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نمایشاگه ابزار و محدودیت های مالی

  دومین نمایشاگه بین المللی ابزارآالت اکراگهی و ماشین ابزار از تاریخ 4 لغایت 7 تیر ماه سال 1393 در 

محل دائمی نمایشاگه ها برگزار شد. اگرچه ابزار در همه ی صنایع، نقش لکیدی و اساسی را به خود اختصاص 

داده است، اما برپایی نمایشاگه اختصاصی آن، با تاًخیر بسیار انجام شد. شاید یکی از دالیل تاًخیر در برگزاری 

نمایشاگه ویژه ابزار، وارداتی بودن آن است. در ایران ، تولید ابزار برقی به ندرت صورت می گیرد و تولید ابزار 

به  کننده دست  وارد  از شرکت های  اما در سال های اخیر، برخی  نیاز داخل نیست  دستی پاسخگوی 

ابتاکراتی زده اند که در خور تحسین است و آن راه اندازی واحد تحقیق و توسعه ، بررسی و مطالعه ساختار ابزار 

برقی و طراحی و تولید آن در کشور چین است. برخی از این تولید کننداگن ) که به ظاهر وارد کننده تلقی 

می شوند ( تا آنجا در عزم تولید، ثابت قدم و جدی هستند که به منظور ملی کردن تولیدات خود، برنامه هایی 

برای تولید در داخل اندیشیده اند، اما هنوز به دلیل تنگناهای موجود در کشور و نبود قوانین حمایتی و ... تولیدات 

آن ها با عبارت made in china به بازار عرضه می شود. با توجه به این که تقویت تولید، از راهاکرهای 

اصلی دولت جهت برون رفت از مشالکت اقتصادی است، پیشنهاد می شود نقش این شرکت ها از جانب 

دولت روشن تر دیده شود و جهت حمایت از عملکرد ایشان، بومی سازی تولیدات آن ها، فراهم ساختن 

فضای مناسب برای برنامه ریزی و تولید در داخل و حتی فراهم آوردن زمینه صادرات به کشور های منطقه، 

تدابیری اندیشیده شود. پیشنهاد دیگر آن که، در نمایشاگه های مرتبط – بویژه نمایشاگه بین المللی ابزار – در 

مورد هزینه ها، تلفیقی از ارزی – ریالی در مورد ایشان اعمال شود تا مجال حضور و معرفی توانمندی ها و 

تولیدات خود راداشته باشند.

سردبیر

در کشـوری بـا جمعیـت چنـد ده میلیونـی 
همچـون ایـران، صاحبـان مشـاغل هـر لحظه 
می بایسـت بـا ارائـه طـرح هـای ویـژه نـه تنها 
بـه رونـق کسـب و کار خـود بیافزاینـد، بلکـه 
فرصت هـای شـغلی مناسـبی را بـرای جوانـان 

نمایند. ایجـاد 
درخـور توجه اسـت که طـرح ها و پـروژه های 
خدماتـی مناسـب عـاوه بـر جلـب رضایـت 
مصرف کننده، راه مناسـبی برای اشـتغال زایی 

است.
دو طـرح امداد ابـزار و کارت اشـتراک، از جمله 
از فـروش  طـرح هـای واحـد خدمـات پـس 
شـرکت توسـن اسـت که با هـدف حمایـت از 
مصرف کنندگان و فروشـندگان اجـرا گردید و 

موجـب اشـتغال افـراد زیادی شـد.
طـرح امـداد ابـزار توسـن، ایـده ویژه ای اسـت 
تـا مصـرف کننـدگان توسـن، بـدون نیـاز بـه 
مراجعـه حضوری و تنهـا با یک تماس تلفنی از 
خدمات پس از فروش توسـن بهره مند شـوند.

این طرح تاکنون در 9 شهر تهران،اصفهان،
مشـهد  و  اهواز،بابل،تبریز،شـیراز،کرج،قم 
راه انـدازی شـده اسـت که نه تنها در شـهرهای 
فـوق، بلکـه در حومه آن نیـز فعالیت می کنند.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه برخـورداری از خدمت 
امـداد ابـزار در مدت زمان گارانتـی و به صورت 
کامـا رایـگان مـی باشـد لیکـن بـا توجـه بـه 
اسـتقبال مشـتریان ، مصرف کننـدگان تهرانی 
می تواننـد در دوران غیـر گارانتـی نیـز از ایـن 

هریک از این کارت ها باید به 
ازای فروش هر دستگاه از 

محصوالت توسن به مشتری 
تحویل داده شده و کد اشتراک 

آن توسط مشتری به سامانه 
3000753370 پیامک شود.

به زودی در شهر شما؛
کارتی کوچک با مزایایی 

بزرگ

سـرویس بهـره مند شـوند.
در ایـن طـرح، پرسـنل امـداد ابـزار، دسـتگاه 
معیـوب را از درب کارگاه یـا فروشـگاه دریافـت 
کـرده و دسـتگاه هـای گارانتـی را ظـرف مدت 
24 سـاعت و دسـتگاه هـای غیرگارانتی را پس 
از 48 سـاعت، در همـان مـکان بـه مشـتری 

تحویـل مـی دهند.
مسـلما طـرح هـای خدماتـی تیـم توسـن بـه 
همیـن جا ختـم نمیشـود و مدیران ارشـد این 
شـرکت سـعی دارنـد تـا هـرروز خدمتـی نو به 

مشـتریان خـود عرضـه کنند.
اگـر سـاکن تهـران یـا اصفهـان هسـتید، قطعا 
نـام کارت اشـتراک توسـن به گوشـتان خورده 
واحـد  طـرح  جدیدتریـن  کارت،  ایـن  اسـت. 
خدمات پس از فروش توسـن می باشـد که در 
سـال 92 در دو منطقـه مهـم و صنعتـی تهران 
بـه صورت آزمایشـی انجام شـد و پـس از آنالیز 
نتایـج آن بـه صورت رسـمی در دو کان شـهر 

تهـران و اصفهـان اجرایی شـد.
ایـن پـروژه بـا هـدف تعامل بیشـتر بـا مصرف 
کننـدگان و ابـزار فروشـان و حمایـت از آنـان 
آغاز شـد و بـا ارائه خدمـات ویژه به آنـان ادامه 

یافت.
در ایـن طـرح پرسـنل واحـد خدمـات، ضمـن 
مراجعه حضوری نزد فروشـندگان صنـف ابزار، 
کارت کوچـک قرمـز رنگـی را بـه آنهـا تقدیـم 
می کننـد. کارتـی کـه در برگیرنـده امتیـازات 

فراوانی برای فروشـندگان و مشتریان می باشد.
%5 تخفیـف هزینه تعمیـر دسـتگاه در دوران 
غیـر گارانتی، بهره مندی از خدمـات امداد ابزار 
در مـدت زمـان گارانتـی، اسـتفاده از دسـتگاه 
جایگزیـن بـه هنـگام نقـص فنـی و در طـول 
زمان تعمیر دسـتگاه و شـرکت در قرعه کشـی 
دوره ای از بارزتریـن مزایایـی اسـت کـه بـرای 
مصـرف کننـدگان محصـوالت برقی و شـارژی 

توسـن در نظـر گرفته شـده اسـت.
ایـن کارت جادویی، فروشـندگان خوب توسـن 
را نیـز فراموش نکرده اسـت و بـا ارائه امتیازاتی 
چـون بهـره منـدی از طـرح هـای تبلیغاتـی، 
هدایـای ماهانـه و سـاالنه و شـرکت در قرعـه 
کشـی ویـژه ابـزار فروشـان ضمـن قدردانـی از 
همراهـی آنـان، حمایـت ویـژه خـود را اعـام 

می دارد.
مدیریـت واحـد خدمـات پس از فروش توسـن 
در تـاش اسـت تـا بـه کمـک پرسـنل مجرب 
واحـد امـداد ابـزار و کارت اشـتراک،عاوه بـر 
گسـترش ایـن دو طـرح در سراسـر کشـور، بـا 
ارائـه طرح هـای دیگـری، چتـر حمایتـی خود 
را بـر سـر فروشـندگان و مصـرف کننـدگان 

ند. بگسترا
الزم بـه ذکـر اسـت جهـت کسـب اطاعـات 
بیشـتر در خصوص نمایندگی ها و فعالیت های 
واحد خدمـات پس از فروش توسـن، می توانید 
با شـماره 66745120 تمـاس حاصل فرمایید.

