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نمی جوید. گم کرده است و آن را  گم کرده است و هب دنبال آن می گردد، حال آنکه خودش را  چیزی را  کسی یا  رد  کسی هک می پندا شگفتم از  رد 

امام علی)ع(

نــوروز، پیــام دوبــاره زنــده شــدن، پیــام معــاد، پیــام غبــار روبــی دل، پیــام تحــول در افــکار و رفتــار، پیــام 

تدبــر و تفکــر و پیــام از خــود رســتن و بــه خــدا پیوســتن اســت. 

ــال  ــال 1394، س ــری، س ــطح فک ــای س ــی و ارتق ــه زندگ ــرش ب ــی در نگ ــری اساس ــا تغیی ــد ب ــدون تردی ب

ــن  ــا فرامــوش نکنیــد کــه الزمــه ی ای ــود، ام موفقیــت و پیشــرفت شــما در عرصه هــای گوناگــون خواهــد ب

ــه  ــی چ ــه از زندگ ــم ک ــوال مه ــن س ــه ای ــد ب ــت بای ــت. در حقیق ــدف اس ــن ه ــی و تعیی ــر، خودشناس ام

ــد. ــق آن گام برداری ــرای تحق ــرده و ب ــر ک ــد، فک می خواهی

ــی روشــن و  ــر ذهن ــه تصوی ــردی، کســانی ک ــت ف ــون موفقی ــد پیرام ــای جدی ــات و یافته ه براســاس تحقیق

مشــخصی دارنــد، نســبت بــه کســانی کــه تنهــا بــه انتهــای کار می اندیشــند، نتیجــه بهتــری خواهنــد گرفــت. 

ایــن تصویــر ذهنــی همچــون نیــروی محرکــه ای، فــرد را در حرکــت بــه جلــو، هدایــت می کنــد. در حقیقــت 

نتیجــه و ماحصــل زندگــی آدمــی، حاصــل قــدرت ذهــن اوســت.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه همــه چیــز بــا اندیشــه ی شــما آغــاز می شــود. پــس در شــروع ســال جدیــد، 

مســیر زندگیتــان را تعییــن کــرده و دایــره دانــش و آگاهــی خــود را گســترش دهیــد، تــا ســال جدیــد، آغــاز 

نگاهــی نــو و حرکت هــای تــازه در زندگیتــان باشــد.

تــالش کنیــد تــا مســیر زندگــي خــود را بــر مبنــاي باورهــاي مثبــت و یــك روحیــه ی عالــي طراحــي کــرده و 

بــا امیــد زیباترشــدن زندگــي خــود و اطرافیانتــان از فرصت هــاي طالیــي، نهایــت اســتفاده را نماییــد.

نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی...

����ر د��ده  ق�� � و دل � ای 

ای �د��ر ���ده �ب و روز

ای ��ول د��ده ی حال �

حال ما را � ���ر�ن حال �وب �دل ساز
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تصویــر روبــه رو، قســمتی از نقشــه انفجــاری یکــی از محصــوالت توســن 
ــا توســن پالس مــی باشــد. ی

مــدل دســتگاه را بــه شــماره 200066701052 پیامــک کــرده و در 
قرعه کشــی خبرنامــه شــماره 5 شــرکت کنیــد.

مسابقه

ــر  ــر حاض ــی در عص ــت زندگ ــرعت، واقعی س
اســت. انســان امــروز همــواره بــه دنبــال 
ســریعترین ها اســت و حجــم باالیــی از فعالیت هــا، موجــب شــده تــا 
ــد. ــه باش ــراد جامع ــه  اف ــی هم ــکالت اساس ــی از مش ــان یک ــود زم کمب
ــزرگ و  ــهرهای ب ــاکنان ش ــه س ــور روزان ــك از ام ــدن در ترافی مان
ــدون ترافیــك در شــهری چــون  ــا اســت. روزهــای ب پرجمعیــت دنی
تهــران انگشت شــمار اســت و شــاید نــوروز تنهــا ایــام خلوتــی باشــد 
کــه تهرانی هــا شــاهد آن هســتند. در ایــن شــرایط هــر اتفــاق 

ــود. ــل ش ــل تبدی ــك معض ــه ی ــد ب ــی توان ــره ای م غیر منتظ
تصــور کنیــد در حیــن کار، ابــزار شــما دچــار مشــکل شــود. مســلماً 
ــه  ــه ب ــال دارد، مراجع ــه دنب ــما ب ــرای ش ــه ب ــن دردســری ک کمتری
یکــی از نماینــدگان خدمــات پــس از فــروش اســت. ایــن رفــت و آمــد 

ــاز دارد. ــه یــك ســاعت زمــان نی دســت کم ب
ــای  ــه ج ــا ب ــود ت ــاد ش ــرایطی ایج ــر ش ــت؟ اگ ــان چیس نظرت
ــه  ــز ب ــده ای از آن مرک ــروش، نماین ــس از ف ــات پ ــه خدم ــه ب مراجع

ــرد. ــل بگی ــوب را تحوی ــتگاه معی ــده و دس ــما آم کارگاه ش

بــدون شــك، چنیــن خدمتــی از نظــر هــر فــردی خوشــایند 
ــش را  ــت، آرام ــی در وق ــر صرفه جوی ــه عالوه ب ــرا ک ــود چ ــد ب خواه

ــد. ــه می کن ــه مخاطــب خــود هدی ب
ــزار  ــا عنــوان امــداد اب ایــن تفکــرات، اســاس شــکل گیری واحــدی ب
شــد و نهایتــاً در ســال 1390 ، امــداد ابــزار توســن بــرای اولیــن بــار 
در کشــور، بــه صــورت آزمایشــی در تهــران آغــاز بــه کار کــرد و بــه 

ســرعت در 8 شــهر بــزرگ دیگــر راه انــدازی شــد. 
درحــال حاضــر مشــتریان شــهرهای تهــران، مشــهد مقــدس، 
اصفهــان، شــیراز، تبریــز، کــرج، اهــواز، بابــل و قــم می تواننــد از ایــن 

ــوند. ــد ش ــت بهره من خدم
در  معیــوب،  دســتگاه  دریافــت  بــرای  ابــزار  امــداد  خــودروی 
ــس از  ــت. پ ــد رف ــتری خواه ــزد مش ــن ن ــان ممک ــریع ترین زم س

تعمیــر نیــز دســتگاه را بــه مشــتری بــاز می گردانــد.
ــی،  ــور، در دوران گارانت ــات مذک ــه خدم ــت کلی ــر اس ــه ذک الزم ب

ــت. ــه اس ــدون هزین ــگان و ب رای

هرکـجا باشـید، کـنارتان هستیم

جهت کسب اطالعات بیشتر
 با شماره 66753370-021 تماس حاصل فرمایید.
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ــزار و  ــازار اب ــای ب ــا قدیمی ه ــتی ب ــس در نشس ــن پ ــه از ای ــت ک ــی اس ــازار، نکات ــای ب ناگفته ه
یــراق بــه آن می پردازیــم. در ایــن شــماره در گفتگویــی بــا حمیدرضــا تیغ بنــد راجــع بــه خریــد 

ــم. هوشــمندانه صحبــت کردی
ــه اصــول خریــد و فــروش، عنــوان کــرد: تصــور کنیــد  ــا اشــاره ب ــر عامــل شــرکت توســن ب مدی
فــردی بــه منظــور خریــد پیراهــن بــه فروشــگاه مراجعــه می کنــد، بــدون شــك هنــگام انتخــاب 
ــك  ــد، ت ــع خری ــز موق ــد. فروشــنده نی ــگ، ســایز، کیفیــت و دوخــت لبــاس توجــه می کن ــه رن ب
تــك لباس هــا را بررســی می نمایــد تــا بتوانــد بــه راحتــی و بــا اطمینــان بفروشــد و آنچــه را کــه 
صحــت دارد تبلیــغ کنــد. در حقیقــت، دقــت در خریــد از اصــول اولیــه خریــد و فــروش می باشــد 

ــزار کم رنــگ شــده اســت. کــه متاســفانه در صنــف اب
ــش از  ــردم بی ــه م ــه اســت ک ــش یافت ــمتی گرای ــه س ــزار ب ــازار اب ــر ب ــال حاض ــزود: در ح وی اف
حــد بــر نــام برندهــا تکیــه زده انــد و بــه آن هــا اعتمــاد دارنــد؛ تاجایــی کــه انــگار وقتــی برنــدی 
درمیــان مــردم مطــرح شــد، مجــوز دائمــی بــرای ورود بــه ویتریــن فروشــگاه ها اخــذ کــرده اســت 
و دیگــر نیــازی بــه لمــس شــدن و دیــده شــدن نــدارد. ایــن اتفــاق خوشــایند نیســت، چراکــه اگــر 
برنــدی بــه ایــن بــاور برســد کــه درمیــان مصرف کننــدگان شــناخته شــده و بــه راحتــی انتخــاب 
ــائلی  ــه مس ــبت ب ــدارد، نس ــود ن ــدار وج ــوی خری ــی از س ــی و دقت ــه بازرس ــود و هیچ گون می ش

ــود. ــت ســالم بی توجــه خواهــد ب همچــون کیفیــت و رقاب
اطمینــان بــه برندهــا از ایــن جهــت کــه مــردم وظیفــه مهــم ایجــاد و مراقبــت از کیفیــت اجنــاس 

ناگفته های بازار؛

هوشمندانه خرید کنید

انــگار وقتــی برنــدی درمیــان مــردم 
ــرای  ــی ب ــوز دائم ــد، مج ــرح ش مط
ورود بــه ویتریــن فروشــگاه ها اخــذ 
ــه  ــازی ب ــر نی ــت و دیگ ــرده اس ک
لمــس شــدن و دیــده شــدن نــدارد.

