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تولیـد کننـده بیـش از 1000 گونـه و سایز انـواع 

ابزارآالت دستی و آموزشی مطابق با استانداردهاي 

ملی ایران و همچنین اسـتانداردهاي معتبر جهانی

 6   قلم ها، سنبه ها و اهرم ها

 3     ابزارآالت آموزشی

 4     ابزارآالت مارك زنی

 1      ابزارآالت کوبشی

 5     ابزار آالت برشکاري

 7     گیره ها و سندان ها

 2     ابزارآالت صافکاري
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محصوالت ایران پتک در 14 گروه زیر 
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ماهنامه داخلی - خبري - آموزشی شرکت ایران پتک 

سال هجدهم، شماره 41 - شهریور ماه سال 1394

صاحب امتیاز: شرکت ایران پتک

مدیر مسئول و سردبیر: زهره شفیع دوست

این نشریه به طور رایگان بین افزارمندان و مصرف کنندگان ابزار در سراسر کشور توزیع می شود.

1

فهرست

ایران فردا را با ابزار امروز بسازیم!
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پاي صحبت مدیر عامل

پاي صحبت مدیر عامل

     از جمله معضالتی که همه ساله در زمان تعیین حقوق حقه کارکنان با آن مواجه هستیم، جو متشنج و آکنده از انتظارات گاهاً نابجاي ایشان است که عموماً 

به دلیل عدم لمس صحیح شرایط، به رنجش و دلسردي و بی انگیزگی و گاهاً ترك کار منجر می شود.

     انگیزه تحریر این متن، ارزشی است که نسبت به نیروهاي کار مجموعه ایران پتک به عنوان ثروت و سرمایه هاي انسانی قائلیم و البته دنیاي پیشرفته نیز 

بر این باور است که بخش مهمی از ارزش هاي هر مجموعه مربوط به نیروي انســانی متخصـــص است که سینه اش گنجینه اي از دانش و روش هاي کار 

مختص همان مجموعه است. البته  این رابطه یک رابطه دوسویه است و بایـســــتـی کارکنـان نیـز اشراف داشته باشند که مجموعه کاري خود را به عنوان 

مهم ترین شاخص ارزشی در زندگی خود برشمرند؛ چرا که در قبال صرف سرمایه عمر، تجربیات و تخصــــــص هائی اندوخته اند که بخش مهمی از آن ها 

منحصــراً در همان مجموعه قابل بهره گیري هســتند ؛ به عالوه این مجموعه کاري شان است که برایشــان جایگاه، اعتبار، رفاه و امنیت می آفریند و قطعاً 

مجموعه اي موفق و خشنود است که هر دو سوي این رابطه، قدر یکدیگر را دانسته و در تحکیم این رابطه تالش کنند.

اما آنچه به عنوان موانع اصلی تحقق انتظارات کارکنان می شناسیم ، در ادامه بصورت خالصه آورده شده است:

چگونه حقوق حقه کارکنان را برآورد کنیم؟

ماهنامه شرکت ایران پتک
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1- ما مکلف هســــتیم قوانین و مقررات دولت را 

حتی اگر بخشـی از آنها  هم مورد تأییدمان نباشد، 

مو به مو اجــرا کنیم ؛به عنوان مثال طبق قانون 

کار، پرســنل متأهل و صــاحب فرزند از 

مزیت حقوقی بیشتري نسـبت به همکار 

مجرد مشـــابه برخوردار است. یعنی در 

شـــرایـطی کـه دو کـارگـر با ارزش و 

مختصات کاري یکسـان داریم مکلفیم به 

نفــر اول به دلیل تأهل و فــرزند، حقوق 

بیشتري نسبت به نفر دوم که مجرد است 

بپــردازیم و طبعـاً ایـن تفـاوت حقـوق 

مـورد اعتراض و نارضـایتی فـرد مجـرد 

قـرار خواهـد گـرفت اما این در تـوان ما 

نیسـت که این شکـاف به وجـود آمده را 

. باورما هم این اســت که اینگونه  کامالً پر کنیم

قوانین در حقیقت نوعی توهین به کارگر زحمتکش 

محســـوب می شود که حاصل تالش و کارش را 

طلب می کند نه اینکه به خاطر داشـتن زن و فرزند 

 . عمالً کمک هــزینه از مجموعه خود دریافت کند

مجموعه کاري مکلف است به قدر کفایت 

و ارزش کارکنان دستمزد بپردازد وکارگر 

نیـزخـود مسئولیت معیشـت خانـواده را  

تقبل و مدیریت کند.

2- علیـرغم اینکه ما خانواده ایـران پتک به عنوان 

یک تولید کننده تمام تالشـــــمان را کرده ایم تا 

وظایف و تعهدات خود را به نحو احسن انجام دهیم 

و بیش از 1000 ســــایز انواع ابزارآالت مرغوب و 

ایمن را مطابق با اسـتاندارد هاي ملی و بین المللی 

تولید کرده ایم و از نظر دانش فنی و تخصـــــص 

صنعتی نیز در زمره برترین جایگاه درکشـــور قرار 

داریم اما بدلیل مسائل پیرامونی دست و پاگیر هنوز 

حتی به سود نرسیده ایم و با انواع مشــکالت مالی 

مواجه هستیم.