گــزارش
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حمیدرضـا تیـغ بند،مدیـر عامل شـرکت ابزار یـراق توسـن در خصـوص ایـده ابتدایی پالس 
گوید: مـی  چنین 

  درابتـدای فعالیـت توسـن، تصمیـم داشـتیم تـا طـی مکاتبات جـدی با کارخانـه های تولیـد کننده، 
محصوالتـی بـا باالتریـن کیفیـت و بـر اسـاس اسـتانداردهای بیـن المللـی وارد کنیـم کـه ایـن امـر بـا 
سـماجت و پـی گیـری مسـتمرمان تـا حـدودی اجابـت شـد، امـا هنگامـی کـه نیـاز بـه سـاخت قالـب 
هـای جدیـد و بالطبـع افزایـش هزینه تولید احسـاس شـد، در اعمـال تغییرات به بن بسـت رسـیدیم و 

کارخانـه هـا در مقابـل تقاضـای مـا مقاومـت کردند.
بنابرایـن، مصمـم تـر از قبـل و بـا هـدف سـرمایه گـذاری،  در خصـوص طراحی، سـاخت و ایجـاد قالب 
هـای نـو بـا سـازندگان وارد مذاکـره شـدیم و خوشـبختانه بـا مکاتبات فـراوان توانسـتیم تا ایشـان را با 

خـود همسـو نماییم.
پـس از ورود بـه عنـوان سـرمایه گـذار، پیـش از هرگونـه تغییـری در سـاختار، بـه تحقیـق و مطالعه در 
ایـن زمینـه پرداختیـم. بـا بررسـی دقیـق پیشـنهادات و نظـرات مصـرف کنندگان و مشـتریان توسـن، 

نیازسـنجی بـازار ابـزار و تحلیـل مشـاغل صنعتـی، اطاعـات مفیـدی به دسـت آوردیم.
مهـم تریـن نکتـه در ایـن پـروژه ایـن بـود کـه کوچکترین خطـا و اشـتباهی در طراحـی و تولیـد قالب، 
بحرانـی بـزرگ بـرای سـرمایه گـذاری بـه شـمار مـی رفـت و ممکن بـود محصـول نهایی را با شکسـت 
مواجـه کنـد. بـه همیـن سـبب برآن شـدیم تـا با تشـکیل تیم تحقیق و توسـعه، با نگرشـی حرفـه ای و 
تخصصـی، راه را ادامـه دهیـم. در نتیجـه با دعـوت از مهندسـان و متخصصان داخلـی، تحقیقات خود را 
نـه تنهـا بـر اسـاس اطاعات به دسـت آمده از بـازار داخلـی، بلکه با بررسـی و تحلیل دقیـق محصوالت 

بزرگتریـن برندهای اروپایی از سـرگرفتیم.

ایـن امر موجب شـد تا مهندسـان توسـن با ریزبینی و نکته سـنجی، انـواع متدهای تولید را بررسـی کرده و 
در انتخـاب مواد اولیه وسـواس بیشـتری خرج کنند.

نکتـه ای کـه در ایـن میـان نظر مـا را جلب کرد، ایرادهای مختلفـی بود که در برخـی از محصوالت برندهای 
معتبـر بـه چشـم می خورد، ایـن معایب، کمک فراوانـی به طراحان ما کـرد تا از وجـوه مختلفی به محصول 

نهایی بیاندیشند.
پـروژه پـاس بـا تمـام ظرافـت و دقـت خـود، نزدیـک به 7 سـال به طـول انجامیـد و تیم تحقیق و توسـعه 
تمـام سـعی خـود را بـرای رسـیدن بـه کیفیتـی مطلـوب به کار بسـت تا توسـن امـروز بـا افتخـار از پاس 

پروژه پالس با تمام ظرافت و دقت خود، 
نزدیک به 7 سال به طول انجامید و تیم 
تحقیق و توسعه تمام سعی خود را برای 
رسیدن به کیفیتی مطلوب به کار بست 

تا توسن امروز با افتخار از پالس صحبت 
کند.

در سری محصوالت پالس سعی شد تا با 
گسترش ابزارهای برقی از نظر دسته، 

درجه بندی و کالس کاری، نیاز بازار داخلی 
تامین شود. همچنین دستگاه هایی از 

خانواده جوشکاری، باغبانی و پنوماتیک نیز 
دیده شده است.

شایان ذکراست که توسن در خصوص 
ابزارهای دستی نیز برنامه ریزی و سرمایه 

گذاری نموده و همان نگرش ارتقای 
کیفیت و رعایت استانداردهای بین المللی 

را در این بخش نیز مد نظر داشته است. 
درحقیقت محصوالت دستی نیز با همان 
دقت و توسط تیم فنی طراحی شده اند.

این روند کاری توسن را به تولید کننده ای 
مبدل کرده است که تنها خط تولید آن در 

داخل کشور نیست.

صحبـت کند.
وی افـزود: تنهـا نگرانی ما بر مونتاژ نهایی محصـوالت بود، چرا که کوچکترین 
سـهل انگاری یک کارگر در سـفت کردن یک پیچ، می توانسـت زنگ خطری 
باشـد تـا تمـام هزینـه و تـاش هایمان بـی ثمر بمانـد. این نگرانی باعث شـد 
تـا تیمی فنی متشـکل از متخصصان مجـرب و توانمند، برای بررسـی، نظارت 
و کنتـرل رونـد سـاخت و تولیـد و سـنجش کیفیت محصـول نهایی بـه گروه 

توسـن اضافه شود.
بـه ایـن ترتیـب با حداکثـر توان پیـش رفتیم تا بـه آرزوی پـاس جامه عمل 

بپوشانیم.

تیغ بند در مورد افزایش گارانتی محصوالت، عنوان کرد:
  بـا توجـه بـه اطمینانی کـه از کیفیت محصـول داریم، مـدت گارانتی را به 
یـک سـال افزایـش دادیم. درواقع، این حق مشـتری اسـت تا بـا اعتماد کامل 

و بـدون هیچ گونه نگرانی از دسـتگاه های توسـن اسـتفاده کند.

 مدیرعامل توسن ازتکمیل سبد محصوالت خبرداد و افزود: 
  در سـری محصـوالت پـاس سـعی شـد تـا بـا گسـترش ابزارهـای برقـی 
از نظـر دسـته، درجـه بنـدی و کاس کاری، نیـاز بـازار داخلـی تامیـن شـود. 
همچنین دسـتگاه هایی از خانواده جوشـکاری، باغبانـی و پنوماتیک نیز دیده 

شـده است.
شـایان ذکراسـت که توسـن در خصـوص ابزارهای دسـتی نیز برنامـه ریزی و 
سـرمایه گذاری نمـوده و همان نگرش ارتقای کیفیت و رعایت اسـتانداردهای 
بیـن المللـی را در ایـن بخش نیز مد نظر داشـته اسـت. درحقیقت محصوالت 

دسـتی نیـز بـا همان دقت و توسـط تیـم فنی طراحی شـده اند.
ایـن رونـد کاری توسـن را به تولید کننـده ای مبدل کرده اسـت که تنها خط 

تولید آن در داخل کشـور نیست.

  
مهم ترین نکته در این پروژه این بود که کوچکترین خطا و اشتباهی 
در طراحی و تولید قالب، بحرانی بزرگ برای سرمایه گذاری به شمار 

می رفت و ممکن بود محصول نهایی را با شکست مواجه کند. به 
همین سبب برآن شدیم تا با تشکیل تیم تحقیق و توسعه، با نگرشی 

حرفه ای و تخصصی راه را ادامه دهیم. در نتیجه با دعوت از مهندسان 
و متخصصان داخلی، تحقیقات خود را نه تنها بر اساس اطالعات به 

دست آمده از بازار داخلی، بلکه با بررسی و تحلیل دقیق محصوالت 
بزرگترین برندهای اروپایی از سرگرفتیم.

حمیدرضا تیغ بند ورود اولین محصول پالس را نوید داد و گفت: 
 چـون تولیـد محصوالت پـاس در چند کارخانه انجام می شـود، ورود همه 
کاالها در یک زمان میسـر نیسـت، اما با هماهنگی همکاران ما با سـازندگان، 

حدود 80% از دسـتگاه ها در سـال جاری وارد بازار خواهد شـد.