ــد و  ــح خری ــگ صحی ــج فرهن تروی
فــروش، در پیشــرفت تمــام برندهــا 
ــی از  ــه نگران ــرا ک ــت، چ ــر اس موث
بهتــر دیــده شــدن، زمینــه رقابــت 

ــد. ــاد می کن ــالم را ایج س
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ــا الزم  ــازار می شــود ام ــد، خــوب اســت و موجــب ارتقــای ســطح ب ــه آن هــا واگــذار کرده ان را ب
بــه ذکــر اســت کــه اگــر ایــن اعتمــاد بــه حــدی برســد کــه بررســی و دقــت در خریــد و فــروش 
ــی  ــد، پیامدهــای منفــی درپ ــد نمای ــه خری ــدام ب ــه اق ــه شــود و مشــتری ناآگاهان ــده گرفت نادی

خواهــد داشــت.
ــر روی کاال و عــدم بررســی دقیــق  ــکات عنــوان شــده ب ــه فاکتورهــا و ن عــدم دقــت خریــدار ب
ــودهای  ــه س ــد، بلک ــاد می کن ــا را ایج ــدن برنده ــیده ش ــاد کش ــه فس ــه ب ــا زمین ــه تنه آن، ن
هنگفتــی را بــرای برخــی برندهــا بــه ارمغــان مــی آورد و شــرایط رشــد و ارتقــا را از برندهایــی 

ــرد. ــد، می گی ــالم را بپیماین ــیر س ــد مس ــه می خواهن ک
وی ادامــه داد: عــادت غلــط دیگــری کــه متاســفانه در بــازار رواج یافتــه اســت، قیــاس نادرســت و 
غیراصولــی محصــوالت برندهــای مختلــف اســت. بــه عنــوان مثــال، دریــل 13 توســن را براســاس 
ــا دریــل 13 میلیمتــری برنــد دیگــری مقایســه می کننــد و یــا گیریــس  چنــد آیتــم محــدود ب
ــپ  ــس پم ــا گیری ــترک ب ــازنده ی مش ــور س ــه کش ــه ب ــا توج ــا ب ــن را تنه ــوان توس ــپ تای پم
ــت در دو  ــه از لحــاظ کیفی ــی ک ــد، در صورت ــرار می دهن ــك رده ق ــری در ی ــد دیگ ــی برن تایوان
ســطح کامــال متفــاوت قــرار دارنــد. ایــن نــگاه غلــط باعــث شــیوع بدگمانــی نســبت بــه برندهــا 
ــی  ــته بندی از عوامل ــت و بس ــا، کیفی ــی، قابلیت ه ــخصات فن ــه، مش ــواد اولی ــرا م ــود، زی می ش
اســت کــه بــر قیمت گــذاری موثــر اســت و اگــر بــر اســاس بــاوری اشــتباه و تنهــا بــا توجــه بــه 
چنــد مــورد مشــترک یــا مشــابه، دو کاال در کفــه تــرازو قــرار داده شــوند بــدون هیــچ تردیــدی، 

ــازار خواهــد داشــت. قضاوتــی ناعادالنــه شــکل می گیــرد کــه طبعاتــی ناخوشــایند در ب
تیغ بنــد تصریــح کــرد: روش درســت مقایســه، توجــه بــه مشــخصات فنــی، قابلیت هــا و 
ــازاری  ــن ب ــه یقی ــازار مرســوم شــود، قطــع ب ــدگاه در ب ــن دی ــر ای عملکــرد دســتگاه اســت. اگ
عادالنــه خواهیــم داشــت کــه راه را بــرای برندهایــی کــه تنهــا از راه تبلیغــات، بــازار را مدیریــت 

می کننــد ناهمــوار می ســازد.
ــا  ــل دارد ت ــد، تمای ــك برن ــوان ی ــه عن ــن ب ــت: توس ــان داش ــن اذع ــرکت توس ــل ش مدیرعام
خریــداران، محصوالتــش را رصــد کــرده و تمــام مــوارد منــدرج بــر محصــول را بررســی نماینــد. 
مــن احســاس می کنــم زمــان آن رســیده اســت کــه صنعتگــران و تمــام افــرادی کــه بــه نوعــی 
بــا ابــزار در ارتبــاط هســتند بــه ســطحی از آگاهــی و دانــش فنــی برســند کــه در هنــگام انتخــاب 
ابــزار، از تمــام نــکات ضــروری مطلــع بــوده و بــا دیدکافــی خریــد کننــد. ترویــج فرهنــگ صحیــح 
خریــد و فــروش، در پیشــرفت تمــام برندهــا موثــر اســت، چــرا کــه نگرانــی از بهتــر دیــده شــدن، 

زمینــه رقابــت ســالم را ایجــاد می کنــد.
ــالس، تحــول عظیمــی  ــت: توســن پ ــالس گف ــر توســن، درخصــوص محصــوالت ســری پ مدی
بــود کــه صنــف ابــزار بــه آن نیــاز داشــت و موجــب ســربلندی توســن اســت کــه ایــن نیــاز را 
ــده و  ــزی ش ــد، برنامه ری ــورت هدفمن ــه ص ــن آن، ب ــرای تامی ــرد و ب ــش درک ک ــال ها پی از س

مســتمر تــالش کــرد.
مــا می کوشــیم تــا بــرای مشــتریانمان شــناخت، ســودآوری و ارزش آفرینــی بــه ارمغــان آوریــم. 
امیــدوارم مــردم نیــز بــا حساســیت کافــی نســبت بــه پــالس و بیــان نقطــه نظــرات خــود، مــا را 

در پیمــودن مســیر پیشــرفت یــاری نماینــد.

ــه  ــد ک ــدی برس ــه ح ــاد ب ــر اعتم  اگ
ــروش  ــد و ف ــت در خری ــی و دق بررس
مشــتری  و  شــود  گرفتــه  نادیــده 
ــد،  ــد نمای ــه خری ــدام ب ــه اق ناآگاهان
پیامدهــای منفــی درپــی خواهــد 

ــت. داش

ــه چنــد مــورد  ــا توجــه ب اگــر تنهــا ب
ــه  ــابه، دو کاال در کف ــا مش ــترک ی مش
ــدون هیــچ  ــرار داده شــوند، ب ــرازو ق ت
ــکل  ــه ش ــی ناعادالن ــدی، قضاوت تردی
ــایند در  ــی ناخوش ــه طبعات ــرد ک می گی

ــت. ــد داش ــازار خواه ب

ــود  ــی ب ــول عظیم ــاس، تح ــن پ توس
کــه صنــف ابــزار بــه آن نیــاز داشــت و 

موجــب ســربلندی توســن اســت.
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پیشینه پارس:
ــارس  ــتان، پ ــه از روزگار باس ــت ک ــترده اس ــرزمینی گس ــارس، س ــای خلیج ف ــا کرانه ه ــران ت ــوب ای در جن
)فــارس( نــام داشــت و از آغــاز دوره اســالمی تــا کنــون، مرکــز آن شــیراز بــوده اســت. ایــن ســرزمین، از چنــد 

هــزار ســال پیــش زیســت گاه پررونــق اقــوام بومــی ایــران، بــه ویــژه ایالمیــان بــود. در اواخــر ســده هشــتم 
پیــش از میــالد، مادهــا در ایــران غربــی نیــرو گرفتنــد و بــا آشــوریاِن تاراج گــر، بــه زد و خــورد پرداختنــد. صــد 
ســال بعــد، آنــان را از پــای درآورده و حکومتــی بــزرگ برپــا داشــتند کــه 120 ســال پایــدار مانــد. فرمانروایــی 

آنــان ســرانجام توســط کــوروش بــزرگ فــرو پاشــید.
ــانش  ــای درخش ــا کاره ــود و ب ــادی ب ــاهدختی م ــیان( و ش ــاه پارس ــه )پادش ــد کمبوجی ــزرگ فرزن ــوروش ب ک
ــر  ــر و مدبّ ــا، مدی ــاهی دان ــوروش را پادش ــان، ک ــد آورد. مورخ ــان آن روزگار را پدی ــاهی جه ــن پادش بزرگتری

می داننــد.

استان فارس:
اســتان فــارس کنونــی بــه مرکزیــت شــهر شــیراز و بــا وســعت 122608 کیلومترمربــع، در جنــوب مرکــزي 
ایــران قــرار دارد. ایــن اســتان از شــمال بــا اســتان هاي اصفهــان و یــزد، از مغــرب بــا اســتان هاي کهگیلویــه 

و بویراحمــد و بوشــهر، از جنــوب بــا اســتان هرمــزگان و از مشــرق بــا اســتان کرمــان همســایه اســت.

این شماره: 

استـان فـارس
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جمعیــت ایــن اســتان طبــق نتایــج سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال 
1390، برابــر بــا 4596658 نفــر اســت.

