــم نمایی ــی، فراه ــوری و تلفن ــورت غیرحض ص
صدای مشتری

در حــال حاضــر باتوجــه بــه نیــاز مشــتریان، ایــن امــکان در شــهر تهران 
ــه  ــات ب ــد قطع ــرای خری ــد ب فراهــم شــده اســت و مشــتریان، می توانن

صــورت غیرحضــوری، بــا نمایندگــی مرکــزی خدمــات، تمــاس حاصــل 
ــل  ــر را در مح ــورد نظ ــه م ــه، قطع ــت هزین ــس از پرداخ ــرده و پ ک

دریافــت کننــد.

منوچهر بشارتی
متاســفانه نمایندگــی خدمــات پــس از فــروش توســن، بــدون هماهنگــی 
ــن موضــوع موجــب  ــرده اســت. ای ــزار ک ــض پوســته اب ــه تعوی ــدام ب اق

نارضایتــی شــده اســت.
صدای مشتری

بــه اســتحضار می رســاند باتوجــه بــه حفــظ حقــوق مشــتریان، 
ــه  ــا ب ــد ت ــور موظفن ــر کش ــات سراس ــای خدم ــدان نمایندگی ه کارمن
هنــگام نیــاز بــه تعویــض پوســته ابــزار، ایــن امــر را بــا مشــتری درمیــان 

ــد. ــض نماین ــه تعوی ــدام ب ــت وی، اق ــورت رضای ــته و در ص گذاش

حسین پور
ــی  ــه نمایندگ ــر ب ــرای تعمی ــن را ب ــوالت توس ــزار از محص ــداد 6 اب تع
مجــاز ایــن شــرکت ارائــه کــرده ام. لطفــا ترتیبــی داده شــود تــا افــرادی 

ــد. ــد، در الویــت تعمیــر قــرار گیرن ــزار دارن ــه اب کــه نیــاز بیشــتری ب
صدای مشتری

ــه تمامــی  ــات مناســب و ســریع ب ــه خدم ــت توســن، ارائ هــدف مدیری
مشــتریان و مصرف کننــدگان اســت امــا بــه منظــور قدردانــی از 
ــن  ــاز ای ــورت نی ــه در ص ــت ک ــده اس ــرر ش ــگی، مق ــتریان همیش مش

ــود. ــر ش ــن تعمی ــان ممک ــریع ترین زم ــان در س ــزار ایش ــراد، اب اف
ــزار  ــت توســن می تواننــد، از خدمــات امــداد اب همچنیــن مشــتریان ثاب

ــد شــوند. ــز بهره من ــی نی ــس از گارانت ــگان، در دوران پ رای

صـدای مـشـتـری
Voice Of The Customer
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8065H
توان: 1100 وات