مدیـر توسـن در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص انتقـال کارخانه به 
ایـران اذعان داشـت: 

 انتقـال کارخانـه بـه ایـران نهایـت آرزوی ما اسـت، البته تاکنـون در تحقق 
ایـن هـدف بـا مشـکات عدیـده ای روبـه رو بودیـم اما همچنـان بـه آینده و 

همـوار شـدن شـرایط امیدواریم.
درحـال حاضـر با توجـه به توسـعه فعالیت توسـن، این حرکـت غیرممکن به 

نظـر می رسـد و بـرای انتقال خط تولید به داخل کشـور، به تیم سـرمایه گذار 
است. نیاز 

وی اضافـه کـرد: بـه نظـر مـن اگـر قانـون گـذار، از نیازها و مشـکات صنوف 
مختلـف آگاهـی و درک کامـل و جامع داشـته باشـد، قطعا به گونـه ای برنامه 
ریـزی مـی شـود کـه شـوق بـه تولیـد دوچنـدان خواهـد شـد ولـی در حال 
حاضـر تسـهیات خوبـی بـرای تولیدکننده وجـود نـدارد و قوانین به شـکلی 
وضع شـده اسـت که تولیدکننده همواره برای سـرمایه گـذاری در این بخش، 

نگرانی و تردیـد دارد.
آنچـه مسـلم اسـت نیاز بـه مشـاوری کاربلد از سـوی نهادهـا و سـازمان های 
مربوطه اسـت که سـرمایه سـیال در کشـور را به جهتی مناسـب و سـودمند 
بـرای کشـور هدایـت کنـد تـا باهدفمنـد نمـودن مسـیر، سـرمایه گـذار از 

سـرگردانی رها شـود.
فکـر مـی کنید یک وارد کننـده بدون تجربه تولیـد، اگر وارد این عرصه شـود 
چـه مشـکاتی در پیش رو خواهد داشـت؟ قطعا مباحث مختلفـی وجود دارد 
کـه مـی بایسـت از آن آگاه شـود و بـا علم برآن اقـدام نماید. بیـش از نیمی از 
سـواالت او بـی جواب اسـت که تنهـا یک تیم مشـاوره ای، مـی تواند تنگناها 

و راهکارها را شـفاف سازد.
مبنـای تعرفـه بازرگانـی و چگونگـی تعیین آن، از نکاتی اسـت کـه باید به آن 
مطلـع بـود و تـا هنگامی که چنیـن ابهاماتی در مقـررات و مسـایل مربوط به 

آن دیـده شـود، روند تولید داخلی شـکل منسـجمی نخواهد داشـت.

تیـغ بند با اشـاره به نیـاز به ارزیابـی محصوالت پالس، خاطرنشـان 
کرد: 

 تنهـا زمانـی می توانیم ارزیابی درسـتی از توسـن پاس داشـته باشـیم که 
نظـرات مصـرف کننـدگان حرفـه ای را بشـنویم. در حقیقت نظر،پیشـنهاد و 
انتقـادات مشـتریان و مصـرف کننـدگان کلید راه هـر تولید کننده ای اسـت.

بـه همین منظـور کارمنـدان واحد روابـط عمومـی و ارتباط بامشـتریان، طی 
برنامـه مرتبـی این نظـرات را جویا خواهند شـد.

وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه سـرمایه گـذاری انجـام شـده و مشـارکت 
تولیدکننـدگان چینـی، بازارهای منطقه را نیز در هدف گـذاری خود قرار داده 
ایـم. توسـن پـاس درخصوص کیفیـت و کارایی نکتـه ای را از قلـم نینداخته 

اسـت و پتانسـیل ورود بـه بـازار دیگر کشـورها را نیـز دارد.

مدیرعامل توسن در پایان گفت: 
  تـا امـروز بـا اعتمـاد مصـرف کننـدگان داخلـی پیـش رفتیـم و امیدواریم 

پـاس، لبخنـدی تـوام بـا رضایـت مشـتری را برایمان بـه ارمغان بیـاورد.

مهمان ویژه ی توسن به بازار رسید

این روزها در بازار ابزار 
نامی شنیده می شود که 

نگاه ها را به سمت خویش 
کشیده و همگان را به 

انتظار نشانده است. این 
همان میهمانی است که 

مدت ها  تمرکز توسن را 
معطوف خود کرده است.

مصـــاحبه مصـــاحبه
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استان خراسان رضوی با مرکزیت مشهد در شمال شرقی ایران قرار دارد که با مساحت 118،854 
کیلومتر مربع چهارمین استان بزرگ کشور محسوب می شود.

جمعیت این استان طبق نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390، برابر با 5،994،402 نفر است.
شهرهای مهم: 

مشهد، نیشابور، سبزوار، کاشمر،  قوچان، تربت حیدریه، تربت جام، درگز، سرخس، چناران، تایباد، 
خواف،مزدوران، بشرویه، گناباد، فردوس، فریمان و برداسکن.

اماکن تاریخی و دیدنی استان:
بدون شک مهمترین مکان زیارتی و تاریخی استان، مرقد مطهر امام هشتم شیعیان، حضرت علی بن 
موسی الرضا)ع( می باشد که در ایجاد شهر مشهد و نیز گسترش و توسعه استان نقش موثری داشته 

است.
مسجد گوهرشاد، مسجد پریزاد، مدرسه دودر، بقعه خواجه ربیع، بقعه گنبدسبز، آرامگاه نادرشاه افشار، 
طرقبه، شاندیز، پارک وکیل آباد، کوه سنگي، بند گلستان، خواجه مراد و خواجه اباصلت در مشهد، 
مسجد پامنار، آرامگاه ماهادي سبزواري، مناره خسرو گرد، رباط مهر، آرامگاه سیدحسن غزنوي و 
مسجد جامع در سبزوار، گنبد هارونیه و آرامگاه فردوسی در توس، قدمگاه رباط عباسی و آرامگاه هاي 
عطار، کمال الملک و خیام در نیشابور، تپه بام و مدرسه عرضه در قوچان، آرامگاه شاه قاسم انوار و مقبره 
شیخ احمد جامي در تربت جام، برج کرات در تایباد، باغ گلشن در طبس، ارگ کاه فرنگی، دریاچه 
گل بی بی و آرامگاه بابالقمان در سرخس، برج علی آباد، مناره فیروزآباد، باغ مزار و آرامگاه مدرس در 
کاشمر، مقبره شیخ حیدر و مسجد ملک در تربت حیدریه و کتیبه نادري، عمارت خورشید، ارغون 

شاه و مسجد کبود گنبد در کات نادري از دیگر جاذبه های گردشگری این استان به شمار می رود.
صنایع دستی استان خراسان رضوی:

قالي بافي، ابریشم کشي، سبد بافي، پارچه بافي، نمد مالی، پوستین دوزي، سنگ تراشي و قلم زني 
روي سنگ، فیروزه تراشي، سفال گري، سبد و حصیر بافي، چارق، گیوه، فرآورده هاي چوبي و فلزي، 

نقاشي روي چرم و غیره مي باشد.

استان خراسان رضـویاین شماره

صنعت در استان خراسان رضوی:
استان خراسان رضوي یکي از قطب هاي تولیدي و صنعتي کشور به شمار مي آید 
که بخش عمده اي از کارخانجات تولیدي را در خود جاي داده است . محصوالت 
صنعتي تولیدي این استان به شرح زیر مي باشد : سیمان، چیني مظروف، کاشي 
شکر،  و  قند  کنسانتره  و  میوه  آب  نباتي،  روغن  فرنگي،  گوجه  رب  سرامیک،  و 
نوشابه، فرش ماشیني، پارچه فاستوني نخ پنبه اي و الیاف مصنوعي، قطعات صنعتي 
الستیکي، الستیک خودرو، بخاري گازي، آبگرمکن گازي، کولر آبي، یخچال فریزر 
خانگي، ادوات کشاورزي، ماشین سازي و ساخت تجهیزات، قطعات صنعتي به روش 
متالوژي پودر ، قطعات ریخته گري، قطعات آهنگري، فوالد خام، محصوالت نورد، 
پودر آلومینا، کنسانتره مس، دوچرخه، موتورسیکلت، جعبه فرمان خودرو، سیستم 
ترمز خودرو، رینگ چرخ خودرو، باطري خودرو، الکتروموتور، المپ روشنایي، کلید 
پریز تلویزیون، سیم و کابل، الکترود، پیچ و مهره، قوطي فلزي، سرم، سرنگ، کبریت 

و ورق کارتن.

استان خراسان رضوی مرکزیت 
مشهد، در شمال شرقی ایران قرار 

داشته و مساحت آن 118,854 
کیلومتر مربع بوده است که از این 

نظر چهارمین استان بزرگ کشور به 
شمار میآید.

نمایندگان فروش:

7275888-0511ابزار محمد
مشهد-چهارراه ابوطالب

فروشگاه علمایی
0511-7270210
مشهد-بلوار قرنی-جنب گاب نادر

ابزار حدید صنعت
0511-7292005
مشهد-چهارراه ابوطالب-مقابل بازار برجیس

ابزار محسن
0511-3410396

مشهد-خیابان گاراژدارها-بین کوشش 17 و 19

کد 
نمایندگی

شماره تلفنآدرسنام خانوادگیشهر

4443249_0571خیابان طبرسی )امام زاده شعیب( روبروی طبرسی 18_ تعمیرگاه مجاز ابزار برقی توسندردهسبزوار571
2226616_0581بازار سبزوار)ولیعصر( ابتدای خیابان پروین_ سمت راست_ تعمیرگاه مجاز ابزار برقی توسنترابیقوچان581
7272442_0511سه راه محسن کاشانی_ کاشانی 52_ پاک 116_ تعمیرگاه مجاز ابزار برقی توسنشیعه زادهمشهد511
خیابان سی متری_ فلکه فردوسی_ جنب بانک سپه_ پاساژ عزیزی_ پاک 281_ تعمیرگاه مجاز ابزار برقی ابریشمینیشابور551

توسن
0551_2211767
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1

براده برداری با سنگ فرز، در مونتاژکاری و آماده سازی اتصاالت جوش، ترمیم و تعمیر آن در صنایع مختلفی چون نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد 
فراوان دارد، لذا در این قسمت ضمن معرفی این ابزار، به نکات فنی و ایمنی کار با این ابزار می پردازیم.