شهرهای استان:
ــه،  ــرم، خرام ــارگاد، جه ــات، پاس ــد، بوان ــاده، ارســنجان، اســتهبان، اقلی آب
ــتان،  ــپیدان، سروس ــت، س ــن دش ــتم، زری ــج، داراب، رس ــد، خن ــرم بی خ
ــتان،  ــراش، الرس ــوار، گ ــاد، کازرون، ک ــا، فیروزآب ــبند، فس ــیراز، فراش ش

ــنی ــز، ممس ــی ری ــر، ن ــت، مه ــرد، مرودش الم

اماکن تاریخی و دیدنی استان:
ــلطنتی  ــه س ــوروش- مجموع ــگاه ک ــی)ع(- آرام ــن موس ــد ب ــارگاه احم ب
ــرآن-  ــان- دروازه ق ــاغ ارم- ارگ کریمخ ــعدیه- ب ــه- س ــارگاد- حافظی پاس
ــیراز-  ــنگ ش ــوزه س ــن- م ــل ت ــاغ چه ــوش- ب ــید- دژ داری ــت جمش تخ
مســجد جامــع عتیــق- بــاغ جنــت- مدرســه خــان- بــاغ دلگشــا- مســجد، 
ــام-  ــر مشــکین ف ــوزه هن ــك- م ــروغ المل ــه ف ــل- خان ــام وکی ــازار و حم ب
ــارت کاله  ــیراز- ســرای مشــیر- عم ــدگان ش ــاغ پرن ــه- ب ــارت دیوانخان عم
فرنگــی- مــوزه پــارس- آرامــگاه خواجــوی کرمانــی- مــوزه مــادام توســو- 
ــاغ عفیــف  ــوام- ب ــاغ جهــان نمــا- نارنجســتان ق ــوک- ب ــه زینــت المل خان

ــش رســتم و.... ــاد- نق آب

صنایع دستی استان فارس:
قالــی- گلیــم- خاتــم کاری- معــرق کاری- منبــت کاری چــوب- ســفالگری- 
ــری-  ســرامیك- کاشــی معــرق- کاشــی هفت رنــگ- آینــه کاری- گــچ ب

گیــوه بافــی- بوریابافــی- حصیربافــی- قلم زنــی- نقــره کاری

صنعت در استان فارس:
ــه  ــز نزدیکــي ب ــارس و نی ــوب اســتان ف ــي گازي در جن ــع غن وجــود مناب
منطقــه پــارس جنوبــي و عســلویه بــه عنــوان یکــي از منابــع مهــم تامیــن 
ــیمي  ــت و گاز و پتروش ــتي نف ــن دس ــع پایی ــات گازي و صنای گاز، میعان
ــاد، خشــت و  ــعادت آب ــتان، س ــي سروس ــن نفت ــود میادی ــن وج و همچنی
کنارتختــه در ایــن اســتان، فــارس را بــه یکــي از مناطــق مهــم در صنایــع 

نفــت و گاز مبــدل ســاخته اســت.
بیــش از 4065 واحــد صنعتــي کوچــك، متوســط و بــزرگ در اســتان بــا 
ــر  ــر، بیانگ ــتغال 91258 نف ــال و اش ــارد ری ــرمایه گذاري 45115 میلی س

اهمیــت جایــگاه ویــژه ی فــارس در صنعــت ایــن مــرز و بــوم اســت. 

نمایندگان خدمات پس از فروش شرکت توسن

شهر: المرد
کد نماینده: 782

نام نماینده: اسدپور
ــه 22،  ــال، کوچ ــه م ــری، قلع ــهید مطه ــوار ش آدرس: بل

ــاز توســن ــرگاه مج تعمی
تلفن: 071-52725691

امداد ابزار: ندارد

شهر: کازرون
کد نماینده: 721

نام نماینده: داوودی
آدرس: چهــارراه انقــالب، ابتــدای خیابــان حضرتــی، 

ــن ــاز توس ــرگاه مج تعمی
تلفن: 071-42215876

امداد ابزار: ندارد

شهر: اقلید
کد نماینده: 752

نام نماینده: کریمی
حســینیه  روبــروی  طالقانــی،  خیابــان  آدرس: 

توســن مجــاز  تعمیــرگاه  صاحب  الزمــان، 
تلفن: 071-44533539

امداد ابزار: ندارد

شهر: شیراز
کد نماینده: 711/2
نام نماینده: راسخی

آدرس: خیابــان تختــی، بعــد از چهــارراه راهنمایــی، 
روبــروی هنرســتان حقانــی، تعمیــرگاه مجــاز توســن 

تلفن: 071-32226550
 امداد ابزار: دارد

شهر: آباده
کد نماینده: 751
نام نماینده: حداد

آدرس: میــدان منتظــری، ابتــدای بلــوار اســتقالل، 
جنــب ســاختمان پزشــکان، تعمیــرگاه مجــاز توســن

تلفن: 071-44342778
امداد ابزار: ندارد

شهر: مرودشت
کد نماینده: 728

نام نماینده: نوروزی
آدرس: خیابــان انقــالب، انتهــای بلــوار 17 شــهریور 

ــن ــاز توس ــرگاه مج ــرقی، تعمی ش
تلفن: 071-43327920

امداد ابزار: ندارد

شهر: شیراز
کد نماینده: 711/1
نام نماینده: زندیان

ــادی شــرقی، جنــب بیمارســتان  ــان فخرآب آدرس: خیاب
ســوختگی قطــب الدیــن، تعمیــرگاه مجــاز توســن

تلفن: 071-38315190
امداد ابزار: دارد

شهر: الر
کد نماینده: 781

نام نماینده: معصومی
ــب  ــاس، جن ــه راه بندرعب ــم الر، س ــهر قدی آدرس: ش

ــن ــاز توس ــرگاه مج ــرا ، تعمی ــه زه ــینیه فاطم حس
تلفن: 071-52341449

امداد ابزار: ندارد

شهر: جهرم
کد نماینده: 791
نام نماینده: نظری

ــرگاه  ــدآبادی، تعمی ــان اس ــظ، خیاب ــاراه حاف آدرس: چه
مجــاز توســن

تلفن: 071-54440298
امداد ابزار: ندارد
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با نمایندگان



بــرای تعویــض زنجیــر، ابتــدا شســتی قفل ُکــن 
را بــر خــالف حرکــت عقربــه ســاعت بچرخانیــد 

تــا قــاب آن بــاز شــود.

ســپس صفحــه تیغــه را از روی دســتگاه جــدا 
نمــوده و زنجیــر را از دور آن بــاز کنیــد.

تعویضزنجیراّرهدرختُبر

10

مقاله فنیسرمقاله



در  جدیــد  زنجیــر  دادن  قــرار  از  پیــش 
شــیارهای صفحــه تیغــه، بــه تصویر منــدرج بر 
روی تیغــه توجــه نمــوده و زنجیــر را براســاس 
ــت  ــر جه ــرار دهید.)تصوی ــیار ق آن، درون ش

برندگــی تیغــه را مشــخص می کنــد.(

ــر را پشــت دنده هــای  ــه زنجی ــن مرحل در ای
را  صفحــه  حفــره  و  انداختــه  اســپراکت* 
ــزم چــرخ  ــد. مکانی ــرار دهی داخــل شــفت ق
دنــده ی تنظیــم زنجیــر را موافــق بــا حرکــت 
عقربــه ســاعت بچرخانیــد تــا زنجیــر تثبیــت 
شــود. قــاب را در محــل مربوطــه قــرار داده 
و شســتی قفل ُکــن را در جهــت ســاعتگرد 

ــا صفحــه ثابــت شــود. ــد ت بچرخانی

توجــه داشــته باشــید پیــش از آنکــه قــاب 
ــم   ــور تنظی ــود، مح ــل ش ــل قف ــور کام ــه ط ب
ــرار  ــن ق ــرم قفل ُک ــول اه ــه ح ــر را ک زنجی
دارد، درجهــت حرکــت عقربه هــای ســاعت 

ــود. ــم ش ــر محک ــا زنجی ــد ت بچرخانی

انــدازه ای  تــا  می بایســت  زنجیــر  توجــه: 
ــه  منعطــف باشــد کــه در صــورت کشــیدن ب
ــه از  ــا نیم ــده آن ت ــک دن ــرون، ی ــمت بی س

ــردد. ــارج گ ــیار خ ش

* دنده اسپراکت= قطعه ای شش پره )خورشیدی شکل( در انتهای مکانیزم تیغه
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تعمیرگاه مرکزی توسن به محل جدید خود انتقال یافت!
رعایــت حقــوق مصرف کننــدگان و احتــرام بــه مشــتریان، از اهــداف بنیادیــن شــرکت توســن می باشــد. 
در همیــن راســتا مدیریــت خدمــات پــس از فــروش ایــن شــرکت، بــا هــدف ایجــاد محیطــی درخــور و 
شایســته مشــتریان گرانقــدر خــود، تعمیــرگاه مرکــزی تهــران را کــه از پرترددتریــن مراکــز خدمــات 

پــس از فــروش توســن بــه شــمار می آیــد، بــه فضایــی جدیــد بــا مســاحت بیشــتر منتقــل کــرد.
آدرس تعمیــرگاه مرکــزی تهــران: خیابــان امــام خمینــی، نرســیده بــه میــدان حســن آبــاد، جنــب 

بیمارســتان ســینا، کوچــه شــهید میرزایــی، پــالک 6. تلفــن: 66753367-70

دستگاه شما چند کیلوگرم است؟
هم وزن دستگاه توسن پالس، اسکناس هزار تومانی برنده شوید.

فســتیوال پاییــزی توســن پــالس از ابتــدای آذرمــاه در سراســر کشــور آغــاز شــد و تــا نیمــه اســفند 
مــاه ادامــه دارد.

مصــرف کننــدگان گرامــی، بــرای شــرکت در ایــن فســتیوال کافــی اســت تــا نــام خــود را بــه همــراه 
شــماره ســریال دســتگاه بــه شــماره 200066701052 ارســال نماینــد. در نهایــت بــه قیــد قرعــه 
بــه 5 نفــر، هــم وزن دســتگاه توســن پالســی کــه خریــداری کرده انــد، اســکناس هــزار تومانــی هدیــه 

می شــود.