از جمله این مسـائل، الزام پرداخت انواع وجوه مثل 

ارزش افزوده و ... به دولت اســــت و این در حالی 

اســت که برخی تجارســودجو به آســانی از این 

الزامات می گریزند!

در حقیقت ما مشـــکل مالی داریم چون در بخش 

فروش موفق نبوده ایم و این از آنجاسـت که  اکثر 

ابزار فروشــان بدلیل اینکه فروش کاالي خارجی 

بدلیـل گـم بودن قیمت، سـود عالـی به جیبشـان     

می ریزد، تمایلـی به فـروش ابـزار ایـرانـی ندارند. 

برخی مأمورین تدارکات شـــــرکت هاي دولتی و 

خصــوصی نیز خرید ابزار خارجی را به همین دلیل 

ترجیح می دهند؛

 در جامعـه هـم که فــرهنگ ارجحیـت 

هرگونه کاالي خارجـی بـر تولید وطنـی 

بیداد می کند و مـلت ایـرانــی از خـرید 

کاالي ایرانی پرهیز کرده و مصرف کاالي 

خارجی را شأن و منزلت و نشـانه برتري 

خود می داند؛ غافل از اینکه اگر در کشــــــور 

تولیدي نباشد، چرخ اقتصاد از پا می ایسـتد و سیل 

فقر و نا امنی از راه می رسـد و آن وقت این ســیل 

خانه دارا و ندار برایش فرقی نمـی کند ؛ هـردو را با 

هم ویران می کند و با خود می برد پس کاش کمی 

هوشیارتر و مسئول تر  باشیم.

- معضل دیگر بهره هاي کمرشکن بانکی است؛  3

همانطور که میدانید  در کلیه کشور هاي پیشـرفته 

نرخ ســـود هاي بانکی براي حمایت از صـــنایع 

حداکثر 3% محاسبه می شود این در حالی است که 

در کشــور ما نرخ بهره ها ( البته با یدك کشــیدن 

صـفت  اســالمی!!!!) بگونه اي تنظیم شــده که 

صنعتگران و تولید کنندگان و کارآفرینان از صبح تا 

غروب در محیط هاي سخت و دشـوار کار و تالش 

کننـد و اصـل ثمره کارشـان را دو دســتی تقدیم   

بانک ها کنند !!!! شــاید به همین دلیل اســت که 

هرروز یک مرکز تولیدي تعطیل می شـود 

اما یک شـــعبه لوکس و مجلل بانکی در 

یک گوشه از شهر قد علم می کند ! 

4- معضــــل دیگر انواع مانع تراشی ها و سنگ- 

افکنی هایی است که ادارات دولتی مثل گمرکات و 

اســــتاندارد و امثالـهم براي ما تولیـدکننــدگان        

می آفـرینند . به عنوان مثال بـراي اجازه تـرخیص 

7 عدد سنـگ مخصوص خطـوط تولیـد که البته  0

براي خرید و واردات آن ها بیش از یک سـال و نیم 

در انتظار بوده ایم، حاال که به گمرك رسیده، آقایان 

مسـئولین اداره استاندارد ادعا دارند که طبق قانون 

بایـد 5 عـدد سـنگ را نمـونـه برداري، تخریـب و 

آزمایش کنند و این یعنی تخریب 5 عدد سنگی که 

با هـزاران تـرفند خـریداري کـرده ایم و پـرداخت 

هزینه گزاف آزمایش!!!!  فقط خدا آگاه اســـت که 

براي توجیه مسئولین که قوانین وحی منزل نیستند   

و باید در شرایط خاص توسط مدیران کارآزموده

تلطیف و به هنگام شــــوند،  چندین بار مراجعه و 

التماس و التجاء کـرده ایم و چه میــزان خط تولید 

متوقف مانده است!!!

این مصداق فرمایش مقام معظم رهبري 

اسـت که «بیش از تحریم، مانع تراشـی 

خـود مـردم براي مـردم مشکل آفریـن  

شده است.»

5- مشـــکل دیگر عدم وجود یک معیار استاندارد 

براي تعیین حقوق کارکنان اسـت بدین ترتیب که 

دو نفر با مشخصات کامالً مشابه در مراکز دولتی و 

خصوصی از دو حقوق کامالً متفاوت، باالتر یا کمتر 

برخـوردارند و وقتـی خـود را با یکدیـگر مقایســه     

می کنند دچار بـی انگیزگی و دلـسـردي شـده؛ یا 

کم کار و بی مســئولیـت می شونـد یا به هـزاران 

! و  تخلف رو می آورند یا کار خود را ترك مـی کنند

تاوان کالن این اقدام غلط را نیــز هم فـــرد ، هم 

کارفرما و هم جامعه می پردازد.    