دستگاه سنگ فرز در دو نوع برقی و پنوماتیک و با اندازه کوچک برای کارهای ظریف و دقیق و اندازه بزرگتر برای سنگ زنی پخ ها و سطوحی که 
با مشعل برشکاری شده اند مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه، دارای یک موتور الکتریکی با دور باالست که صفحه سنگ را می چرخاند. 

شکل 1و2 اجزا و تعلقات این وسیله پرکاربرد در جوشکاری را نشان می دهد.

1( دکمه ای به عنوان قفل کن روی گیربکس تعبیه شده است که با 
فشردن آن میتوان محور سنگ را قفل کرد.

2( همانطور که در شکل 3 مشاهده می شود درحالیکه دسته دستگاه 
را محکم گرفته اید، مهره را با آچار مخصوص و در خاف جهت عقربه 
های ساعت بچرخانید، تا مهره مخصوص نگهدارنده سنگ باز شود. 
درصورت سفت بودن می توانید با چکشی کوچک، ضربه ای به آچار 

وارد کنید تا مهره نگهدارنده باز شود.

3( ابتدا مهره رو و سپس سنگ مصرف شده ی کهنه 
را خارج نمایید.

4( قسمت های زیر صفحه سنگ، محور، کف و اطراف 
محافظ را با پارچه کتان تمیز کنید، سپس اقدام به 

بستن صفحه سنگ نو بنمایید.

1( ابتدا گارد محافظ سنگ را در موقعیت خود قرار دهید.
2( مهره زیر سنگ را روی محور قرار دهید.

3( صفحه سنگ را در محل خود بگذارید.
4( در آخر مهره سفت کننده ی سنگ ) مهره رو ( را در جهت عقربه های ساعت ببندید 

و آن را با آچار مخصوص کاما محکم کنید.

توجه: موقع باز و بستن مهره با آچار، دقت کنید که آچار کامال با مهره درگیر شود و در جای خود قرار گیرد تا آچار از جا 
در نرفته و به دست شما آسیب نرساند، ضمن اینکه جای آچار هم تغییر شکل ندهد.

5( مطابق شکل 6، دسته را به یک طرف دستگاه ببندید، به گونه ای که کار کردن 
برای شما راحت تر شود.

6( محکم بودن سنگ را مجددا کنترل کنید.
7( از آزاد بودن دکمه قفل کن مطمئن شوید.

8( دستگاه را روشن کنید و صبر کنید تا دور دستگاه حداکثر شود، سپس شروع به 
سنباده زنی نمایید.

9( در پایان کار، وسایل را به طور منظم جمع آوری و محل کار را کاما تمیز کنید.

با استفاده از آچار  توجه: محور دستگاه هایی که کلید قفل کن محور ندارد، 
مخصوص همراه دستگاه سنگ سنباده، ثابت می شود.

تذکر1: به جای صفحه سنگ می توان وایر برسهای دیسکی را روی دستگاه بست 
و از آن در تمیزکاری خطوط جوش استفاده کرد.

تذکر2:  برای سهولت کار صنعتگران چپ دست و استفاده در مواقعی که امکان 
نصب دسته در طرف راست نیست، می توان دسته را در طرف دیگر بست تا به 

راحتی بتوان براده برداری کرد و زوایا و سطوح مختلف را سنگ زنی نمود.

ماشین های سنگ فرز با دور زیاد کار می کنند، لذا رعایت نکات ایمنی هنگام کار با این ابزار از اهمیت باالیی برخوردار است.
1( سیم و دوشاخه دستگاه، باید همیشه سالم و یک تکه باشد. )تعمیری نباشد(

2( هرگز از سنگ فرز بدون حفاظ استفاده نکنید.
3( ابتدا دسته سنگ فرز را محکم در دسته گرفته و سپس کلید آن را روشن کنید.

4( هیچگاه سنگ فرز در حال کار را روی زمین یا روی میز کار، رها نکنید.
5( از فرزی که سنگ آن بیش از حد کوچک شده است استفاده نکنید.

6(با لباس کار که دکمه های آن باز است یا آستین بلند و یا شال گردن، سنگ زنی نکنید.
7(هنگام کار با دستگاه سنگ فرز، حتما از عینک ایمنی مخصوص استفاده کنید.

8(سنگ را تحت زاویه 30 درجه به کار بگیرید و فشار بیش از اندازه به آن وارد نکنید.

نکات ایمنی هنگام کار با دستگاه سنگ فرز:

سنگ زنــی و آماده سازی قطعــــات

شکل 1

شکل 2

شکل 3

شکل 4

شکل 5

شکل 6

شکل 7 دستور العمل تعویض صفحه سنگ

مـــقاله فنی ــقاله فنی مـ
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8020 Concrete

ــی  برتـری هـای کل
بتن کـن هـای سـری توسـن پالس

1. مشخصات کلی:
مکانیـزم کامـا حرفـه ای و کارآمـد بـا انـرژی ضربـه ای نزدیک 
بـه 3 ژول، ایجـاد 5100 ضربـه در دقیقه، وزن مناسـب و طراحی 
ارگونومیـک، ایـن دسـتگاه را به ابزاری مناسـب جهـت تخریب و 

سـوراخکاری سـطوح سـخت تبدیل کرده اسـت.

2. حالت دستگاه:
ایـن دسـتگاه دارای 3 وضعیت کاری سـوراخکاری، سـوراخکاری 

چکشـی و تخریـب می باشـد.

:SDS 3. ابزار گیر
ایـن دسـتگاه مجهـز بـه ابـزار گیـر SDS می باشـد. کاربـر جهت 
تخریـب و سـوراخکاری مـی بایسـت از متـه و قلـم های 4 شـیار 

اسـتفاده کند.

4. سوییچ کنترل سرعت:
ایـن کلیـد بـه کاربر اجـازه کنترل سـرعت چرخـش ابـزار را می 
دهـد، یعنـی سـرعت چرخـش متـه بـا میـزان فشـار روی کلید، 

دارد. ارتباط مسـتقیم 

5. قفل کن سوییچ:
کاربـر مـی توانـد در کارهـای دراز مـدت بـا فشـردن کلیـد قفل 

کـن، سـوییچ را رهـا کـرده و بـه راحتـی کار کنـد.
الزم بـه ذکـر اسـت بـرای بازگشـت بـه حالـت قبل، کافی اسـت 

یکبـار سـوییچ قفـل کـن را به سـمت داخـل فشـار دهید.

بتن کن دو کیلویی 8020

ول
حص

ی م
 فن

ت
صا

شخ
م

دور بر دقیقهولتاژ
کنترل 
سرعت 

الکترونیکی
انرژی وزن دستگاهتعداد ضربهتوان ورودی

ضربه ای
مدل ابزار 

جنس پوستهگیر

220-230V1150RPM800داردW5100BPM2KG2.8J SDSPA6-GF30

طول کابل توانایی سوراخکاری درآجرتوانایی سوراخکاری در چوبتوانایی سوراخکاری در فوالدتعداد حالت کاری
برق

سه حالته )دریل - دریل 
4متر13MM30MM26MMچکشی - تخریب(

دریـل چکشـی  یـا همـان بـه اصطـاح بتن کـن، ابـزاری اسـت کـه از آن جهت 
تخریـب و سـوراخکاری اسـتفاده می شـود.

ویژگی های بتن کن دو کیلویی 8020 
توسن پالس:

6. مکانیزم تغییر جهت:
مکانیـزم تغییـر جهـت در این دسـتگاه طـوری طراحی شـده اسـت که در 
هـر دو جهـت چپ و راسـت بـدون هیچ گونه افـت قدرت کار کنـد که این 
توانایـی از فاکتـور هـای مهم انتخاب دسـتگاه در فعالیت هـای صنعتی می 

باشد.

7. قابلیت سوراخکاری:
ایـن دسـتگاه قابلیـت سـوراخکاری فلزات تا متـه سـایز 13 میلیمتر، چوب 
تـا متـه سـایز 30 میلیمتـر و سـطوح آجـری و بتنـی تـا متـه سـایز 26 

میلیمتـر  را داراسـت.