الزم به ذکر است فستیوال پاییزی تنها شامل دستگاه های زیر می شود:
2013SC - 2017SC
3382A - 3382AV - 3384A - 3386A - 3387A
0110D - 0100D - 0100DA - 0079D - 0081D - 0083D

سومین تعمیرگاه شهر تهران افتتاح شد...
ــد  ــدون تردی ــتریان، ب ــزون مش ــش روزاف ــن و افزای ــوالت توس ــبد محص ــترش س ــه گس ــه ب ــا توج ب

ــی رود. ــمار م ــه ش ــات ب ــه خدم ــی در ارائ ــازی اساس ــی، نی ــدد نمایندگ تع
ــران راه  ــهر ته ــن در ش ــروش توس ــس از ف ــات پ ــمی خدم ــی رس ــومین نمایندگ ــتا، س ــن راس در ای
انــدازی شــد تــا ازیــن پــس ســاکنان محــدوده غــرب و جنــوب غربــی تهــران نیــز، دسترســی راحــت 

تــر و ســریع تــری داشــته باشــند.
نمایندگی  کد TEH2: آقای نجیبی

آدرس: کیلومتــر 4 جــاده قدیــم، خیابــان 17 شــهریور، خیابــان 15 متــری ســوم جنوبی)ســرحدی(، 
ــن: 66782341 ــالک 184. تلف پ
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ــم  ــد؛ حاک ــان زن ــم خ ــی کری ــلطنتی و اندرون ــر س ــان، قص ارگ کریمخ
شــیراز بــوده اســت کــه در ســال 1180 هـــ . ق بــه دســتور وی ســاخته 

شــده اســت.
ــان،  ــن سنگ تراش ــود ماهرتری ــر خ ــاختن قص ــرای س ــد ب ــان زن ــم خ کری
ــن  ــرد و بهتری ــوت ک ــیراز دع ــه ش ــر را ب ــدان آن عص ــاران و هنرمن معم
ــود و در  ــداری نم ــف خری ــورهای مختل ــهرها و کش ــح را از ش ــوع مصال ن
اختیــار کارگــران قــرار داد. درســاختن ارگ، معمــاری نظامــی و معمــاری 
ــد  ــوده و بای ــه پادشــاه ب ــه کار رفتــه اســت؛ چراکــه ارگ، خان مســکونی ب
از ضریــب امنیتــی باالیــی برخــوردار باشــد. بنابرایــن دیواره هــای بیرونــی 
کــه هماننــد دیوارهــای یــك قلعــه نظامــی اســت، بســیار مرتفــع بــا ارتفــاع 
حــدود 15 متــر می باشــد. دیوارهــا بــه صــورت مخــروط ناقــص بــاال رفتــه 
و ضخامــت آنهــا در پاییــن بــه حــدود 3 متــر و در بــاال بــه کمــی کمتــر 
ــه  ــاه وجــود دارد ک ــوار، جان پن ــاالی دی ــر می رســد. در قســمت ب از 3 مت

محــل اســتقرار ســربازان بــوده اســت.
ــط آن  ــه درب ورودی در وس ــت ک ــدی اس ــوار بلن ــرقی ارگ، دی ــع ش ضل
ــو  ــتم و دی ــگ رس ــه ای از جن ــردر ورودی، صحن ــاالی س ــر ب ــرار دارد. ب ق
ــت. ــده اس ــر ش ــدار تصوی ــگ لعاب ــی های هفت رن ــیله کاش ــه وس ــفید ب س
ــاختن  ــرای س ــده اند و ب ــاخته ش ــنگ س ــای ارگ از س ــالوده و دیواره ش
بقیــه بنــا از خشــت پختــه اســتفاده شــده اســت. تزیینــات داخلــی، شــامل 
ــی  ــای بزرگ ــز و آیینه ه ــزد و تبری ــر ی ــنگ مرم ــی از س ــا، از اره های قاب ه
ــاال و  ــمت های ب ــی قس ــت. نقاش ــا اس ــی و اروپ ــه عثمان ــیه، ترکی از روس

ــی،  ــی و معدن ــای گیاه ــورد و رنگ ه ــال و الج ــا آب ط ــا ب ــقف اتاق ه س
شــده اند. رنگ آمیــزی 

پــس از منقــرض شــدن حکومــت زندیــه و روی کار آمــدن سلســله قاجاریه، 
ارگ بــه دارالحکومــه تبدیــل شــد و مکانــی بــرای اســتقرار یافتــن والیــان 
ــه  ــز وضــع ب ــوی نی ــل ســلطنت پهل ــا اوای ــد و ت ــارس گردی ــان ف و حاکم

همیــن منــوال بــود. 
ــد  ــا )متول ــرزا فرمانفرم ــین می ــاهزاده عبدالحس ــتانداری ش ــان اس در زم
ــی کاری های ارگ  ــتور وی کاش ــه دس ــی 1318 هـــ . ش( ب 1236و متوف

ــم شــد. ترمی
بنابــر تحقیــق آنوبانینــی در زمــان ســلطنت رضاخــان پهلــوی بیــن 
ــدان  ــوان زن ــه عن ــد از آن، ارگ ب ــال های 1320-1304 هـــ . ش و بع س
بــزرگ شــهر در اختیــار شــهربانی قــرار گرفــت. در طــول ایــن مــدت، تمــام 
آثــار نقاشــی و مقرنــس کاری اتاق هــا را بــا گــچ پوشــاندند و اکثــر اتاق هــا 

ــد. ــه صــورت ســلول های کوچکــی در آم ــوار ب ــه وســیله دی ــا ب و تاالره
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــار س ــاختمان ارگ در اختی ــال 1350 س در س
ــت و بازســازی آن انجــام شــد. در بازســازی ارگ  ــت و کار مرم ــرار گرف ق

ــد. ــرون آم ــا بی ــر گچ کاری ه ــای آن از زی ــی های زیب نقاش
ــا و  ــل الرعای ــا وکی ــه، مخصوص ــار دوره زندی ــن آث ــر از مهمتری ــن اث ای
کریمخــان زنــد بــوده کــه از لحــاظ نشــان دادن ســبك معمــاری آن دوره 

ــت اســت. ــز اهمی حای

ارگ کریمخان
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دریل های 10 میلیمتری توسن پالس

در زیر به برخی از تکنیک ها و تغییرات مهندسی در طراحی، تولید و ارتقاء این محصول اشاره شده است.

ــا رعایــت اســتاندارهای کیفــی و معیارهــای صنعتــی در ســری دریل هــای 10 میلیمتــری  ب
ــورت  ــا ص ــن ابزاره ــزم ای ــی و  مکانی ــترده ای در طراح ــرات گس ــاس، تغیی ــن پ توس
ــتفاده  ــت اس ــام( و جه ــه نظ ــر )س ــوع ابزارگی ــاس ن ــر اس ــل ب ــن دری ــت. ای ــه اس گرفت
 )0100Da( ــک ــور )0100D( و اتوماتی ــدل آچارخ ــه دو م ــف، ب ــای مختل ــان و کاربری ه آس
ــل  ــل، نس ــن دو دری ــه ای ــت ک ــوان دریاف ــه می ت ــی توج ــا کم ــود. ب ــیم بندی می ش تقس
ــطح  ــی، در س ــرات اصول ــه تغیی ــه در نتیج ــند ک ــن می باش ــدل 0002 توس ــه م ارتقاء یافت

ــد.  ــرار گرفته ان ــان ق ــرح جه ــای مط ــا برنده ــت ب رقاب

ــده  ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــالس ب ــن پ ــل 10 توس ــی دری گلوی
ــام(،  ــه نظ ــض ابزارگیر)س ــه تعوی ــاز ب ــورت نی ــه در ص ــت ک اس
ــا  ــاز و ی ــه ب ــا آچــار مهــار و نســبت ب ــه راحتــی ب بتــوان آن را ب

ــود. ــدام نم ــام اق ــه نظ بســتن س

ــه چشــم  ــزار لحــاظ شــده اســت، ب ــه و ظاهــر اب ــگاه اول تغییراتــی کــه در بدن در ن
ــه  ــری، از جمل ــه ســهولت در کارب ــت اصــول ارگونومیــك و توجــه ب می خــورد. رعای
مــواردی اســت کــه در طراحــی ایــن ابــزار مــد نظــر بــوده اســت. بــا علــم بــر اینکــه 
ــی تشــکیل شــده اســت،  ــات الکتریکــی و مکانیک ــل از قطع ــر دری ــی ه ــه داخل بدن
می بایســت پوســته آن از جنســی انتخــاب می شــد کــه در برابــر نیروهــای مکانیکــی 
مقــاوم و در برابــر شــوک الکتریکــی عایــق باشــد. بــه همیــن منظــور پوســته دریــل 
توســن پــالس، از پالســتیك بــا کیفیــت بــاال )PA6-GF30(  انتخــاب و تولیــد شــده 

کــه در برابــر حــرارت، ضربــه و الکتریســیته از مقاومــت باالیــی برخــوردار اســت.
در قســمت داخلــی پوســته بــا توجــه بــه وجــود ارتعاشــات و لــرزش، جهــت ثبــات 
ــه  ــده اســت ک ــه ش ــی تعبی ــتیکی کوچک ــای الس ــات، پین ه ــی از قطع ــتر برخ بیش

ایــن قطعــات را بــه خوبــی در جــای خــود نگــه مــی دارد.

در قســمت ورودی و خروجــی هــوا نیــز 
ــزار  ــته اب ــی را در پوس ــوان تغییرات می ت
مشــاهده کــرد. بــا توجه بــه تــوان واقعی 
دریل هــای پــالس و دمــای ایجــاد شــده 
ــر  ــتك در اث ــر و بالش ــه آرمیچ در ناحی
بــه  نیــاز  مــدت،  طوالنــی  کارکــرد 
طراحــی منافــذ ورودی و خروجــی هــوا 
ــه  ــر، ب ــن بزرگت ــایز ف ــا س ــب ب متناس
ــه کارآمــد  منظــور ایجــاد سیســتم تهوی
ــه  ــن دو قطع ــد ای ــر مفی ــش عم و افزای

ــد. ــاس می ش احس

از دیگــر تغییــرات بــارز درقســمت پوســته، 
قرارگیــری شســتی چپگــرد- بــه  می تــوان 

ــاید  ــرد. ش ــاره ک ــوئچ اش ــوع س ــتگرد و ن راس
ــن و  ــه گاه مطمئ ــدون تکی ــرم ب ــك اه ــود ی وج
ــن و  ــل 0002 توس ــب در دری ــی نامناس جانمای
ــری  ــا، کارب ــر برنده ــابه در دیگ ــای مش مدل ه
ایــن ابــزار را مشــکل کــرده باشــد. بــا تغییــر در 
ــتگرد و  ــری  شســتی چپگرد-راس محــل قرارگی
نــوع آن، ســعی شــده اســت تــا ضمــن ســهولت 
ــد و  ــه کلی ــار ب ــرد و غب ــوذ گ ــری، از نف در کارب
ــری  ــزم آن جلوگی ــه مکانی ــیدن ب ــیب رس آس
ــد  ــد کلی ــر مفی ــول عم ــه ط ــر ب ــن ام ــود. ای ش