تصدیق می فرمایید که با وجود انبوه این معضالت 

دست و پا گیر که البته بخشـی از آنهـا در باال ذکـر 

شد، امکان محاسبه حقوق حقه بسـیار دشوار است 

گــرچه ما همه تالش خود را به کار گــرفته ایم تا 

عدالت را تا حد ممکن برقرار کنیم ولی قطعاً امکان 

. از جمله اقداماتی که  خطا و اشــتباه نیز وجود دارد

براي برقراري عدالت انجام داده ایم بازنگري طرح 

طبقه بندي مشــاغل بوده که البته با صرف هزینه 

گـزاف همـراه بوده امـا به هر حـال مشـــکـالت 

اقتصـــادي و قوانیـن نامنـاسب و فرهنـگ غلـط 

کشوري معضالتی هسـتند که اصالح و کنترل آن 

. اما آنچه الزم می دانم  از ید قدرت ما خارج اســت

متذکر شـوم این اســت که همه همکاران باید 

باور داشته باشند که هیچکدام از آن ها از 

نظـر ما بـر دیگـري ارجحیتــی ندارد و 

ارجحیت ایشـان فقـط بر مبنـاي نتایـج 

. اعضاي خانواده  کاري و اخالق ایشان است

ایران پتک اطمینان داشته باشندکه درمجموعه اي  

مشــغول به کارند که هیچ وابســـتگی سیاسی و 

اقتصادي نداشته و کامالً مسـتقل و خودکفا است و 

به امید خدا و همت واال خواهیم توانست روي پاي 

خود بایستیم و ماندگار باشیم.

پاي صحبت مدیر عامل

ایران فردا را با ابزار امروز بسازیم!
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سخن سردبیر

صداي مشـتري/ نامه سرگشــاده در 
پاسخ به اعتراض یک هموطن گرامی

 
بر اساس سیاسـت حاکم بر ایران پتک مبنی بر 
تلفیق تخصص و تجربه براي حصـول بهترین 
نتیجه ، در اکثـر امـور تحـقـیـقـاتی کـه نظـر 
فروشنـدگان متخـصـص و کارآزمـوده ابزار را 
مفید می دانیم ، فرد یا گروهی به مراکز فروش 
ابزار اعزام می شــوند تا از تجارب و یافته هاي 

ایشان بهره بگیرند.
وقتی اندیشـــــه ایجاد یک بنیاد واژه گزینی 
تخصصـی ابزارآالت شکل گرفت ، به دلگرمی 
همیاري همکاران بخش فروش ابزار ، نیروئـی 
را به محل اعزام کردیم تا در خصـــوص انواع 
پیچ گوشتی موجود در بازار و اسامی مصــطلح 
آنها تحقــیق کــند ؛ او که به مغازه اي در بازار 
حســـن آباد – پاساژ جعفري مراجعه کرده بود 

می گوید:
به محض ورود به مغازه و معــرفـــی خودم با 
واکنش تند و لحن نامناسبی از سـوي صـاحب 
مغازه مواجه شــدم که مدام مرا به ترك محل 

راهنمائی می کرد !
او می گفت هرگز حاضر نیســتم با ایران پتک 
همکاري کنم!!!! همکارمان با تکیه بر اصـــل 
مشـــتري مداري و رعایت ادب و آداب کاري 

تالش در ایجاد آرامش می کند و از ایشــــان   
می خواهد تا دالیل خشــم خود را اعالم کند ؛ 
ایشـان نمی پذیرند ؛  اما در  همان مدت کوتاه 
حضــــــور همکارمان البه الي استهزاهاي 
صاحب مغازه ،  دو سـه جمله معترضـه شـنیده 
می شـــود و در ادامه همکارمان ناچار به ترك 

محل می شود.
وقتی روایت را شنیدم متاسف شدم و فرصت را 
غنیمت شمردم تا به سهم خود در روشن سازي 

ذهن این شهروند ارجمند تالش کنم:

اعتراض اول : ایران پتک پشــــت درهاي 
بسته است !   

-  در حالیکه در دهه ســوم تجربه کاري خودم 
در مجموعه ایران پتـک هسـتم همـواره برایم 
ســؤال بوده اســت که چرا مدیریت همه نوع 
ارباب رجوع را از هر قشـر و صنف و جنسـیت و 
قومی با یا بدون وقت قبلی، بدون قید و شـرط 
 - مـی پذیـرند و همواره با وجود انبوه کار کمـر
شــــکن و نفس گیر براي پاســـــخگوئی و 
 - روشنگري تالش میکنند و این رسالت را کم

ارزش تـر از کـار اصــلی خـود یعنـی تولیــد       
نمی دانند. 

ضمن احترام به نظر این هموطن عزیز بایستی 
بگویم این یک ادعاي بی اســاس اســت که 
ایران پتک دسـت نایافتنی اسـت و از همین جا 
اعـالم می کنیـم کلیه دفاتـر ایـران پتک آماده 

پاسخگویی به هموطنان عالقمند است.

اعتـراض دوم: ایـران پتک عامل افـزایش 
تعرفه گمرکی ابزارآالت اسـت و بازار واردات را 

دچار رکود کرده است !
-  هموطن عزیز ، تولیدکننده مظلوم و بـی پناه 
آنقدر درگیر پیچ و خم تولید اســــت که هرگز 
فرصـتی براي پرداختن به سـیاسـتگذاري پیدا 
نمی کند البته ما نیـز به عنوان یک تولید کننده 
نسبت به واردات انبوه ابزارآالت بعضاً نامرغوب 
خارجی پیشـنهاداتی براي دولتمـردان ارسـال 
داشتیم اما پیشنهاد و ابراز نارضایتی ما هرگز به 
معـناي دخالت در امـور و قانون گذاري نـبوده 
. این اقدام بایســته و شایســته از سوي  است 
هیـات وزیــــران ارجمنــد در جهـت ایجـاد 
زمینه هاي رونق تولید داخلـی ، جلوگیــري از 
خروج ارز از کشــور براي واردات کاالهائی که 
تولید داخلی دارند و کنترل میل مصـرف جامعه 