8. مشخصات کابل:
طـول، سـایز و دوشـاخه کابـل این دسـتگاه بنابر اسـتاندارد و نیـاز کاربر به 

صـورت کامـا حرفه ای لحاظ شـده اسـت.
طـول 4 متـر، سـایز اسـتاندارد H07RN-F 2*1 mm2  و دو شـاخه ای 
متناسـب بـا ایمنـی کاربـر، از ویژگی های کابـل بتن کن 8020 می باشـد.

9. لوازم جانبی:
بـا توجـه بـه توانایی این دسـتگاه و نیـاز کاربر، مته و قلم هایـی از پرمصرف 
تریـن سـایزها و باالتریـن کیفیت در داخل بسـته بندی دسـتگاه قـرار داده 

شـده است.

10. دسته کمکی و خط کش عمق:
جهت سـهولت در سـوراخکاری و تسـلط کابر، دسـته کمکی به همراه خط 

کش نشـانگر عمق در جعبه دسـتگاه قرار داده شـده اسـت.

11. کیف مخصوص حمل و نقل: 
این کیف از بهترین جنس PAGF-30 ، با طراحی حرفه ای و به منظور تسهیل در جابه جایی دستگاه توسط کاربر تهیه شده است.

12. طراحی ارگونومیک:
بدنـه ایـن دسـتگاه، بـا توجـه بـه قابلیـت های آن، بـا وزنی مناسـب و طراحی ارگونومیک سـاخته شـده اسـت تا کاربر با تسـلط و دقت بیشـتری 
کار کنـد. بدنـه کامـا ارگونومیـک ایـن دسـتگاه از امتیـازات ویژه ای اسـت که موجب تمایـز بتن کن 8020 توسـن پاس از دیگـر  بتن کن های 

موجود در بازار شـده اسـت.

به خاطر داشته باشید، انتخاب ابزار مناسب در هر کاری، از بروز بسیاری از مشکات جلوگیری می کند.

معرفی ابــزار معرفی ابــزار
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و  مهندسان  از  با حضور جمعی  دانایی  مسابقه سرزمین  سری سوم 
متخصصان ایرانی برگزار و در ایام نوروز از شبکه پنج سیما پخش شد.

شرکت توسن نیز به منظور حمایت از فعالیت های علمی و ترغیب 
های  برنامه  در  حضور  به  ایرانی  متخصصان  و  مهندسان  تشویق  و 
عمومی، از ساخت و تولید سری سوم مسابقه مهیج سرزمین دانایی 

حمایت و پشتیبانی کرد.
در پایان این مسابقه، از شرکت کنندگان در خصوص قدرت و سرعت 
ابزارهای دستی و برقی توسن نظرسنجی شد. این دو پارامتری است 

که درطول هر مسابقه برای شرکت کنندگان حائز اهمیت می باشد.

نیمه اردیبهشت ماه از قهرمانان و مدال آوران مسابقات کارکنان دولت 
استان تهران تجلیل شد.

در این مراسم که در سالن سینمایی وزارت ارشاد و با حضور مجدآرا 
ورزش  هیات  رئیس  فرزانه  همگانی،  های  ورزش  فدراسیون  رئیس 
استان  ادارات کل  از مسئولین  و جمعی  تهران  استان  های همگانی 
از مدال آوران  برگزار شد،  و پشکسوتان رشته های مختلف ورزشی 

با اهدای احکام، مدال و هدایایی از سوی توسن تقدیر به عمل آمد.
در  و  ماه  یک  مدت  به  دولت  کارکنان  مسابقات  است  ذکر  به  الزم 
5رشته ورزشی والبیال،شنا،پینگ پنگ و طناب کشی در گروه آقایان 

و بانوان و رشته فوتسال ویژه آقایان برگزار شد.

توسن در سرزمین دانایی

توسن حامی ورزش های همگانی

نمی تواند  از دست می دهد که آب خالص  زیادی  بدن آب  با عرق کردن،  تابستان  در فصل 
الکترولیت های خارج شده را تأمین کند. دوغ، آب لیمو و خاکشیر مناسب ترین نوشیدنی است.

سید ضیاء الدین مظهری در گفت وگو با  فارس در مورد مصرف نوشیدنی سنتی و مناسب در فصل 
گرما خاطر نشان کرد: اگرچه آب بهترین نوشیدنی برای رفع عطش است اما در مواردی که با 
عرق کردن آب زیادی از بدن دفع می کنیم آب خالص نمی تواند الکترولیت های خارج شده از بدن 

را تأمین کند که معموال ترکیبی از آب تازه نارنج یا لیمو و حتی انواع آب میوه طبیعی می تواند 
جایگزین خوبی باشد.

وی ادامه داد: از طرفی بخش زیادی از سدیم، پتاسیم و کلسیم را می توان با ترکیبی از ماست 
کم چرب و آب به شکل دوغ، تأمین کرد.

بهترین نوشیدنـی فصل تابستان

به گفته این متخصص تغذیه براساس یک 
گرما  فصل  در  هم  خاکشیر  قدیمی  سنت 
نوشیدنی مناسبی برای رفع تشنگی و تأمین 

الکترولیت بدن محسوب می شود.
مظهری گفت: خاکشیر در عین حال حرکت 
روده را تنظیم کرده و بدن را سم زدایی می کند.

کرد  اشاره  نکته  این  به  تغذیه  متخصص  این 
پوستی  التهابات   ، کهیر  دچار  که  افرادی  که 
و سنگ کلیه هستند می توانند خاکشیر را به 
عنوان نوشیدنی در دستور غذایی خود قرار 

دهند.

آب لیمو و خاکشیر

کم و بیش با توسن پاس آشنا شده اید، سری جدید محصوالت توسن 
در مقایسه با ابزار موجود در بازار حرفه ای تر و صنعتی تر هستند.

از خانواده دریل،بتن کن و کف ساب ها  اولین محصوالت سری پاس 
وارد بازار ابزار شد. با عرضه این ابزارهای صنعتی سبد محصوالت توسن 

تنوع بیشتری به نسبت گذشته پیدا کرد.
نظر  مد  توسن پاس  رده صنعتی،   در  و  با کیفیت  ابزاری  برای خرید 

داشته باشید.

انتظارها  به سر رسید

بیشتر بدانیم
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		جعفـرپور	)مهندس	عمران(:
دید؟  آسیب  آجر  برش  براثر   3260 مدل  فرز 
مناسب  کار  این  برای  ابزار  این  از  استفاده  آیا 
است در غیر این صورت کدام محصول توسن 

می تواند جایگزین مناسبی باشد؟

	واحد	ارتباط	با	مشتری:
فرز  از  می بایست  آجر  و  سنگ  برش  برای 

سنگبری مدل 3062 استفاده کرد.

	علــی	درخشــان	)جوشــکار	درب	و	
پنجــره(:

بر  پروفیل  کلید  طراحی  در  تغییر  امکان  آیا 
مدل 5010 وجود ندارد؟

	واحـد	ارتبــــــاط	بــا	مشــتری:	
استفاده از دو کلید در دستگاه پروفیل بر 5010 
به دلیل حفظ ایمنی کاربر می باشد اما جــهت 

در  کار  در  سهولــت 
ســـری  بر  پروفیل 
گردی  شاستی  از  پالس 
کلید  کردن  آزاد  برای 
شده  استفـــاده  برق 

است.

	چنگیـــزی	)پیمانکار(:	
و  گرد  کار  حین  در   3258 فرز  مینی  دستگاه 
امر  این  و  می کشد  دستگاه  داخل  به  را  غبار 
تدبیری  شد،  خواهد  آرمیچر  سوختن  موجب 

برای رفع این مشکل اندیشیده اید؟

	ارتباط	با	مشتری:	
 3258 دستگاه  پوسته  هوای  منافذ  متاسفانه 
خاک  و  گرد  ورود  باعث  امر  این  و  بود  بزرگ 
به داخل دستگاه و سیم پیچی آرمیچر می شد، 
این مشکل در سری مینی فرز 850 وات پالس 

با کد 3382 برطرف شده است.

	بهمنی	)کابینت	ساز(:
آدرس نمایندگی خدمات پس از فروش در شهر 

شیراز را نیاز دارم.

	ارتــباط	بــا	مشتــری:
تلفن  سامانه  با  تماس  طریق  از  می توانید  شما 
مراکز  مشخصات  از   66753369-70 گویای 
خدمات پس از فروش توسن در سراسر کشور 
مطلع شوید. الزم به ذکر است در 9 شهر تهران، 
اصفهان، اهواز، بابل، تبریز، شیراز، مشهد، قم و 
بهره مند  ابزار  امداد  رایگان  طرح  از  نیز  کرج 

شوید.