می افزایــد.
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الکتریکــی  انتقال دهنــده جریــان  همانطــور کــه می دانیــد ذغال هــا 
ــال و  ــن ذغ ــایش بی ــان و س ــور جری ــر  عب ــند. در اث ــر می باش ــه آرمیچ ب
کلکتــور، حــرارت در ایــن قســمت افزایــش می یابــد، حــرارت ایجــاد شــده 
بــه جاذغالی هــا و در نهایــت بــه بدنــه دســتگاه منتقــل می شــود. چنانچــه 
دمــای ایجــاد شــده کنتــرل نشــود، می توانــد بــه قطعاتــی ماننــد پوســته 
و آرمیچــر آســیب برســاند. بنابرایــن بــه منظــور دفــع حــرارت، شــیارهایی 

ــت. ــده اس ــاد ش ــا ایج ــه ی  جاذغالی ه در بدن
 اتصــال ضعیــف در قطعاتــی کــه انتقال دهنــده جریــان الکتریکــی 
ــه  ــاال رفتــن جریــان، ایجــاد قوس هــای الکتریکــی و ب می باشــند، باعــث ب
دنبــال آن ایجــاد حــرارت می شــود. بدیــن منظــور مــدل اتصــال ذغال هــا 

نیــز ارتقــا یافتــه اســت.

رســیدن بــه تــوان واقعــی، نیازمنــد طراحــی حرفــه ای تــك تــك  قطعــات 
ــاره  ــر اش ــتاتور و آرمیچ ــه اس ــوان ب ــا، می ت ــه آن ه ــه از جمل ــد ک می باش
ــرات  ــوان واقعــی، تغیی ــه ت ــی و رســیدن ب ــردن کارای ــاال ب کــرد. جهــت ب

ــن قطعــات  ــوع و کیفیــت ســیم ها و روش ســاخت ای اساســی در ابعــاد، ن
صــورت گرفتــه اســت.

ــه یــك  ــزار را ب تغییــرات الکتریکــی در کنــار تغییــرات مکانیکــی، ایــن اب
محصــول کارآمــد تبدیــل کــرده اســت. معمــوال در ابزارهــای برقــی، موتــور 
کوچکــی وجــود دارد کــه بــا ســرعت بــاال می چرخــد و تــوان مــورد نیــاز 
دســتگاه را تامیــن می کنــد امــا گشــتاور آن بــه انــدازه کافــی نیســت، در 
ــا  ــود. ب ــتفاده می ش ــا اس ــرخ دنده ه ــتاور از چ ــش گش ــرای افزای ــه ب نتیج
توجــه بــه تــوان دریــل 0100D و ســایز مته هــای قابــل اســتفاده بــر روی 
ــرخ  ــزرگ و چ ــده ب ــرخ دن ــاد چ ــب، ابع ــتاور مناس ــاد گش ــرای ایج آن، ب
ــه مــدل مشــابه توســن و  ــده مارپیچــی ســر شــفت آرمیچــر نســبت ب دن
دیگــر برندهــای مطــرح، تغییــرات زیــادی داشــته اســت. انتخــاب فــوالد 

آلیــاژی و دقــت در ســاخت چــرخ دنــده، عــالوه بــر کاهــش میــزان نویــز 
و خوردگــی ایــن قطعــه، موجــب افزایــش طــول عمــر و کارایــی دســتگاه 

شــده اســت.

قطــر شــفت خروجــی دریل هــای10 میلیمتــری ســری پــالس، متناســب 
بــا تــوان و گشــتاور بازگشــتی از ســطح بــه هنــگام ســوراخکاری و نیروهای 
محــوری و شــعاعی وارد شــده از متــه و ســه نظــام، درنظــر گرفتــه شــده 

 . ست ا
ــه نســبت تغییراتــی کــه در ابعــاد قطعــات مکانیکــی اعمــال  همچنیــن ب

شــده اســت، ســایز و ابعــاد بلبرینگ هــا و یاتاقــان بنــدی، جهــت تحمــل 
نیروهــای مختلــف تغییــر یافتــه اســت. ســایز بلبرینــگ شــفت خروجــی و 
آرمیچــر در مقایســه بــا دریــل 0002 بزرگتــر شــده اســت. ایــن تغییــرات 
موجــب مــی شــود تــا در حیــن کار نیــروی کمتــری بــه دســتگاه و کاربــر 

وارد شــود.
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دریل های 10 میلی متری توسن پاس،  موفق به اخذ نشان های  CE ، TUV و GS شده است.

CE:  نشــانی اســت کــه پــس از بررســی کاال از نظــر ســالمت، امنیــت، مضــر نبــودن بــرای جســم انســان و طبیعــت در صــورت واجــد شــرایط 
ــرد. ــق می گی ــه آن تعل ــودن کاال، ب ب

ــا گواهــی ســالمت  ــف نظــارت دارد ت ــه شــده از ســوی شــرکت های مختل ــر روی ســالمت کاالهــای صنعتــی ارائ TUV:  ســازمانی اســت کــه ب
انســان و محیــط زیســت را اعطــا کنــد. 

GS:  این نشان نه تنها بر ایمنی و عملکرد محصول نظارت دارد، بلکه نشان دهنده کیفیت پایدار محصول می باشد.

ــورت  ــتگاه ص ــن دس ــی ای ــه انتهای ــوا از ناحی ــش ه ــه مک ــه اینک ــر ب نظ
ــگ،  ــه داخــل بلبرین ــار ب ــرد و غب ــوذ گ ــری از نف ــرای جلوگی ــرد، ب می گی
ــرار داده شــده  ــر روی بلبرینــگ انتهــای آرمیچــر ق پوششــی الســتیکی ب
اســت. ایــن پوشــش از انتقــال ارتعاشــات حاصــل از فعالیــت آرمیچــر بــه 
ــگ  ــاچ بلبرین ــورت گیرپ ــن در ص ــد. همچنی ــز می کاه ــتگاه نی ــه دس بدن
ــته  ــه پوس ــه و ب ــن رفت ــتیکی از بی ــش الس ــا پوش ــی( تنه ــف ناگهان )توق

دســتگاه هیچ گونــه آســیبی نمی رســد. 
ــه مشــخصات فنــی و ماهیــت کاری  ــا توجــه ب ــل، ب ــرق ایــن دری ــل ب کاب
ــر  ــه طــول ســه مت ــزار، برطبــق اســتاندارد آلمــان، از جنــس RNF و ب اب
ــر  ــده و ب ــن ش ــر تامی ــالمت کارب ــی و س ــا ایمن ــت ت ــده اس ــاب ش انتخ

ــد. ــزار بیفزای ــی اب ــرد و کارای عملک

آنچــه در ایــن مقالــه خواندیــد، مقایســه ای میــان دریل هــای توســن و توســن پــالس بــود. ایــن قیــاس، عــالوه بــر شفاف ســازی رونــد ســاخت و تولیــد 
محصــوالت ســری پــالس، دلیــل ادعــای مــا در بهبــود کیفیــت و ورود بــه رده صنعتــی هــرم کیفــی را نیــز بیــان می کنــد.

بــدون شــك، بــا مطالعــه مطالــب فــوق ســواالت بســیاری در ذهنتــان شــکل گرفتــه اســت و از خــود می پرســید کــه اگــر پــالس ثمــره ی تغییــرات و 
بهبــود محصــوالت ســابق توســن اســت، آیــا زمــان آن فــرا نرســیده اســت کــه ایــن محصــوالت از دور خــارج شــوند؟ اگــر چنیــن اســت، پــس آمــار 
بــاالی رضایــت مشــتریان و مصرف کننــدگان، از توســن چیســت؟ نقــص دیگــر برندهــای موجــود در بــازار چیســت کــه تاکنــون در مــوردش صحبــت 

نشــده اســت؟

توان

سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام

حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد

حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

400 وات

2700-0 دور در دقیقه

10-1.5 میلیمتر

10 میلیمتر

20 میلیمتر

1.5 کیلوگرم

مشخصات ویژه:مشخصات فنی

- وزن سبک با طراحی ویژه

- دارای تنظیم کننده دور )دیمر(

- دارای شستی قفل کن سوئیچ در حالت روشن 

- مجهز به شستی چپگرد - راستگرد مجزا از سوئیچ

- دسته ارگونومیک با پوشش ضد تعرق

- طراحی جای کمری برروی بدنه دستگاه

- کابل برق 3 متری با روکش ضخیم

لــذا در راســتای اثبــات ایــن امــر، گــروه صنعتــی توســن مســابقه ای در نظــر گرفتــه اســت. اگــر از نظــر شــما، دریل هــای پــالس در مقایســه بــا برندهــای 
جهانــی، کاســتی یــا مشــکلی دارد، بــا مــا در میــان بگذاریــد و در صــورت صحــت آن، از مــا جایــزه بگیریــد.