و اصالح فرهنگ مصرف بوده است.
هــرچند منتقدان معتقدند که این امـــر باعث 
افزایش قاچاق و تحمیل هزینه هاي بیشـتر به

مردم می شود اما نکته اینجاست که قبل از آن 
نیز آمار قاچاق در کشــور بســیار باال بوده و از 

ســـوي دیگر نیـز هزینـه هاي خریـد کاالي  

خارجی شـاید باعث شـود که ایرانی به کاالي 
ایــرانــی هم نظــري بیندازد و یک بار آن را 

امتحان کند.
شهروند عزیز،  اعتراض و انتقاد حق هر انسانی 
اســت اما اي کاش همگی یاد بگیریم انتقادي 

کنیم که :
1 -  محترمانه  و در حیطه آداب باشد.

(عملکرد  2 -  سازنده باشد نه مخرب و ویرانگر
را زیر سؤال ببریم نه کل را )

(بر کل اشراف داشته باشیم  . 3 -  منصفانه باشد
و فقط با اطالع ظاهري از یک موضوع قضاوت 

نکنیم .)
4 -  با آرامش ، خونسردي و متانت اعالم شود.

5 -  قابل اثبات و استناد باشد.
6 -  یک سویه نباشد و به فردي که مورد انتقاد 
قرار میگیرد فرصـت داده شــود تا از خود دفاع 

کند.
مفتخریم به آگاهی برسانیم که سامانه صـداي 
مشـــــتري ایران پتک با شماره 88730433 
روزهاي  شـنـبـه الیچـهـارشنبه از سـاعـت 
13 الی14 پاســخگوي ســـؤاالت ، نظرات و 
 . انتقادات سـازنده شـهرواندان ارجمند اســت
بســــیار خرسند خواهیم شد اگر شما شهروند 
محترم نیز قبول زحمت فرموده و مســائلی که 
ذهن شما را به خود اختصاص داده است از این 
طریق با ما درمیان بگذارید تا با هم اندیشـی و 
ارائه توضیحات و مســـتندات راهی براي آنها 
بیابیم . یادمان باشد همگی ایرانی هســـتیم و 
بـراي افتخار و اعتالي آن تالش مــی کنیم ؛ 
چون اگر ایران سربلند و مقتدر باشد در هرجاي 

دنیا که باشیم  به ایرانی بودن خود میبالیم .
                                                                                                                                                                              

سردبیر 
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. اما  طبعـاً وقتی هدف صرفاً پول باشـد بسـیاري از موازین، زیر پا گذاشته می شود و فرد براي کسـب پول به هرکاري تن می دهد تا بتواند در ازاي آن احترام بخرد
خوشبختانه خانواده ایران پتک به این باور رسیده است که واالترین جایگاه ،حس رضایت قلبی، وجدان پاك و آرام و داشـتن اعتبار و آبروسـت و معیار سـنجش ما 

براي افراد، کارنامه و نحوه عمکرد آنها است، نه حساب بانکی شان. ما باور داریم که اگر باور ها اصالح شود ، چرخ اقتصاد خود به خود به حرکت خواهد افتاد .

برنامه اقتصادي پایش به عنوان پادمان حمایت رسانه ملی از کار و سرمایه ایرانی در تاریخ 17 خرداد ماه میزبان جناب آقاي امیر رمضانی، مدیر عامل ایران پتک به 
عنوان کارآفرین برتر بود . در این برنامه موضوعات مهمی خطاب به نسل جوان و همچنین جامعه تولیدي مطرح شد که شرح خالصه آن در ذیل آورده می شود:

. ایشـان در  آقاي امیر رمضانی ،علت پیشرفت و موفقیت خود را در درجه نخست صداقت و سپس پشتکار و خستگی ناپذیري ، واقع بینی و عدم اتکا به غیر دانسـتند
بین صحبتهاي خود اشاره کردند که اگر دیدگاه ما ایرانی ها نسبت به جایگاه ارزشی عوض شود شاید بخش مهمی از مشکالت، خود به خود مرتفع شود.

این باور غلط که پول حرف اول و آخر را میزند حالّل همه مشــکالت است،تبعات ناگوار فراوانی داشته و 

حتی فرهنـگ ملی را نشــــانه گرفتـه است؛ بطوریـکه در همه سنجـه ها و ارزیابـی ها ، معیـار، پول و 

ثروت است.

نتیجه باور صحیح ،عملکرد صحیح است و وقتی عملکرد، اصـولی شـد جامعه امیدوار و پویا می شـود و 

نتیجه پویائی هم یقیناً سازندگی و حرکت است.

برنامه پایش

همت اگر سلسه جنبان شود . . . .

خالصه تجربیـات و رموز موفقیـت مدیر عامـل ایران پتـک به عنوان 
کارآفرین برتر در برنامه اقتصادي پایش:

ایران فردا را با ابزار امروز بسازیم!
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ما به آنچه انجام می دهیم اعتقاد راسخ داریم و فکر می کنیم همگی اگر فرصت انتخاب داشته باشیم  ،دوباره ایران پتک را انتخاب  کنیم؛  محصــوالت مرغوب، 
کارا وایمن ایران پتک، نماد باورهاي ما یعنی  سخت کوشی ،دقت ،نوآوري و احترام به مشتري هستند.