	فرهــــاد	حاتمـــــی	)کارگاه	چاپ	
تریکــو(:	

توسن  محصوالت  از  که  است  سال   5 مدت 
سشوار  دستگاه  قریب 80  و  می کنم  استفاده  
خدمات  و  کیفیت  از  دارم،  را  توسن  صنعتی 
شما  از  و  هستم  راضی  توسن  فروش  از  پس 

سپاسگذارم.

	ارتباط	با	مشتری:	
رضایت مشتریان از اهداف اساسی توسن است و 
رضایت شما موجب دلگرمی و خرسندی ماست.

پاسخگویی وظیفه کارکنان روابط عمومی و ارتباط با مشتریان توسن است، از این رو مشتریان می توانند نظرات،پیشنهادات     
   و انتقادات خود را از طریق تماس با شـماره تلفن 66745120 و یا سـامانه پیامکی 3000753370 مطرح نمایند.

زیبـاتریــن و دلنشیـن تریــن صــدا برای یک سازمـان 

صــدای 
   مشــتری

مشـتریان فهیـم و گرانقـدر توسـن بـه خوبـی مـی داننــــد کـه 
روابط عمومی، حلقه ارتباطی ما با آنها است  و هرچه این حلقه 
صمیمانه تر، گسـترده تر و محکم تر باشـد، بـه همان اندازه، 
در پیشـبرد اهـداف و ایده هایمـان، کامیاب تـر خواهیـم 
بـود. بدیـن سـبب در نظـر داریـم هر شـماره، بخشـی از 
سـواالت مشـتریان توسـن را در خبرنامه مطـرح کنیم، 
شـاید پاسـخ آن راهنمـای دوسـتان دیگر نیز باشـد.

پرونده جام بیستم با 
قهرمانی آلمان 

به پایان رسید.
آلمان  قهرمانی  که  نفر   473 میان  از 
قید  به  40نفر  کردند،  بینی  پیش  را 
به  آنان  که اسامی  برنده شدند  قرعه 

شرح زیر است:

صـدای مـشـتـری
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1 - لباسی زنانه که با سکه تزیین می شود - آوای موزون - جاده 
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گودرز 5 - دوستی - بازرس - مبنای حقوق کارمندان 6 - علم 
کیمیاگری - شهر آذری - پسوند شباهت 7 - جاده - دروازه بان 
- روز آینده 8 - شهری در اتیوپی - طلق نسوز - رودی در فرانسه 
9 - پیروان دین موسی - فرشته آویخته شده در چاه بابل 10 - 
غیر دائمی - جایز 11 - گروه مردم - تصدیق کننده - نام قدیمی 

اصفهان 12 - آشیانه پرنده - پارچه روپوشی - حال مشکات

------------------------------
عمودی :

1 - عظیم الجثه - هریک از جانوران بند پا مانند پشه - حیوان مفید 2 - الشه حیوان - عملی در کشاورزی - کنده کاری روی چوب 3 - حرف همراهی 
عرب - اثری از محمود اعتمادزاده 4 - دبیر سازمان لیگ - شهری در مغولستان 5 - بزرگان - مردن از غصه 6 - کاه فرنگی - دردمند - خرما 7 - پسندیده 
- هزینه درس خواندن - ناشنوا 8 - به اندازه - وسیله نقاشی 9 - سر شناس - جداکننده حق و باطل 10 - وسیله کاهش فشار گاز - حرف تعجب 11 - برابر 

ومساوی - اقدام به کاری کردن - اتمسفر 12 - مدل وارونه - هر لحظه - لیز وارونه



پیشگیری:

1. تاحـد امـکان محیط کار و دسـتگاه مورد اسـتفاده را از تجهیزات، وسـایل، 
قطعـات غیر ضـروری و مـواد دور ریز پاکسـازی کنید. این امـر می تواند تا حد 

زیـادی از پرتاب اشـیاء و قطعات در هنگام کار پیشـگیری کند.
2. در هنگام کار لنزهای تماسی طبی و تزیینی را از چشم خود خارج کنید.

3. از محافظ های چشمی متناسب با نوع کار استفاده کنید.
4. قبل از آغاز به کار از سالم بودن تجهیز حفاظتی اطمینان حاصل کنید.

5. از تجهیـزات حفاظتـی به درسـتی اسـتفاده کنید بسـیاری از حـوادث به 
دلیـل اسـتفاده غلـط از ایـن تجهیزات بـه وقـوع می پیوندد.

6. پیـش از آغـاز بـه کار از وجـود جعبه کمک هـای اولیه در محـل اطمینان 
حاصل کنید. این جعبه حتماً باید حاوی محلول شستشـوی چشـمی باشـد.

7. پـس از پایـان کار در صـورت احسـاس هرگونه ناراحتی در چشـمان خود 
سـریعاً به پزشـک مراجعه کنید.

رعایـت مـوارد فـوق حداقل هایـی اسـت که می توانـد  تا حدی از آسـیب های 
چشـمی در محیط هـای کاری پیشـگیری نمایـد ولـی بهتـر آنسـت کـه در 
همـه محیط هـای کار دسـتوالعمل های دقیق ایمنی که توسـط کارشناسـان 
متخصـص ایمنی آشـنا به شـرایط همـان محیـط کار تدوین و تنظیم شـده 

بـه اجـرا در آید. 

چشـم عضو بسـیار حسـاس و ظریفی است که بعلت شـفافیت و ظرافت در 
اثـر کوچکترین آسـیب در سـاختمان قسـمت های مختلف آن نظیـر قرنیه، 
عدسـی، عضـات و ...، شـدت بینایی تضعیف و تطابـق و درک تصاویر بطور 
معمـول میسـر نخواهد بـود. امروزه با پیشـرفت صنایع و با توجـه به کاربرد 
روزافـزون مـواد شـیمیایی، تنـوع مشـاغل و پیشـرفت تکنولـوژی، افـراد با 
طیـف بسـیار وسـیعی از عوامل مختلف مواجهنـد که این عوامـل می توانند 
هم به طریقه شـیمیایی و هم از طریق مکانیکی به چشـم آسـیب برسـانند 
و همیـن امـر بر اهمیـت حفاظت از چشـم در محیط هـای کاری می افزاید.

 عوامل ایجاد آسیب های چشمی در محیط کاری
1. ذرات پرتاب شونده مانند براده فلزات در هنگام عملیات سوراخکاری و 
سند باست. این ذرات بر روی کره چشم نشسته و در مواردی باعث سوراخ 

شدن آن می شوند که حتی ممکن است موجب نابینایی گردد. 
2. برخـورد بـا اشـیاء ثابت و متحرک مانند برخورد چشـم با داربسـت، درب 

کابینـت و یا کمد. 
3. قطعات پرتاب شونده از تجهیزات و دستگاه ها مانند پیچ، مهره و فنر.

4. پاشـیده شـدن مـواد مـذاب، مایعـات بسـیار گـرم و سـرد نیـز مـواد 
شـیمیایی نظیر اسـیدها و بازها. این عوامل موجب سـوختن و تغییر شـکل 

کـره چشـم شـده و می توانـد بـه آسـیب کلـی و نابینایـی منجر شـود.
5. گـرد و غبـار کـه بـا توجـه بـه نـوع  ایـن مـواد می توانـد موجب آسـیب 

شـدید شـده و یـا عفونـت ثانویـه ایجـاد نماید.
6. دود کـه موجـب ریـزش اشـک شـده ولـی بـه نـدرت آسـیب جـدی بـه 

چشـم وارد می کنـد.
7. تاثیـر تشعشـات نظیـر UV ،IR، لیـزر و تشعشـات رادیو اکتیو کـه با توجه 

بـه نـوع و شـدت می توانـد موجـب تاثیر جدی بـر بینایی شـخص گردند.
مهمتریـن علـل بـروز آسـیب های چشـمی در هنـگام کار عـدم اسـتفاده از 
تجهیـزات حفاظـت فـردی یـا اسـتفاده از تجهیـزات نامتناسـب با نـوع کار 
اسـت کـه ایـن خـود بدلیـل عـدم شـناخت کار فرمایـان و کارگران بـا این 

تجهیـزات بـه وقـوع می پیوندد.