سرعت در حالت بی باری: 235-480 
دور در دقیقه

انرژی ضربه ای: 9/5 ژول
تعداد ضربه: 2750-1350 ضربه  در دقیقه

وزن دستگاه: 6/5 کیلوگرم

8110H
توان: 1500 وات

سرعت در حالت بی باری: 250-120 دور در دقیقه
انرژی ضربه ای: 14/2 ژول

تعــداد ضربه: 2250-1100 ضربه دردقیقه
وزن دستگاه: 11/6 کیلوگرم

8030H
توان: 800 وات

سرعت در حالت بی باری: 0-1100 
دور در دقیقه

انرژی ضربه ای: 2/8 ژول
تعداد ضربه: 4500 ضربه در دقیقه

وزن دستگاه: 3/4 کیلوگرم

8020H
توان: 800 وات

سرعت در حالت بی باری: 0-1150 
دور در دقیقه

انرژی ضربه ای: 2/8 ژول
تعداد ضربه: 5100 ضربه در دقیقه

وزن دستگاه: 2/8 کیلوگرم

6016DH
توان: 1900 وات

انرژی ضربه ای: 41 ژول
تعداد ضربه: 1300 ضربه در دقیقه

نوع قلم گیر: شش گوش ته گرد
وزن دستگاه: 17/5 کیلوگرم

6011DH
توان: 1500 وات

انرژی ضربه ای: 16/8 ژول
تعداد ضربه: 1890-900 ضربه در دقیقه

SDS MAX :نوع قلم گیر
وزن دستگاه: 10/3 کیلوگرم



محصوالت
ایــن شــرکت کــه بــا نــام تجــاری مکــس بــرد، شــناخته 
می شــود، در حــال حاضــر بــا دارا بــودن بیــش از 110 رنــگ 
ــت  ــن صنع ــد در ای ــگامان تولی ــی از پیش ــوع، یک ــرح متن و ط

می باشــد.
ــرب و  ــای مج ــری نیروه ــه کارگی ــه ی ب ــت، نتیج ــن موفقی ای
متخصــص، اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا، نیازســنجی 
ــا مصرف کننــدگان می باشــد. ــر ب ــاط موث ــی و ارتب ــازار داخل ب

  )مکس برد؛ پیشرو در نوآوری، تنوع و کیفیت(

تاریخچه
شــرکت چــوب مالمیــن صنعت فــارس، با پیشــینه ای 
ــت  ــرح صنع ــدگان مط ــی از تولیدکنن ــاله، یک 30 س

چــوب و ام دی اف کشــور بــه شــمار می آیــد.
ــوب مالمیــن صنعــت فــارس، در ســال  شــرکت چ
ــه  ــرده مالمین ــد اوراق فش ــور تولی ــه منظ 1392، ب
خــود در  کارخانــه ی  احــداث  بــه  اقــدام  رنگــی، 
ــاً در  ــود و نهایت ــیراز نم ــادی ش ــژه اقتص ــه وی منطق
پایــان شــهریور مــاه 1393، موفــق بــه بهره بــرداری 

ــد. ــه گردی ــد مالمین ــط تولی ــن خ از اولی

اهداف
آن  بــه  بــرد  مکــس  تولیــدی  صنعتــی  گــروه  مدیریــت  آنچــه 
می اندیشــد، تحقــق شــعار حداکثــر تنــوع، حداکثــر کیفیــت بــا ارائــه 
بهترین هــای تولیــد می باشــد. از دیگــر اهــداف گــروه مکــس بــرد، 

ــت. ــرکت اس ــن ش ــدی ای ــوط تولی ــترش خط گس
ــا ارتقــای کیفــی  ــا ب مدیریــت مکــس بــرد، همچنیــن در نظــر دارد ت
ــژه ی  ــق وی ــات مناط ــری از امکان ــود و بهره گی ــوالت خ ــی محص و کم
اقتصــادی، در آینــده ای نزدیــک بــه بــازار کشــورهای همســایه راه 

یابــد.
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ــه  ــت ک ــی اس ــیار مهم ــل بس ــه، عام تغذی
ــی  ــش دارد. بینای ــالمت نق ــاد س ــام ابع در تم
نیــز ماننــد ســایر بخش هــا، بــه میــزان 
ــرد.  ــر می گی ــه تاثی ــی از تغذی ــل توجه قاب
و ســایر  رنگدانه هــا  ویتامین هــا،  امــگا3، 
ــتند  ــذی هس ــوادی مغ ــیدان ها م ــی اکس آنت
کــه بــرای عملکــرد مناســب و ســالمت 
ــد  ــال بای ــد. ح ــی ضروری ان ــلول های بینای س
ــت  ــی در تقوی ــه نقش ــذی چ ــواد مغ ــد م دی
ــت  ــا یاف ــدام خوراکی ه ــد و در ک ــی دارن بینای