مادر جامعه انســانی کوچک ایران پتک تالش کرده ایم با بازنگري باورها و جایگزینی باورهاي اصولی و موثر، جامعه اي، صادق،کوشا، مفید، محترم، خشــنود و 
امیدوار بسازیم.

ما به آنچه انجام می دهیم اعتقاد راسخ داریم و فکر می کنیم همگی اگر فرصـت انتخاب داشـته باشـیم 

دوباره ایران پتک را انتخاب کنیم؛ محصــــوالت مرغوب،کارا و ایمن ایران پتک نماد باورهاي ما یعنی  

سخت کوشی ،دقت ،نوآوري و احترام به مشتري هستند.



���� �� ��� ا�� �� � م  آباد� ش    ر    و ن                                                          � م   �   م  د ت   ت  �  د د
 

واژه یابی ابزارآالت
از آنجا که در کشـورمان معادل یابی در حوزه ابزارآالت بصـورت سلیقه اي و تحت لفظی صورت گرفته و مشــکالت عدیده اي را براي کارگزاران این رشته بوجود-  
آورده است ، گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک بر آن شده تا در این امر پیشتاز شود و با مشارکت اساتید و متخصصـین و عاملین این حرفه ، نسـبت به معادل یابی 

کارشناسانه و تخصصی براي ابزارآالت  اقدام نماید.
 . متن ذیل نامه اي است که براي آغاز این اقدام، خطاب به رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارسال داشته و امید فراوان داریم که منشا اثرات شایانی شود
. لذا سپاسگزار خواهیم شد چنانچه واژه هاي پیشـنهادي را  در این رابطه برخورداري از نظرات ارزنده شما فعال ارجمند در حیطه ابزار نیز بسـیار مفید فایده خواهد بود
مستقیماً براي فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی و یا براي این مجموعـه به آدرس ایمیل info@iranpotk.com یا شماره تمـاس روابط عمـومی به شماره 

88730433 ارسال فرمائید.

                 

          جناب آقاي دکتر غالمعلی حداد عادل
         رئیس ارجمند فرهنگستان زبان و ادب فارسی

        
          ضمن عرض سالم و ادب، مفتخر است به آگاهی برساند که این مجموعه به تولید بیش از هزار سایز ابزارآالت دستی در 15 گروه تخصـصــی مبادرت دارد.
        

از آنجا که صنعت تولید ابزار در ایران نوپا بوده و تا پیش از این کامالً وابســته واردات خارجی بوده ایم، این امر منجر شده است که نام گذاري و معادل یابی ابزارآالت 
بصورت عامیانه و سلیقه اي انجام شود که گاهاً یا نادرست هستند و یا براساس فرهنگ هاي محلی، در هر منطقه نامی متفاوت پیدا کرده اند و طبعاً آسیب هائی نظیر 
- فرهنگی  عدم زبان مشترك و درك صحیح مضمون را در پی داشته است؛ لذا به عنوان یک تولید کننده ابزار برآن شدیم طی یک حرکت مبارك و بایسته تخصصی
با آن مجـموعه و فعاالن رشته ابزار و افزارمندان ارجمند، وارد تـعـامل شـده و براي ابزارآالت، واژه گزینی کرده و سـپس با کمک رسـانه ها آن ها را به دایره واژگان 
. براي آغاز کار، اطالعات 4 ابزار، ذیالً تقدیم می گردد؛ لذا سپاسگزار خواهیم شد چنانچه دسـتور فرمایید شـرایط آغاز همکاري را  عمومی انتقال داده و ترویج نماییم

امر به ابالغ فرمایند .

فرصت را جهت تشکر از عنایت خاصی که به این مهم مبذول می فرمائید، مغتنم می شمارد.   

                                                                                                                         با احترام

                                                                                                                                 امیرحسین رمضانی 

                                                                                                                              مدیرعامل

نام پیشنهادينام انگلیسینام هاي رایج در بازار ابزارتصویر محصول

آچار تک دسته/ آچار تک 
دسته لوله گیر/ آچار شالقی

One handed pipe 

wrench heavy duty
آچار لوله سنگین کار

آچار قابل تنظیمAdjustable wrenchآچار فرانسه

آچار دو دسته/ آچار کالغی/ 
آچار لوله گیر

Pipe wrench 

swedish pattern
آچار لوله گیر

قفل بر/ قیچیآهن بر/گردبر 
مفتول چین/ قیچی مفتولبر

Bolt cutter 
Heavy duty cutter
Center cutter
Clipper cutter
General  purpose cutter 

قیچیمفتولبر

واژه یابی ابزار

ماهنامه شرکت ایران پتک
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گیره هاي رومیزي :

براي گرفتن قطعات فلزي و غیر فلزي با ابعاد و اشکال مختلف بکار گرفته می شوند .

مبناي سـایز بندي گیره هاي رومیزي، عرض فک هاي آنهاسـت که ایران پتک،5 سـایز گیره در سـایز هاي 100 ،  120 ،  140 ،  160 و  180 میلی متر را مطابق با 

استاندارد ملی 9224 تولید نموده است .