ماحصل این مقایسه، دونتیجه مهم و کلیدی است؛

ــن در رده  ــا توس ــه ب ــه در مقایس ــی ک ــت برندهای ــی اس ــن، بدیه ــوص توس ــور در خص ــب مذک ــه مطال ــه ب ــا توج نتیجــه اول: ب
ــت. ــده اس ــان مان ــداران پنه ــم خری ــه از چش ــد ک ــی تری دارن ــتر و اساس ــکالت بیش ــتند، مش ــری هس پایین ت 1

نتیجــه دوم: در واقــع، تحــول عظیــم در رونــد طراحــی و تولیــد توســن پــالس و کیفیــت صنعتــی ایــن محصــوالت، بیانگــر ایــن 2
اســت کــه قضــاوت عادالنــه در مــورد توســن پــالس، مقایســه ی آن بــا برندهــای غربــی اســت کــه بیــش از صدســال از قدمــت آن هــا 

می گــذرد.
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

نام
محمد رضا
سید مهدی

امیر
حمید

ابوالفضل
امیر حسین

علی
مرتضی

حمیدرضا
محمد تقی

سعید
محمد
فرزاد

سید حسین
سید محمد

احسان
علی
بهمن
فرشاد
محسن
اسفندیار
حسن

مصطفی
محمد جواد

سعید
عزیز محمد

حسین
هادی
علی

مجتبی
رجبعلی

جابر
مراد علی

سید مرتضی
عباس
کیوان
علیرضا
علی
جواد

نام خانوادگی
قلی زاده
زینتی
اوجی

درخشنده
آقایی پور
حرمی
پسندی

نوقاش حقیقت
عزیزیان

اعتمادیان
شهریاری
انصاری
سهرابی
موسوی

حسینی نسب
علیخانی
عطاران

ادریس پور
قبادی

مسلمان
خوشخونژاد
آقاعلیخانی
غنی پور
مودت
غالمی

میکائیلی
َدرودی
مهدیون
عمرانی

حمید زاده
نصرتی
سعیدی
حاتمی
شهیدی

عسگری مورودی
نوروزیان
بهروزی
عبدالهی

حمید زاده

شهر
تهران
کرج
شیراز
جهرم
یزد

کاشان
اصفهان
تهران

کرمانشاه
تهران

مرودشت
هشتگرد
کرمانشاه
تهران
یزد

زاهدان
شیراز
شازند

شهرکرد
مشهد
تهران
کرج
میبد

اسفراین
شازند

گنبد کاووس
َدرود
قم

میانه
تهران
بهشهر
تهران

اسالم آباد غرب
سیرجان
تهران

شهرکرد
اصفهان
کرمان
تهران

ضمن قدردانی از همکاری و مشایعت بی دریغ شما همکاران گرامی، به اطالع می رساند قرعه کشی دوره اول محصوالت پالس )ویژه ابزارفروشان( انجام 
شد. بر این اساس به 5 نفر اول، دریل 0081 پالس و نفرات بعدی 0083 پالس اهدا میگردد. اسامی برندگان به شرح زیر می باشد:

نتیجه قرعه کشی محصوالت پالس
)دوره اول(
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جدول شماره 5 انتقاد کنید؛
 جایزه بگیرید

بــا هــدف  گــروه صنعتــی توســن 
محصــوالت  کیفــی  ســطح  ارتقــای 
انتقــادات  از  خــود،  خدمــات  و 
شایســته و مناســب شــما اســتقبال 

مــی کنــد.
چنانچــه از هــر کــدام از محصــوالت 
و  انتقــاد  توســن،  خدمــات  یــا 
شــکایتی داریــد بــا مــا در میــان 

بگذاریــد.
ــما را  ــام ش ــن، پی ــان توس کارشناس
بررســی کــرده و در صــورت صحــت 
ــت  ــه و دق ــاس توج ــه پ ــوع، ب موض
ــه ای  ــود هدی ــه رســم یادب شــما و ب

ــم خواهــد شــد. تقدی
شــما،  انتقــاد  کــه  درصورتــی 
نباشــد،  صحیــح  فنــی  لحــاظ  از 
پاســخ  همــراه  بــه  مطلــب  اصــل 
شــماره  در  مربوطــه،  کارشــناس 
بعــدی خبرنامــه درج می شــود تــا 
ــی و  ــوع را بررس ــدگان، موض خوانن
ــه  ــز ب ــت نی ــد. در نهای قضــاوت کنن
عادالنه تریــن  و  تخصصی تریــن 
قضــاوت، جایــزه ای اهــدا خواهــد 

شــد. 
ــنهاد  ــرای پیش ــتا، ب ــن راس در همی
مناســب آقــای اســماعیل دهکوهی 
در خصــوص تغییــر در طراحــی کفــه 
دســتگاه  یــک  عمودبــر،  اره هــای 
عمودبــر مــدل 5093 بــه ایشــان 

ــد. ــم ش تقدی

ــالح آرش 2- از  ــازده - س ــدو ی ــزارو ص ــه - ه ــر وارون 1- جب
حــروف یونانــی - گریــه و نوحــه - قــاره پهنــاور 3- بــا شــکوه - 
گونــه - رودی در ســوریه کــه بــه دریــای مدیترانــه مــی ریــزد 
ــوا -  ــر - س ــه 5- بخیل ت ــت پاراگوئ ــع - پایتخ ــانه جم 4- نش
ــی از توســن  ــام کتابــی درخصــوص دفــاع مقــدس 6- محصول ن
ــی  ــت المقــدس 7- عموم ــم بی ــام قدی ــی 8020 - ن ــد فن ــا ک ب
ــر  ــالم - ت ــی در ای ــازه آذری 8- کوه ــوع - ت ــوی نامطب ــر - ب ت
ــان  ــکار 10- یرق ــاری - آش ــزار نج ــتی- از اب ــازه 9- دوس و ت
- ســه کیلــو 11- بلدرچیــن - پوســتین - تشــویق کننــده 12- 
ــاه  ــلوار کوت ــدید - ش ــاد ش ــه 13- ب ــان-  بیش ــهولت - آس س

- گنــدم مصــری

همســایه  کشــور  پایتخــت   - کارمنــدان  حقــوق  مبنــای   -1
- تنگــی و ســختی 2- صنــم هــا - پرســتش - بعــد از غــذا 
ــاری  ــی - بیم ــم خون ــاری ک ــکان - بیم ــد 3- م ــی کنن ــاول م تن
پیســی 4- ســردار ایرانــی - ســر نگــه دار 5- اشــاره بــه 
ــاه  ــا م ــر ب ــاه ســریانی براب ــی 6-  م ــواد افیون دور- کالم - از م
ــوز التیــن 7- حرکتــی در  نهــم تقویــم شمســی - جواهــر - هن
ــراق 8-  ــزار و ی ــد اب ــتان - برن ــرد هندوس ــول خ ــه - پ کارات
نفــس بلنــد - ســجده کــردن - سیاســت 9- اینجــا -  پیــر - راه 
ــیاه  ــب س ــن - اس ــروه توس ــد گ ــوالت جدی ــر10- ازمحص میانب
11- دندانســاز - اثــر آلبــر تــو مــور اوپــا - نــادر و کمیــاب 12- 
نشــانه - نامــی دخترانــه - صاحب خانــه 13- آخریــن ســوره 

ــت ــذاب و عقوب ــلولی - ع ــک س ــور ت - جان

عمودی:افقي :

رمز جدول را به شماره 200066701052 پیامک نمایید
 و در قرعه کشی شرکت کنید.
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علی گرامی:
آیــا کارواش مــدل 1225IPW بــرای شستشــوی دود ناشــی از آتش ســوزی مناســب اســت؟ درصــورت 

مناســب بــودن، روش صحیــح اســتفاده از آن را توضیــح دهیــد.
ارتباط با مشتری:

ــوینده  ــع ش ــا مای ــو ب ــرای شستش ــبی ب ــیله ی مناس ــالس، وس ــن پ ــدل 1225IPW توس کارواش م
می باشــد. بــرای ایــن کار می بایســت ابتــدا نــازل مخصــوص شــوینده )نــازل برنجــی مشــکی رنــگ( را 
 )MAX( بــر روی لنــس*  نصــب کــرده و ســپس اهــرم تغییــر فشــار دســتگاه را در وضعیــت حداکثــر

قــرار دهیــد.
پــس از آن بــرای شستشــو بــا آب، نــازل را تعویــض نمــوده و اهــرم تغییــر فشــار را در وضعیــت حداقــل 

ــرار دهید. )MIN( ق

اسماعیل دهکوهی:
ــه ای اســت کــه براده هــای قطعــه کار انباشــته می شــود و  ــه گون ــر 5055J ب ــه اره عمودب طراحــی پای

دقــت بــرش را کاهــش می دهــد. لطفــا ایــن مــورد را بررســی نماییــد.
ارتباط با مشتری:

پیــرو انتقــاد مصرف کننــدگان در ایــن خصــوص، تیــم تحقیــق و توســعه و کنتــرل کیفیــت توســن، 
  5056J شــکل و کــد فنــی V ــه ای ــا پای ــن اره، مــدل اصــالح شــده آن را ب ضمــن بررســی دقیــق ای

ــری شــود. ــوق جلوگی ــه از مشــکل ف ــد ک ــد کرده ان تولی

محرم مرتضوی و قادر علیزاده:
باتوجــه بــه حجــم بــاالی ســاخت و ســاز در شــهر جدیــد پردیــس در شــرق تهــران، ضــرورت ایجــاد 

ــن  ــا ای ــود، لطف ــاس می ش ــه احس ــن منطق ــن در ای ــروش توس ــس از ف ــات پ ــی خدم نمایندگ
ــد. موضــوع را رســیدگی نمایی

ارتباط با مشتری:
بنــا بــه درخواســت مصــرف کننــدگان، بــه زودی در محــدوده شــرق اســتان تهــران نمایندگــی 

خدمــات پــس از فــروش راه انــدازی خواهــد شــد.

ابراهیمی:
آدرس نمایندگی خدمات پس از فروش در شهر اردبیل را نیاز دارم.