می شــوند؟

 A ویتامین
مخروطــی  ســلول هایی  از  چشــم  شــبکیه 
شــکل و اســتوانه ای تشــکیل شــده اســت. ایــن 
ســلول ها نــور را در قالــب واکنــش عصبــی 
منتقــل می کننــد و مغــز، تصاویــر را از آنهــا 
ــد  ــت دی ــی )جه ــلول های مخروط ــرد. س می گی
در روز( و اســتوانه ای )جهــت دیــد در شــب( 
ــن آ  ــه ویتامی ــود ب ــب خ ــرد مناس ــرای عملک ب
ــرای بینایــی  ــد. بنابرایــن ویتامیــن آ ب نیــاز دارن
روزانــه و شــبانه ضــروری اســت. مهم تریــن 
عملکــرد ایــن ویتامیــن، تطابــق مناســب چشــم 
ــکی  ــری از خش ــن جلوگی ــی و همچنی ــا تاریک ب
چشــم اســت. بنابرایــن کمبــود ویتامیــن آ، 
ممکــن اســت باعــث کاهــش بینایــی و خشــکی 

ــا  ــر گاو  ی ــرغ، جگ ــم م ــود.  زرده تخ ــم ش چش
گوســفند، کــره، گوشــت، ماهــی، هویــج، گوجــه 
ــو،  ــل، کاه ــفناج، کدوتنب ــو، اس ــی، زردآل فرنگ
ــل توجهــی  ــر قاب ــزه، حــاوی مقادی فلفــل و خرب

ــتند. ــن آ هس از ویتامی

C ویتامین
کــه  اســت  اکســیدانی  آنتــی  ث،  ویتامیــن 
بــه مبــارزه بــا رادیکال هــا کمــک می کنــد. 
پیــر  موجــب  آزاد،  رادیکال هــای  درحقیقــت 
ــن  شــدن ســلول های چشــم می شــوند و ویتامی
می کنــد.  جلوگیــری  بیمــاری  ایــن  از  ث، 
ــروز  ــگیری از ب ــن ث، در پیش ــن ویتامی همچنی

آب مرواریــد، نقــش مهمــی دارد.
مرکبــات از منابــع غنــی ویتامیــن ث بــه شــمار 
ــن  ــخاوتمندی از ای ــه س ــوی، نمون ــد. کی می          رون
مجموعــه اســت. عــالوه بــر مرکبــات، ســبزیجات 
بــرگ دار ســبز رنــگ )جعفــری، اســفناج( و 

ــتند. ــن ث هس ــز دارای ویتامی ــا نی کلم ه

امگا3
ــن اســیدهای چــرب چندحلقــه ای غیراشــباع  ای
کــه بیشــتر بــه واســطه منافع شــان بــرای 
ــوند،  ــناخته می ش ــی ش ــی ـ عروق ــتگاه قلب دس
ســلول های  و  ســلولی  غشــای  ســازنده های 
عصبــی نیــز هســتند. از آنجایــی کــه غشــاهای 

ســلولی و ســلول های عصبــی بــه وفــور در 
شــبکیه وجــود دارنــد، امــگا3 در آبرســانی 
مناســب بــه چشــم، پیشــگیری از خشــک شــدن 
ــروز دژنراســیون  ــری از ب ــن جلوگی آن و همچنی

ــزایی دارد. ــه س ــش ب ــوال نق ماک
ــار در  ــه ب ــا س ــدن، دو ت ــگا3 ب ــن ام ــرای تامی ب
چــرب  ماهی هــای  بخوریــد.  ماهــی  هفتــه 
و  ســاردین  شــاه ماهی،  آزاد،  ماهــی  )ماننــد 
ماهــی خــال دار( در اولویــت قــرار دارنــد. ضمنــاً 
ــگا3  ــد از روغن هــای گیاهــی حــاوی ام می توانی
ــد. ــتفاده کنی ــز اس ــان( نی ــردو و کت ــزا، گ )کل