. این روش باعث می شود که ساختمان کریسـتالی قطعات  کلیه قطعات گیره رومیزي از جنس فوالد هاي کربنی بوده و به روش فورج یا آهنگري گرم تولید می شوند

منظم و جهت دار شوند و این امر استحکام و دوام فوق العاده آن ها را سبب خواهد شد . در مقایســـه، گیره هایی که به روش ریخته گري، چه ریخته گري فوالد و چه 

ریخته گري چدن  تهیه می شوند از مشـخصـات فیزیکی و مکانیکی پائین تري برخوردار بوده و دچار عیوب ریخته گري هسـتند و به همین دلیل استحکام مکانیکی 

قطعات در نقاط مختلف یکسان نبوده و نتیجتاً دوام آنها به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

گروه گیره هاي ایران پتک

. بدین معنی که مغز قطعات نرم بوده و به همین دلیل  کلیه  سطوح مورد نیاز گیره هاي ایران پتک به روش عملیات حرارتی موضعی، سخت کاري سـطحی شـده اند

فک ها ضمن داشتن مقاومت سطحی باال از قابلیت انعطاف پذیري مطلوبی نیز برخوردارند و این امر موجب می شود تا قابلیت ضربه پذیري گیره افزایش یابد . 

میل پیچ گیره ها از اهمیت ویژه اي در عملکرد گیره ها برخوردار اسـت؛ لذا باید داراي اســتحکام و دوام طوالنی باشــد . رزوه این میل پیچ ها داراي پروفیل دنده 

ذوزنقه و دو راهه بوده لذا از قدرت و سرعت انتقال باالیی برخوردار است .

هر گیره داراي یک سندان بزرگ و فک هاي آجدار سخت کاري شده است .

روش تنظیم گیره رومیزي

سطوح آج دار فک هاي ثابت و متحرك گیره ها چه در حالت باز و چه در حالت بسـته باید دقیقاً موازي یکدیگر بوده و هنگام اعمال نیرو به اشیا نســبت به هم، هیچ 

گونه چرخش محسوسی نداشته باشند. این هدف با تنظیم خالصی مابین سطوح 45 درجه کشویی و سطوح 45 درجه فک ثابت تامین می گردد .

  

گروه گیره هاي ایران پتک شامل گیره رومیزي ، گیره لوله رومیزي، گیره صحرایی، گیره ظریف کاري و گیره پیچی است.

Code 
No.

Size
B(mm)

L
(mm)

KA1010   
KA1210
KA1410
KA1610
KA1810                     

100       
120
140
160
180                         

65x60
75x70
95x90

120x110
120x110                                         

6
10
18
25
26                                   

1
1
1
1
1
  

(kg)
W

(mm)
axb

(mm)
D1

(mm)
D2

(mm)
d

(mm)

110
130
180
205
205                                      

270
320
410
470
470                                                

120
150
180
180
180                            

90
115
145
145      
145                         

11
14       
14       
14       
14       

    

D1 D2 b

a W

B

d

L

گیره هاي رومیزي 

گروه گیره ها

فورج ریخته گري

ایران فردا را با ابزار امروز بسازیم!
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KA 1010-50
KA 1210-50
KA 1410-50

100
120

140-180

800
1250
1500

1
1
1

Code No. (gr)

Code No.

KA 1210-51 120 2300 1

(gr)مناسب جهت گیره
(mm)

مناسب جهت گیره
(mm)

گروه گیره ها

پایه اتصـال متحرك گیره رومیزي جهت گیره رومیزي سایز 120میلیمتري ساخته و طراحی شده اسـت. 

این وسیله زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که ضرورت جابجایی گیره در مکانهاي مختلف احساس گردد.

الزم بذکر است که شما می توانید پایه  گردان گیره رومیزي 120میلیمتري  را روي پایه اتصـال متحرك نصـب 

نموده و از این دو وسیله بصـــــورت ترکیبی استفاده کنید در این حالت گیره رومیزي هم قابلیت جابجایی و هم 

قابلیت چرخشی خواهد داشت .

پایه گردان گیره رومیزي وسـیله اي اسـت که امکان گردش 360 درجه گیره را در 

یک مکان ثابت فراهم می آورد. 

 این پایه هاي گردان در سـه سـایز 100 ، 120 و 140 میلیمتري تولید شـده اند که براي 

گیره هاي160 و 180 نیز می توان از پایه گردان 140 استفاده نمود .  

پایه گردان گیره رومیزي

پایه اتصال متحرك گیره رومیزي

تجهیزات قابل نصب بر روي گیره هاي رومیزي

Code No.

KA 1210-52
KA 1410-52
KA 1610-52

120
140

160 , 180

1
1
1

فک هاي منشوري گیره رومیزي

فک هاي منشـوري جهت گرفتن قطعات مدور مانند لوله ها، میلگرد ها و مقاطع مشـابه 

طراحی شـــده اند و می توانند مقاطع مدور را در دو حالت عمودي و افقی، در ســــایز هاي 

مختلف بدون هیچ گونه آسیبی نگه دارند.

 این فک ها در سه سایز 120 ، 140 و 160 طراحی شـده اند که از سـایز 160 می توان براي 

گیره 180 میلی متري نیز استفاده کرد .

مناسب جهت گیره
(mm)
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گروه گیره ها

فک هاي پالستیکی جهت گرفتن قطعات آسیب پذیر همانند فلزات نرم ، پالسـتیک ، 

چوب و موارد مشـــابه به کار می رود. این فک ها در چهار سایز 120 ، 140 ، 160 و 180 

میلی متري تولید وعرضه می شود.