ارتباط با مشتری:
بــا توجــه بــه نیــاز مشــتریان توســن، درحــال حاضــر دو نمایندگــی در شــهر اردبیــل فعالیــت 

می کننــد کــه آدرس و تلفــن تمــاس آن هــا بــه شــرح زیــر اســت:
نمایندگی کد 451/1 : خیابان دروازه آستارا، پشت گاراژ تی بی تی سابق: 33822203
نمایندگی کد 451/2 : میدان حکیم نظامی، اول شهرک آیت اله کاشانی:  33623174

نیری:
ــروش، مشــکل  ــس از ف ــات پ ــه نمایندگی هــای خدم ــه مشــتری ب ــگام مراجع ــه هن ــا ب لطف

ــه مشــتری اعــالم نماییــد.  دســتگاه و علــت خرابــی آن را ب
ارتباط با مشتری: 

ــوق  ــظ حق ــه حف ــه ب ــاند باتوج ــتحضار می رس ــه اس ــما، ب ــنهاد ش ــی از پیش ــن قدردان ضم
ــگام  ــه هن ــا ب ــد ت ــور موظفن ــر کش ــات سراس ــای خدم ــدان نمایندگی ه ــتریان، کارمن مش

ــد. ــح دهن ــتری توضی ــرای مش ــی را ب ــت خراب ــوب، عل ــتگاه معی ــت دس دریاف

* لنس= رابط بین دستگاه و نازل
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ز پاســخگویی، وظیفــه کارکنــان روابــط عمومــی و ارتبــاط بــا مشــتریان توســن اســت؛ 

از ایــن رو مشــتریان می تواننــد نظــرات، پیشــنهادات و انتقــادات خــود را از طریــق 
تمــاس بــا شــماره تلفــن 66745120 و یــا ســامانه پیامکــی 3000753370 

مطــرح نماینــد.
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ویژگی ها:
- پرداخت صفحه تیغه به صورت پوشش الکی ضد زنگ زدگی

- بدنه سخت کاری شده با استفاده از به روزترین روش عملیات حرارتی برای صفحه تیغه
MDF ؛ ایده آل برای برشTCG دارای دندانه های -

- ایجاد شیار بر روی تیغه؛ به منظور جذب حرارت و جلوگیری از خم شدگی تیغه در حین کار
- دارای دندانــه هــای K10 از جنــس کاربیــد تنگســتن، محصــول اروپــا کــه بــا روش اتوماتیــک جــوش داده 

شــده و ســنگ زده میشــوند.
- برش صفحه تیغه به روش لیزری به همراه شیارهای کاهنده صدای برش در دو مدل: 

T333-3096L و T333-2580L





تاریخچه:
ــا عالمــت اختصــاری GLG  یکــی از پیشــتازان  گــروه روشــنایی گلنــور ب
ــال 1372 در  ــه از س ــی رود ک ــمار م ــه ش ــور ب ــنایی کش ــت روش صنع
صنعــت تولیــد تجهیــزات روشــنایی فعالیــت داشــته اســت. ایــن شــرکت 
ــات پیشــرفته و فضــای کاری  ــد، امکان ــی کارآم ــا برخــورداری از مدیریت ب
مناســب توانســته اســت جایــگاه ممتــازی را درحیطــه تحقیــق و توســعه، 
کیفیــت و رضایــت مشــتری، صــادرات و هماهنگــی بــا اســتانداردهای ملــی 

ــد. ــب نمای ــرکت ها کس ــایر ش ــان س ــی در می و بین الملل

محصوالت شرکت:
محصــوالت گــروه روشــنایی گلنــور طیــف گســترده ای از چراغ هــای 
ــراه،  ــی و بزرگ ــراغ خیابان ــامل چ ــه ش ــرد ک ــر می گی ــنایی را در ب روش
پارکی، چــراغ   LED چراغ هــای  انــواع  نورافکــن،  پارکــی،  چــراغ 
ــی،  ــردازی داخل ــی نورپ ــزات الکترونیک ــنت، المپ کم مصرف، تجهی فلورس
ــواع ســازه های فلــزی مــورد اســتفاده  چراغ هــای مخصــوص نورپــردازی ان
ــد.  ــیدی می باش ــتم های خورش ــنایی و سیس ــزات روش ــب تجهی ــرای نص ب
کلیــه محصــوالت گــروه روشــنایی گلنــور توســط آزمایشــگاه متعلــق بــه 
ایــن شــرکت کــه بــه طــور رســمی بــه عنــوان همــکار ســازمان اســتاندارد 
ایــران شــناخته شــده اســت، براســاس آخریــن اســتانداردهای الکتریکــی و 

ــرد. ــرار می گی ــورد تســت ق مکانیکــی م

خدمات شرکت:
ایــن شــرکت بــرای پاســخگویی بــه تنــوع نیازهــای مشــتریان، بــا کمــك 
ــر،  ــنایی معاب ــه روش ــی در زمین ــات تخصص ــی، خدم ــص فن کادر متخص
ــه  ــور ب ــن منظ ــه همی ــد، ب ــه می کن ــو ارائ ــای ن ــردازی و انرژی ه نورپ

ــردد: ــك می گ ــر تفکی ــی زی ــای تخصص واحده
ــای  ــد چراغ ه ــاله در تولی ــابقه 21 س ــا س ــور: ب ــهر و ن ــد ش  واح

ــر. ــنایی معاب ــات روش ــرای عملی ــی و اج خیابان
ــرف و  ــپ کم مص ــده الم ــن تولیدکنن ــور: بزرگتری ــه و ن ــد خان  واح
ــی . ــرای مصــارف محیط هــای داخل ــوق کم مصــرف LED ب چراغ هــای ف

 واحــد طــرح و نــور: طــراح و مجــری بزرگتریــن پروژه هــای 
نورپــردازی کشــور.

ــرای  ــن و اج ــی، تامی ــص طراح ــا تخص ــوالر: ب ــور س ــد گلن  واح
بزرگتریــن نیروگاه هــای انــرژی خورشــیدی کشــور.

 واحــد پتــرو نــور: بــا ســابقه طراحــی، ســاخت و تامیــن تجهیــزات 
و همچنیــن ســازه های ضدانفجــار و ارائــه خدمــات مشــاوره انتخــاب 

ــار. ــزات ضدانفج تجهی

ــزات  ــن تجهی ــد و تامی ــص تولی ــا تخص ــور: ب ــز و ن ــد تجهی  واح
الکترونیــك و سیســتم های کنتــرل روشــنایی.

 واحــد بازرگانــی خارجــی:  از طرفــی بــه عنــوان نماینــده انحصــاری 
بســیاری از شــرکت های معتبــر خارجــی در تامیــن تجهیــزات الکترونیــك 
فعالیــت کــرده و از ســوی دیگــر، محصــوالت ایــن شــرکت را بــه بیــش از 
25 کشــور دنیــا صــادر می نمایــد. ایــن واحــد در دو ســال پــی در پــی بــه 

عنــوان صادرکننــده نمونــه ملــی شــناخته شــده اســت.
 واحــد مهندســی فــروش و خدمــات پــس از فــروش: ایــن واحــد 
ــا  ــردی آنه ــت راهب ــتریان، هدای ــه مش ــی ب ــانی فن ــالع رس ــدف اط ــا ه ب
ــی  ــای مهندس ــات و ابزاره ــه خدم ــوالت و ارائ ــح محص ــاب صحی در انتخ
ــن  ــروش محصــوالت ای ــس از ف ــات پ ــن خدم ــد. همچنی ــت می نمای فعالی
شــرکت و جلــب و حفــظ رضایــت مشــتریان بــر عهــده ایــن واحــد اســت.
ــر  ــور  ب ــنایی گلن ــروه روش ــا در گ ــی فعالیت ه ــت تمام ــر اس ــه ذک الزم ب
اســاس اســتاندارد تضمیــن کیفــی ISO9001:2008 صــورت می پذیــرد.

فعالیت های بین المللی:
گــروه روشــنایی گلنــور اولیــن اسپانســر طالیــی ســال جهانــی نــور 2015 
ــنایی و  ــه روش ــان در زمین ــابقه درخش ــطه س ــه واس ــت و ب ــران اس در ای
برخــورداری از متخصصیــن در ایــن زمینــه، بــه عنــوان دبیرخانــه رســمی 
ایــن رویــداد نیــز شــناخته شــده اســت. ســال جهانــی نــور رویــدادی اســت 
کــه ســازمان یونســکو بــا هــدف جلــب توجــه مــردم جهــان بــه اهمیــت 
ــزار  ــان ها برگ ــی انس ــوری در زندگ ــای ن ــور و تکنولوژی ه ــرورت ن و ض
کــرده اســت و بــه دنبــال راه حل هایــی بــرای بهبــود زندگــی انســان ها بــا 
کمــك نــور در زمینه هــای اقتصــادی، اجتماعــی، محیط زیســت، ســالمت،  

ــر می باشــد. ــخ و هن ــی، تاری فرهنگ

گواهینامه ها و تاییدیه ها:
 صادرکننده نمونه ملی سال 92 و 93

ــازمان  ــکار از س ــگاه هم ــت آزمایش ــد صالحی ــه تایی ــده گواهینام  دارن
ــتاندارد ــی اس مل

 دارنده پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنایع و معادن
ISO9001:2008:دارنده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 

 دارنده لوح سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
 دارنده گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه 3

دارنده گواهینامه تایید کیفیت از مراکز توزیع برق سراسر کشور
 اولین اسپانسر طالیی سال جهانی نور 2015 در ایران

گروه روشنایی گلنور
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ســرطان معــده ســاالنه جــان افــراد بســیاری در سراســر جهــان 
ــایعترین  ــه، ش ــرطان ری ــس از س ــدازد و پ ــره می ان ــه مخاط را ب

نــوع ســرطان در مــردان اســت.
عائــم و نشــانه های اولیــه ســرطان معــده مشــابه ناراحتی هــای 
ــز  ــا پرهی ــد ب ــعی دارن ــراد س ــه اف ــه طوریک ــت ب ــی اس گوارش

غذایــی و خوددرمانــی بهبــود یابنــد. 
آندوســکوپی و رادیوگرافــی معــده از راه هــای تشــخیص ســرطان 

معــده هســتند.