D ویتامین
کمبــود ویتامیــن د، از عواملــی اســت کــه 
ــروز نزدیک بینــی و دژنراســیون ماکــوال  باعــث ب
روزانــه،  خوراکی هــای  و  تغذیــه  می شــود. 
نمی تواننــد نیــاز بــدن بــه ویتامیــن د را تامیــن 
ــر و زرده  ــی، جگ ــای ماه ــی روغن ه ــد؛ حت کنن
تخــم مــرغ نیــز حــاوی میــزان اندکــی ویتامین د 
هســتند. ویتامیــن د در اصــل بــه واســطه تابــش 
ــود.  ــد می ش ــت تولی ــر پوس ــش ب ــعه فرابنف اش
ــرای اجتنــاب از کمبــود ویتامیــن د،  ــن ب بنابرای
ــور  ــتقیم ن ــرض مس ــه از روز را در مع 15 دقیق
خورشــید قــرار بگیریــد. کودکان تــان را نیــز 
ــاب از  ــور آفت ــر ن ــردش در زی ــازی و گ ــرای ب ب

ــد. ــرون ببری ــه بی ــه ب خان

ویتـامیـن های
مفید برای چشم
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ــه  ــا جعبــه ای بــزرگ و پــر از موادغذایــی، ســکه و طــال ب روزی شــیوانا، ب
خانــه زنــی بــا چندیــن بچــه ی قــد ونیــم قــد رفــت. 

زن خانــه، وقتــی بســته های غــذا و پــول را دیــد، از شــیوانا تشــکر فــراوان 
ــردی  ــت و جوانم ــل معرف ــما اه ــل ش ــه مث ــت: ای کاش هم ــرد و گف ک
بودنــد. شــوهر مــن آهنگــری بــود کــه از روی بی عقلــی، دســت راســت و 
نصــف صورتــش را در یــک حادثــه در کارگاه آهنگــری، از دســت داد. پــس 
ــاده شــد و مــدت  ــل و از کار افت ــل ســوختگی، علی ــه دلی ــه، ب از آن حادث

بســیاری درخانــه مانــد تــا درمــان شــود. 
وقتــی هنــوز در بســتر بیمــاری بــود، چندیــن بــار در مــورد برگشــتن بــه  
ــاره  ــه دوب ــرد ک ــه جــای اینکــه بپذی ــی ب ــردم ول ــت ک ــا او صحب کارگاه ب
ــن  ــن وضــع، انجــام چنی ــا ای ــر ب ــه دیگ ــت ک ــرود، می گف ــه آهنگــری ب ب
فعالیتــی از او ســاخته نیســت و تصمیــم دارد تــا حرفــه ی دیگــری را آغــاز 

کنــد. 
ــد  ــه درد مــا نمی خــورد و نمی توان ــدم همســرم دیگــر ب مــن هــم کــه دی

در تامیــن مخــارج زندگــی کمــک کنــد، برادرانــم را صــدا زده و بــا یــاری 
آنهــا، او را از خانــه و دهکــده بیــرون انداختیــم، تــا حداقــل خــرج اضافــی 

نگهــداری از او را تحمــل نکنیــم.
بــا رفتــن همســرم، وقتــی اهالــی دهکــده فهمیدنــد کــه اوضــاع مالی مــان 
خــراب شــده اســت، از مــا فاصلــه گرفتــه و تنهایمــان گذاشــتند. ای کاش 

همــه انســان ها مثــل شــما جوانمــرد و اهــل معرفــت بودنــد!
ــه  ــن بســته ها را تهی ــن ای شــیوانا تبســمی کــرد و گفــت: در حقیقــت، م
ــا آمــد  ــه مدرســه م ــک فروشــنده دوره گــرد ب ــروز، ی ــح ام نکــرده ام. صب
ــه دســت شــما رســانده و  ــا را ب ــم، اینه ــا اینجــا بیای و از مــن خواســت ت

ــا شــوم. ــان را جوی احوالت
شیوانا این را گفت و از زن خداحافظی کرد.

ــادم  چنــد قدمــی کــه دور شــد، ناگهــان برگشــت و ادامــه داد: راســتی ی
ــرد،  ــنده دوره گ ــورت آن فروش ــف ص ــت و نص ــت راس ــم، دس ــت بگوی رف

ــود. ســوخته ب

عیب گویی دیگران
مشکل ترین چیزها این است که انسان خود را بشناسد و آسان ترین کارها این است که از دیگران عیب جوئی کند. 

لرد آویبوری
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