 تجهیزات محافظ چشم و صورت
انواع تجهیزات حفاظت چشم و صورت از لحاظ نوع کاربرد عبارتند از: عینک 
برابر  در  مقاوم  گاگل  مثل  دارد  انواع مختلف  نیز  گاگل که خود  و  ایمنی 
ضربات، مقاوم در برابر ذرات و گرد و غبار، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، 
مقاوم در برابر اشعه های شدید، مقاوم در برابر جوشکاری. همچنین از وسایل 
محافظ صورت می توان به نقاب محافظ صورت و ماسک محافظ جوشکاری 

اشاره کرد.
مشـخصات کلـی حفاظ هـای چشـم عبارتنـد از: مقاومـت لنـز در مقابـل 
برخورد ذرات پرتاب شـده به سـمت چشـم، داشـتن پوشـش های حفاظتی 
جانبـی و مقاومـت شـیمیایی در مقابل ترشـحات مـواد جهنده و سـوزاننده 
و قـدرت فیلتراسـیون پرتوهـای مضـر محیـط. بـه همیـن جهـت جنـس 
عدسـی های عینک هـای ایمنـی را عمومـاً از جنـس طلق هـای پاسـتیکی 
مقـاوم نظیـر پلی کربنـات و ترکیبـات اسـتات می سـازند کـه ضمن نشـکن 
بـودن، خـش ناپذیـر بودن و مقاومت شـیمیایی، در صـورت مواجهه با خطر 
پرتوهـای مضـر درجـۀ تیرگـی آن از درجـات پاییـن تـا درجـات بـاالی آن 
وجود داشـته باشـد. طرفین عینک ایمنی کسـانی که با مواد شـیمیایی کار 
می کنند بایسـتی بسـته بـوده ولی امـکان ورود هوا موجود باشـد. در مقابل 

حـرارت نیـز تنهـا عینکهایی بایسـتی مـورد اسـتفاده قـرار گیرد کـه بافت 
سـیمی نـازک داشـته باشـد. لنز عینک هـای ایمنی بـدون منفذ بایسـتی از 
نـوع ضـد مـه باشـد تـا از تجمع بخـارات بر روی شیشـه و کاهـش دید فرد 

جلوگیـری نماید.
انتخـاب هریـک تجهیزات ذکرشـده باید تحت نظـارت متخصصین ایمنی و 

متناسـب با نوع کار صـورت گیرد.

حفاظـت از چشــم تاریخچه و معرفی
در اسفند ماه 1347 با مشارکت و همکاری فنی کارخانه توشیبای ژاپن، شرکت پارس توشیبا فعالیت خود را 
در استان گیان آغاز کرد. در آبان ماه سال 1361 نام شرکت پارس توشیبا به شرکت صنعتی پارس خزر تغییر 
یافت. درحال حاضر شرکت صنعتی پارس خزر به عنوان بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی برقی کوچک در 
ایران، به صورت سهامی عام به فعالیت خود ادامه می دهد و سهام آن در سازمان بورس اوراق بهادارنیز عرضه 
می شود. این شرکت همچنین یکی از ارکان شرکت سرمایه گذاری پارس توشه می باشد. خشنودی مشتریان، 

طراحی و توسعه محصوالت جدید و تاش در شکوفایی ایران عزیز، سرلوحه فعالیت شرکت است.

http://parskhazar.com :برگرفته شده از پرتال شرکت صنعتی پارس خزر به آدرس اینترنتی  

محصوالت شرکت:
شرکت صنعتی پارس خزر 20 گروه محصول در 147 مدل با کیفیت مرغوب 
تولیدی شرکت  بازارهای داخلی و خارجی می کند. محصوالت  تولید و روانه 
عبارتند از: 23 مدل پلوپز،20 مدل پنکه،10 مدل جاروبرقی، 11 مدل توستر، 9 
مدل چرخ گوشت، انواع آبمیوه گیری، غذاساز، پنکه سقفی، جاروشارژی، بخاری 
برقی، اتو، چای ساز، ساندویچ ساز، کباب پز، تصفیه آب، تصفیه هوا، تخم مرغ پز، 

سشوار، ترازوی دیجیتال و ترازوی بدن.
خط مشی کیفیت:

صنعتی  شرکت   « که:  است  آمده  شرکت  این  کیفیت  مشی  بیانیه خط  در 
پارس خزر به عنوان شرکتی پیشرو در تولید لوازم خانگی در ایران تاش می کند 
جایگاه خود را در رده یک شرکت بین المللی ارتقاء دهد و برای دستیابی به 
بازار های جهانی مساعی خود را بکار برد. در این راستا این شرکت با عرضه به 
موقع، تولید بدون نقص و ارائه محصوالت جدید و متنوع با بهترین کیفیت ممکن 
و قیمت قابل رقابت جهت ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و ایجاد فرهنگ 
تکریم ارباب رجوع در سازمان و نظام مند نمودن فرآیند رسیدگی به شکایات، 
پیشنهادات و انتقادات به مشتریان و گروه های ذینفع و اهتمام به خشنودی آنان 
از هیچ کوششی دریغ نمی نماید. شرکت مشتریان خود را بعنوان شرکای تجاری 
تلقی می کند و با برقراری ارباط دائمی و ارائه خدمات گسترده بعد از فروش از 

آنان حمایت می نماید.
منابع انسانی صادق، امین، درستکار، وفادار، پرتاش، نوآور، با قابلیت و متعهد به 
اهداف و استراتژی های شرکت در کلیه سطوح از اصلی ترین سرمایه های شرکت 
جبران  و  جانبه  همه  مشارکت  مهارت ها، جلب  قابلیت ها،  توسعه  و  می باشد 
خدمات متناسب با نقش و عملکرد آنان، همواره مورد توجه قرار می گیرد. شرکت 

همواره می کوشد منافع متوازن ذینفعان خود را در چهار چوب الگوی شناخته 
شده تعالی سازمانی تامین نماید. شرکت به صورت قانونمند و به طور مستمر در 

حفظ محیط زیست کوشش می نماید.«
مزیت های رقابتی شرکت:

شرکت صنعتی پارس خزر با توسعه شبکه خدمات پس از فروش گسترده و با 
بیش از 350 مرکز مجاز در کلیه شهرهای کشور، به مدت 10 سال از کلیه 
محصوالت خود پشتیبانی کرده، و 25 ماه خدمات پس از فروش رایگان و 2 ماه 

خدمات تعویض محصول به مشتریان ارائه می کند.
شرکت های همبسته شرکت صنعتی پارس خزر:

شرکت پارس خزر به منظور تکمیل فعالیت های خود از خدمات چندین شرکت 
همبسته نیز استفاده می کند. انجام خدمات انبارداری، توزیع و خدمات پس از 
فروش را شرکت بازرگانی پارس شید بر عهده دارد. تولید قطعات پاستیکی 
مورد نیاز از طریق شرکت خزر پاستیک انجام می شود، خزر پاستیک یکی از 
چندین شرکت بزرگ فعال و متخصص تولید قطعات پاستیکی لوازم خانگی و 
خودروسازی به شمار می رود. کیفیت موتورهای مورد استفاده در لوازم خانگی 
کوچک نظیر پنکه، جاروبرقی، چرخ گوشت و آبمیوه گیری، با تمرکز تولید در 
شرکت خزر سینتک تامین می شود و در نهایت وظیفه طراحی لوازم خانگی به 
صورت “ از ایده تا محصول “ را شرکت طراحی و مهندسی پارس زرآسا به عنوان 
اولین و مهمترین قطب پردازش ایده های نو در این زمینه، بر عهده گرفته است.

زمینه برقراری ارتباط با مشتری:
این شرکت با استقرار واحد صدای مشتری، در کلیه ساعات شبانه روز، اطاعات 
مورد نیاز مشتری را دراختیار آنها قرار داده و نظرات و پیشنهادات مشتریان را 

دریافت می کند.

گواهی نامه ها و افتخارات شرکت:
افتخارات و موفقیت های کسب شده شرکت صنعتی پارس خزر در قالب تندیس ها، 
تقدیرنامه ها، گواهینامه ها و سپاس نامه ها از جمله دستاوردهای مهم مدیریتی این 
شرکت به شمار می آید که به عنوان نمونه می توان از افتخارات و تقدیرنامه های اخذ 

شده توسط این شرکت در سال 1392، به موارد زیر اشاره کرد:

 گواهینامه رتبه زرین طرح ملی، رتبه بندی کارت های بازرگانی
   ISO-50001:2011  تمدید گواهینامه سیستم مدیریت انرژی 

 گواهینامـه بین المللی اسـتاندارد مدیریت سیسـتم رسـیدگی به شـکایات 
   ISO-10002:2004 مشـتریان

 تندیـس زریـن برنـد محبوب ایـران، برنـد پارس خـزر در گروه لـوازم برقی 
آشپزخانه   

 اخذ اولین پروانه بهداشتی ساخت

 لـوح تقدیـر برترین هـا در پنجمیـن جشـنواره ملـی بهـره وری در بخـش 
جانبـی- شـاخص بهـره وری در گـروه لـوازم خانگـی   

5S گواهینامه بین المللی مدیریت نظام آراستگی 
 تقدیر نامه شرکت گاز استان گیان

 تمدید پروانه استاندارد محصوالت پارس خزر
 لوح تقدیر واحد تولیدی روز ملی کیفیت 
 لوح تقدیر مدیر کنترل کیفیت برتر استان

  ISO 9001:2008 تمدید گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت 
 لـوح سـپاس فـرآورده محصـول پلوپز برقـی بـه خاطر 5 سـال اسـتمرار در 

کیفیت
 لوح سپاس نامه درمرحله دوم - چهارمین جشنواره ملی بهره وری ایران

 لوح تقدیر واحد نمونه اقتصادی استان

ســالمـت
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دنـیــای بــرنــد



معلّم  تامپسون  خانم  تحصیلی،  سال  اول  روز  در 
از  پس  و  شد  کاس  وارد  دبستان  پنجم  کاس 
صحبت های اولیه، مطابق معمول به دانش آموزان 
گفت که همه آن ها را به یک اندازه دوست دارد و 
فرقی بین آنها قائل نیست. البته او دروغ می گفت و 
چنین چیزی امکان نداشت. مخصوصاً این که پسر 
کوچکی در ردیف جلوی کاس روی صندلی لم داده 
بود به نام تدی استودارد که خانم تامپسون چندان 
دل خوشی از او نداشت. تدی سال قبل نیز دانش 
آموز همین کاس بود. همیشه لباس های کثیف 
به تن داشت، با بچه های دیگر نمی جوشید و به 
درسش هم نمی رسید. او واقعاً دانش آموز نامرتبی 
بود و خانم تامپسون از دست او بسیار ناراضی بود و 
سرانجام هم به او نمره قبولی نداد و او را رفوزه کرد.