 عالئم  و نشانه هاي بيامري
درد در ناحیــه شــکم )قســمت فوقانــی، میانــی شــکم و اپــی گاســتریك( و 
احســاس تــوده در شــکم )کــه از عالیــم دیــررس و پیشــرفته ایــن بیمــاری 
ــه  ــتهایی )ب ــی، بی اش ــف و بی حال ــتگی و ضع ــاس خس ــد(، احس می باش
ــا  ــی ب ــه گاه ــای گوشــتی( و کاهــش وزن ک ــه غذاه ــژه بی اشــتهایی ب وی

اتســاع شــکم و آســیت )جمــع شــدن آب در شــکم( همــراه می شــود.
از دیگــر عالئــم ســرطان معــده مي تــوان بــه کم  خونــي، اســتفراغ  خونــي،  
 احســاس پــري معــده حتــي پــس از خــوردن مقادیــر انــدک غــذا، مدفــوع  

ســیاه،  ســوزش ســردل و عالئــم شــبیه بــه زخم معــده اشــاره کــرد.

 عوامل رسطان ساز
افزایــش اســید معــده، اســتعمال دخانیــات، مصــرف غذاهــای نمــك ســود 
شــده و دودی، افزایــش مصــرف غذاهــای ســرخ کردنــی، همگــی از عوامــل 
پرخطــر بــرای ابتــالء بــه ســرطان معــده هســتند. مصــرف زیــاد و طوالنــی 

مــدت غذاهــای کنســرو شــده، غذاهایــی کــه مــواد نگهدارنــده دارنــد و نیــز 
غذاهــای مانــده، ازدیگــر عوامــل زمینه ســاز ایــن بیمــاری اســت.

 پيشگريي
- از استعمال دخانیات بپرهیزید.

ــدود را  ــك ان ــتي و نم ــاي دودي، گوش ــامل غذاه ــي ش ــاي غذای - رژیم  ه
کمتــر مصــرف کنیــد.

ــد روز طــول  بکشــند،  توجــه   ــش  از چن ــه  بی ــم  ســوء هاضمه  ک ــه  عالئ - ب
کنیــد.

- رژیم  غذایي  مغذي  و متعادل  استفاده  کنید.
- در صــورت لــزوم، آزمایش  هــاي  ســاالنه  غربالگــري  را کــه  توســط  پزشــك  

توصیــه  شــده  انجــام  دهید.
- اســتفاده از ماهــي و ســبزیجات تــازه محتــوي ویتامیــن A  و C را 

ــد. ــوش نکنی فرام
ــد  ــش از ح ــتفاده بی ــد. )اس ــرف کنی ــدازه مص ــه ان ــز را ب ــت قرم -گوش
گوشــت قرمــز، احتمــال ســرطان معــده را 2 برابــر مي  کنــد، بــه خصــوص 

ــي، پختــه شــود.( ــه صــورت کباب اگــر گوشــت ب
- مصــرف نمــك و غذاهــاي ســرخ کرده را بســیار محدود کنیــد و براي پخت 
 غــذا از روش هایــي نظیــر بخارپز کردن و پخــت در ماکروویو اســتفاده کنید.

ــج و  ــي، هوی ــم بروکل ــر کل ــیدان نظی ــاوي آنتي اکس ــي ح ــواد غذای - از م
ــد. ــتفاده کنی ــي اس گوجه فرنگ

- مصرف پیاز و سیر، خطر سرطان معده را کاهش مي  دهد.

با سرطان معده
  آشنا شوید...

}Gastric Cancer{
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شــاگردان مدرســه شــیوانا بــه جــز معرفــت و علــم، هنرهــای 
ــه  ــیوانا همیش ــه ش ــرا ک ــد، چ ــرا می گرفتن ــز ف ــی را نی رزم
ــول  ــار در ط ــک ب ــی ی ــی حت ــارت رزم ــر مه ــرد اگ ــار می ک اظه
زندگــی بــرای کمــک بــه انســانی بــه کار گرفتــه شــود ، 
ارزشــی هم ســنگ جــان یــک انســان پیــدا می کنــد و بــه 
همیــن دلیــل بایــد تــا حــد اســتادی بــه آن مســلط شــد ولــی 
از ســوی دیگــر، اگــر ایــن مهــارت عامــل غــرور و خودپســندی 

ــاند. ــی بکش ــه تباه ــرد را ب ــد ف ــود، می توان ش
بــر  عــالوه  شــاگردان  از  کــدام  هــر  دلیــل،  همیــن  بــه 
مهارت هــای متــداول رزم و دفــاع، در یــک هنــر رزمــی نیــز 

تــا حــد اســتادی ماهــر و چیره دســت بودنــد.
پســر آشــپز مدرســه کــه از شــاگردان شــیوانا بــود، مهــارت 
باالیــی در هنــر تیرانــدازی بــا کمــان داشــت  و مــی توانســت 
بــا چشــمان بســته از فاصلــه دور تیــر را درســت وســط هدف 
بزنــد. آوازه مهــارت تیرانــدازی او در تمــام دهکده هــای 
ــتند روزی  ــان آرزو داش ــه جوان ــود و هم ــده ب ــراف پیچی اط

مثــل او تیرانــداز ماهــری شــوند.
روزی پســر آشــپز نــزد شــیوانا آمــد و بــه او گفــت: تعــدادی 
رزمــی کار بــی ادب و غریبــه از دیــاری دور وارد دهکــده 
ــن  ــون م ــذا چ ــد؛ ل ــم ریخته ان ــه ه ــز را ب ــه چی ــده و هم ش
ــا درگیــر  ــا آنه ــودم ب ــدازی خــود مطمئــن ب ــه مهــارت تیران ب
شــدم. درنهایــت قــرار گذاشــتیم تــا فــردا در مقابــل چشــم 
ــم و  ــت کنی ــدازی رقاب ــابقه ی تیران ــده، در مس ــردم دهک م
ــر  ــر نف ــگ روی س ــر از رن ــطلی پ ــد، س ــروز ش ــس پی ــر ک ه

ــزد. شکســت خــورده بری
پســر آشــپز بــا غــرور و تکبــر اضافــه کــرد: مــن در کل ایــن 
ســرزمین بــی نظیــرم، حتمــا در ایــن مســابقه برنــده خواهــم 
شــد و مــی توانــم بــه راحتــی بــا پاشــیدن رنــگ، ایــن 
بی ادب هــا را مقابــل جمــع بی آبــرو کــرده و از ایــن دیــار 

ــم. ــرون کن بی
ــه  ــاش ک ــرورت ب ــب غ ــخ داد: مواظ ــی پاس ــیوانا با ناراحت ش
تــو را همســطح ایــن جماعــت یاغــی نکنــد! ایــن افــراد بی ادب 
حتمــا خبــردار شــده اند کــه تــو در تیرانــدازی بی رقیــب 
ــدازی را  ــابقه تیران ــرض، مس ــد و غ ــا قص ــا ب ــتی و آنه هس
پیشــنهاد کردنــد تــا خــود را نــزد اهالــی دهکــده هم شــأن و 

هم ردیــف تــو نشــان دهنــد. اگــر در ایــن مســابقه شــرکت 
کنــی خــود را تــا حــد آنهــا پاییــن آورده ای و اگــر بــر ایشــان 
پیــروز شــوی و ســطل رنــگ را بــر سرشــان بپاشــی، بــه خاطــر 
ــر از  ــر و ذلیل ت ــردم خوارت ــان م ــت، در می ــار زش ــن رفت ای

ــوی. ــناخته می ش ــا ش آنه
از همــان ابتــدا نیــز بــرای بیــرون کــردن ایــن یاغی هــا، 
نبایــد بــه تنهایــی وارد گــود می شــدی. اگــر بــا همیــن غــرور 
و تکبــر بخواهــی ادامــه دهــی، دیگــر در مدرســه جایــی 

ــو نیســت. ــرای ت ب
پســر آشــپز از شــرم ســرش را پاییــن انداخــت و هیــچ 

نگفــت.
روز بعــد، همــه در میــدان دهکــده جمــع شــدند تــا شــاهد 
مســابقه تیرانــدازی باشــند. پســر آشــپز وارد میــدان شــد 
و بی مقدمــه چنــد تیــر بــه ســمت هــدف پــرت کــرد کــه همــه 
تیرهــا در مرکــز هــدف قــرار گرفــت. ســپس به ســمت مردم 
برگشــت و تیروکمانــش را مقابــل آنهــا شکســت و گفــت: مــن 
ــا خــود را  ــه هــدف نشســتند ام ــم ب ــه تیرهای ــا وجــودی ک ب
تیرانــداز ماهــری نمی دانــم، چــون ایــن مهــارت باعــث غــرور 

و خودخواهــی مــن شــده اســت.
ــدان را  ــد، می ــی کن ــان نگاه ــه یاغی ــه ب ــدون آنک ــپس ب س

ــت. ــی پیوس ــع اهال ــه جم ــرد و ب ــی ک خال
شــیوانا بــه همــراه شــاگردانش بــه میــدان رفــت، تیروکمــان 
ــرگروه  ــه س ــت و آن را ب ــن برداش ــته را از روی زمی شکس
ــچ  ــت هی ــرار نیس ــده ق ــن دهک ــت: در ای ــا داد و گف یاغی ه
ســطل رنگــی بــر ســر کســی پاشــیده شــود، اگــر می خواهیــد 
را وادار  اهالــی دهکــده  نمایشــی  ایــن درگیری هــای  بــا 
کنیــد چیــزی را ببیننــد کــه شــما می خواهیــد، بایــد بــه 
شــما بگویــم کــه دیدنی هــای شــما هرگــز بــرای ایــن مــردم 
جــذاب و تماشــایی نیســت. ایــن تیروکمــان شکســته را بــه 
ــن  ــاب از ای ــروب آفت ــش از غ ــد و پی ــا بگیری ــادگاری از م ی

ــار دور شــوید. دی
یاغی هــا کــه شــاگردان ورزیــده مدرســه را مقابــل خــود 
دیدنــد، همــان روز بــدون هیــچ جــدال و درگیــری، دهکــده 

ــتند. ــر بازنگش ــرده و دیگ ــرک ک را ت

مواظب غرورت باش
امام صادق)ع(: چيه کس نيست هک تكّبر ورزد یا خود را زبرگ بشمارد، مگر رب ارث خواری و حقارتی است هک رد خود می بیند.
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