Code No.

KA 1210-53
KA 1410-53
KA 1610-53
KA 1810-53

120
140
160
180

1
1
1
1

فک هاي پالستیکی گیره رومیزي

Code No. Size(in)

KC 2010 2 1

(kg)

4.710-601/8-2

(mm)(in)

oÃ¬nI¨ ¾ºIÀj

گیره لوله رومیزي و گیره صحرایی

گیره لوله رومیزي و گیره صحرایی

این گیره ها همانطور که از نامشـــان مشـــخص است جهت گرفتن لوله ها و انجام کارهاي 

مختلف روي آن ها همانند رزوه کردن ، برش ، خم کاري و غیره مورد اســتفاده قرار میگیرند . 

مبناي شناسـایی این گیره ها حداکثر دهانه کارگیر آنها براي گرفتن لوله اسـت که ایران پتک 

سایز 2 اینچ این دو گیره را تولید و عرضه نموده است .

 کلیه قطعـات این گیـره ها فوالدي بوده و اجـزاي اصـلی آن ها از جمـله قطعـه یو شـکـل ، 

قالب ، فـک هاي ثابـت و متحـرك از جنـس فـوالد هاي کـربنــی بوده و به روش فـورج یا 

آهنـگري گـرم تولیـد شـده اند .میل پیـچ گیـره ها دنـده ذوزنقـه بوده و از اسـتحکـام و دوام 

. فک ها آج خورده و تماماً سخت کاري شده اند و از قدرت گیرندگی  بسیار باالتري برخودار است

. بدلیـل مکانیســم لوالیـی، بازکردن و  و دوام مطلوبی برخوردار بوده و ضمناً قابل تعویض اند

بستن گیره بسیار سریع و آسان است .

در گیره صحرایی پایه چوبی در استقرار مناسب کاربر و عدم خســــتگی زودرس به او کمـک 

شایانی می کند .گیره صحرایی مجهز به یک سینی جهت نگهداري ابزار و وسایل کار است .

سوراخهاي تعبیه شده در صفحات ذوزنقه اي شـکل گیره صـحرایی امکان خمـکاري محدود      

ــ 1 را فراهم میکند. لوله هاي سایز ـــ تاـ 

Code 
No.

KB 2010   1

(kg)

1/8-2 10-60

(mm)(in)
22

oÃ¬nI¨ ¾ºIÀj

مناسب جهت گیره
(mm)

ایران فردا را با ابزار امروز بسازیم!
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گیره صحرایی

گیره لوله رومیزي



گروه گیره ها

این گیره ها جهت کارهاي ظریف و حساس مناسب می باشند.

قابل نصب روي سطوح یا میزهایی با حداکثر ضخامت 25 میلیمتر هستند.

Code No. Size(in)

KC 2010-51 2 1

(kg)

2.7

KB 2010-50 2 650 1

Code No. Size(in) (gr)

Code No. Size(mm)

KE 1010 25 1

(mm)

20 200

(gr)
IÀ ¦Î pIM ¾ºIÀj oX¨Hke

پایه اتصال متحرك گیره لوله رومیزي

فک ثابت و متحرك 

گیره ظریف کاري (آلومینیومی)

تجهیزات جانبی گیره لوله رومیزي

قطعات یدکی گیره لوله رومیزي و گیره صحرائی :

پایه اتصـــال متحرك گیره لوله رومیزي وسیله اي است که امکان جابجایی 

سریع گیره لوله را به هر مکان مناسب، بدون سوراخ کردن سطح  فراهم می آورد .

ماهنامه شرکت ایران پتک
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به دلیل صرفه جویی در هزینه ها براي مصــرف کنندگان ارجمند، شرکت ایران پتک فک 

ثابت و متحرك گیره صحرایی و گیره لوله رومیزي را به صورت جداگانه نیز عرضه می کند.



خالصی بین پیچ و مهره را تنظیم کنید چرا که خالصی بیش از حد مجاز بر روي دسته تاثیر میگذارد . ں

قطعات متحرك را به میزان جزئی روغن کاري کنید . ں

قسمت رزوه شده گیره را از هرگونه براده و گرد و غبار بزدائید . ں

هرگز از گیره اي که داراي شکستگی یا ترك است استفاده ننمائید . ں

.از قرار دادن اجسـام غیر مدور بین فک گیره لوله رومیزي و گیره  هرگز گیره را توسط عملیات جوش یا بریزینگ تعمیر نکنید  ں

صحرائی و اعمال نیرو به آن خودداري نمائید چرا که این عمل موجب تخریب فکها خواهد شد.

هیچگاه فک هاي گیره را به یکدیگر نفشارید، این عمل موجب تخریب فکها خواهد شد . ں

قبل از اعمال نیرو از قفل شدگی کامل قطعه بین فک ها اطمینان خاطر حاصل نمائید . ں

هرگز فک هاي گیره را بیش از حد مجاز باز نکنید . ں

هنگام استفاده از گیره ها  به این نکات توجه داشته باشید :

ں هرگز از یک اهرم مجزا براي فشار آوردن به دسته میل پیچ گیره رومیزي به منظور محکم بسته شدن قطعه کار درون فک ها استفاده نکنید .

ں از قرار دادن اجسـام و قطعات گرم با درجه حرارت بیش از 200 درجه سانتی گراد و در مدت طوالنی روي سطح سندان و فک ها خوداري کنید چرا که این عمل 

می تواند سختی این سطوح را از بین ببرد .