امسال که دوباره تدی در کاس پنجم حضور می 
پرونده  به  گرفت  تصمیم  تامپسون  خانم  یافت، 
تحصیلی سال های قبل او نگاهی بیاندازد تا شاید به 
علّت درس نخواندن او پی ببرد و بتواند کمکش کند.

معّلم کالس اول تدی در پرونده اش نوشته بود: 
تدی دانش آموز باهوش، شاد و با استعدادی است. 
رفتار  و  دهد  انجام می  را خیلی خوب  تکالیفش 

خوبی دارد. “رضایت کامل”.
معّلم کالس دوم او در پرونده اش نوشته بود: تدی 
است. همکاسیهایش  ای  العاده  فوق  آموز  دانش 
درمان  بیماری  خاطر  به  او  ولی  دارند  دوستش 
دچار  است  بستری  خانه  در  که  مادرش  ناپذیر 

مشکل روحی است.
بود:  نوشته  اش  پرونده  در  او  معّلم کالس سوم 
مرگ مادر برای تدی بسیار گران تمام شده است. 
کند  می  خواندن  درس  برای  را  تاشش  تمام  او 
ولی پدرش به درس و مشق او عاقه ای ندارد. اگر 
شرایط محیطی او در خانه تغییر نکند او به زودی 

با مشکل روبرو خواهد شد.
معّلم کالس چهارم تدی در پرونده اش نوشته 
بود: تدی درس خواندن را رها کرده و عاقه ای 
به مدرسه نشان نمی دهد. دوستان زیادی ندارد و 

گاهی در کاس خوابش می برد.
به  تدی  های  پرونده  مطالعه  با  تامپسون  خانم 
افتاده  این که دیر به فکر  از  او پی برد و  مشکل 
فردای آن روز،  نکوهش کرد. تصادفاً  را  بود خود 
روز معلّم بود و همه دانش آموزان هدایایی برای 
او آوردند. هدایای بچه ها همه در کاغذ کادوهای 
بجز  بود،  شده  پیچیده  رنگارنگ  نوارهای  و  زیبا 
هدیه تدی که داخل یک کاغذ معمولی و به شکل 

پیامبر ) ص( فرمودند:
اگر خداونــد یک نفر را به دست شما هدایـت 
از تمـام دنیـا و هر چـه در  و راهنمایـی کند، 
اسـت. ارزشمنــدتر  و  برتــر  اسـت،  آن 

بهتـریـن معلــم 
تامپسون  خانم  بود.  شده  بندی  بسته  نامناسبی 
هدیه ها را سرکاس باز کرد. وقتی بسته تدی را 
باز کرد یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده 
بود و یک شیشه عطر که سه چهارمش مصرف 
شده بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه 
های کاس شد اّما خانم تامپسون فوراً خنده بچه 
ها را قطع کرد و شروع به تعریف از زیبایی دستبند 
کرد. سپس آن را همانجا به دست کرد و مقداری 
بعد  روز  آن  تدی  زد.  خود  به  نیز  را  عطر  آن  از 
از تمام شدن ساعت مدرسه مدتی بیرون مدرسه 
صبر کرد تا خانم تامپسون از مدرسه خارج شد. 
سپس نزد او رفت و به او گفت: خانم تامپسون، 

شما امروز بوی مادرم را می دادید.
خانم تامپسون، بعد از خداحافظی از تدی، داخل 
ماشینش رفت و برای دقایقی طوالنی گریه کرد. 
کنار  در  و  دیگری شد  آدم  او  بعد،  به  روز  آن  از 
به  علوم،  و  ریاضیات  نوشتن،  خواندن،  تدریس 
آموزش “زندگی” و “عشق به همنوع” به بچه ها 
پرداخت و البته توجه ویژه ای نیز به تدی می کرد.

پس از مدتی، ذهن تدی دوباره زنده شد. هر چه 
خانم تامپسون او را بیشتر تشویق می کرد او هم 
با  از  یکی  او  سرعت  به  داد.  می  پاسخ  سریعتر 
هوش ترین بچه های کاس شد و خانم تامپسون 
به  را  همه  که  بود  گفته  دروغ  به  که  وجودی  با 
یک اندازه دوست دارد، اّما حاال تدی محبوبترین 

دانش آموزش شده بود.

تدی  از  یادداشتی  تامپسون،  خانم  بعد،  یکسال 
بهترین  شما  بود  نوشته  آن  در  که  کرد  دریافت 

معلّمی هستید که من در عمرم داشته ام.
شش سال بعد، یادداشت دیگری از تدی به خانم 
تامپسون رسید. او نوشته بود که دبیرستان را تمام 
کرده و شاگرد سوم شده است. و باز هم افزوده بود 
بهترین معلمی هستید که در  که شما همچنان 

تمام عمرم داشته ام.
چهار سال بعد از آن، خانم تامپسون نامه دیگری 
دریافت کرد که در آن تدی نوشته بود با وجودی 
که روزگار سختی داشته است اّما دانشکده را رها 
فارغ  عالی  رتبه  با  دانشگاه  از  زودی  به  و  نکرده 
التحصیل می شود. باز هم تأکید کرده بود که خانم 
تامپسون بهترین معلم دوران زندگیش بوده است.

نامه ای دیگر  باز  چهار سال دیگر هم گذشت و 
از  که پس  بود  داده  توضیح  تدی  بار  این  رسید. 
دریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه 
دهد و این کار را کرده است. باز هم خانم تامپسون 

را محبوبترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب 
کرده بود. اّما این بار، نام تدی در پایان نامه کمی 

طوالنی تر شده بود: دکتر تئودور استودارد.
نامه  سال  آن  بهار  است.  نشده  تمام  هنوز  ماجرا 
با  بود که  نامه گفته  این  دیگری رسید. تدی در 
ازدواج  هم  با  خواهند  می  و  شده  آشنا  دختری 
سال  چند  پدرش  که  بود  داده  توضیح  او  کنند. 
پیش فوت شده و از خانم تامپسون خواهش کرده 
بود اگر موافقت کند در مراسم عروسی در کلیسا، 
در محلی که معموالً برای نشستن مادر داماد در 
نظر گرفته می شود بنشیند. خانم تامپسون بدون 
او  کرد؟  چکار  بزنید  حدس  و  پذیرفت  معطلی 
دستبند مادر تدی را با همان جاهای خالی نگین 
ها به دست کرد و عاوه بر آن، یک شیشه از همان 
روز  و  خرید  بود  آورده  برایش  تدی  که  عطری 

عروسی به خودش زد.
تدی وقتی در کلیسا خانم تامپسون را دید او را 
در  و  فشرد  آغوش  در  تمامتر  چه  هر  گرمی  به 
من  به  که  این  از  تامپسون  خانم  گفت:  گوشش 
این که  از شما متشکرم. به خاطر  اعتماد کردید 
باعث شدید من احساس کنم که آدم مهمی هستم 
از شما متشکرم. و از همه باالتر به خاطر این که 
به من نشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما 

متشکرم.

ــک در  ــه اش ــون ک ــم تامپس ــم خان چش
او  گــوش  در  داشــت 

ــدی، تو  ــخ داد: ت پاس
ــی.  ــی کن ــتباه م اش
ایــن تــو بــودی کــه 
ــی  ــن آموخت ــه م ب
کــه مــی توانــم 
ــن  ــم. م ــر کن تغیی
روزی  آن  از  قبــل 
کــه تــو بیــرون 
ــن  ــا م ــه ب مدرس

ــردی، بلد  ــت ک صحب
ــه  ــودم چگون نبــــ
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