ں از ضربه زدن مستقیم بوسیله اشیاء سخت همانند چکش هاي فوالدي برروي سطح سندان و فک ها خودداري کنید.

ں جهت انجام کارهاي مختلف از گیره با سایز مناسب استفاده کنید.

ں هرگز از فک گیره به عنوان سندان استفاده نکنید .

ں اگر قرار است قطعه کار درون گیره موردعملیات اره کاري قرار گیرد، تا حد امکان عملیات اره کاري را در مجاورت فک انجام دهید .

ں از اعمال نیروي مازاد روي قطعه کار در گوشه فک خودداري کنید ، این عمل موجب شکستگی فک میگردد .

گروه گیره ها

فوالدي بوده و پوششی از نیکل دارند.

براي کارهاي ظریف و عموماً غیر صنعتی مناسب هستند.

KD 0510
KD 0810
KD 1210

75
175
215

6
6
6

Code No. Size(mm) (gr)

50
80

120

گیره پیچی :

نکات نگهداري و ایمنی:

اول ایمنی

ایران فردا را با ابزار امروز بسازیم!
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ں اگر قرار اســــت روي قطعه کار داخل گیره عملیات چکش کاري انجام دهید حتماً از عینک 

ایمنی استفاده نمائید .

ں اگردسته گیره دچار خمیدگی شده است ، حتماً آن را تعویض نمائید.

ں جهت ضربه زدن به قطعـاتی که بر روي گیـره بســته شده یا قرارگرفتـه اند از چکـش سایز 

متناسب با اندازه گیره استفـاده کنیـد.

براي اینکه بتوان به راحتـی و توان بیشتـري با گیـره کارکرد بایستی سطح گیره به اندازه 5 تا  ں

8 سانتیمتر پایین تر از آرنج کاربر باشد.



تازه هاي صنعت
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روانکارها و اهمیت آنها



روانکاري علم تسهیل حرکت  نسـبی سطوح در تماس با یکدیگر است. این 
علـم به عنـوان یکی از رشتــه هاي بســــیار مهـم در علـوم مهندســی 
شناختـه می شود بطوریکه موفقیت بســـیاري از طرح هاي صنعتی در گرو 
آگاهی از این دانش فنی اســت . امروزه توســـعه صـــنعت روانکار بدلیل 
مباحث پر اهمیت بهینه سازي مصـــــرف، حفظ منابع تجدید ناپذیر و هم 

چنیـن رعایـت الزامـات زیست محیـطی، مورد توجـه خـاص پژوهشگران  
قرار گرفته است.

گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک نیز به دلیل مشـکالت عدیده اي نظیر  
فرسـایش و از کار افتادگی زودرس ابزارها و ماشــین آالت ، بازده مکانیکی 
کم و ... که با آنها دست به گریبان بود ، از سال 1387 به اندیشـــــه یافتن 
راهکار براي روان کار پایدار و کارا افتاد تا اینکه شــخص مدیرعامل محترم 
شرکـت طی یکـی از سـفـرهـاي تحقیـقاتی خـود به کشــــــور آلمـان، 
درخصـوص مواد روانـکار مـورد استـفاده در یکی از شرکتهاي همکار جویا 
شـده و باکمـال شگفـتی دریافتنـدکه ایشـــان به آسانی و با فیلتـر کردن 
مـواد روانکار موجود خود، آن ها را بهبودسـازي و احیاء میکنند؛ این درحالی 
بود که ما بـه ناچـار هـــر 2 الــــی 3 ماه یکبار مـواد روانـکار خود را روانه 
سـیسـتم هاي فاضـالب کـرده و مـواد جدید جایگزین می کردیم ! از اینرو 
به ســفارش این مواد و تجهیـزات مربوطه نظـیر دســتـگاه مخـلوط کن، 
دستـگاه تصـفیه مواد روانکار و دستگاه فیلتر و تمیز کننده روغن از کشــور 
آلمـان مـبادرت کرده، آنها را به کشــــور وارد و در کارخـانه مـورد بهـره- 

برداري قـرار دادیم؛ نتـایـج، شگفت انگیز بودند:

 - طول عمر ابـزار مورد استفاده حداقل دو برابر شد
 - دقت ابعادي حاصله در مقایسه با مواد قبلی افزایش یافت 

 - پرداخت سطوح ماشینکاري نسبت به قبل افزایش یافت
 - از چسبندگی براده به لبه برشی ابزار ممانعت شد
 - از زنگ زدگی و خوردگی دستگاه ها جلوگیري شد

- محیط کاري سالمت و بهداشتی از نظر تنفســی و پوسـتی  
براي کاربـران فراهـم آمد

5 سـال از به کارگـیـري این مـواد، در  افـزون برآن پس از گـذشت حـدود 
حال حاضـر ( شهریور ماه سال 1394) هـنوز این مواد، خـاصـیت اولیه خود 

را حفـظ کرده و نـیازي بـه تـجـدید نداشـته اند!
 شــایان ذکر میداند که طبق اطالعات واصــله فقط یکی از کارخـانه هاي 
معظم ایرانی، ســالیانه افزون بـر یک میلیون لیتر از مواد روانـکار تخریب- 
شـده را روانه مـنابع زیر زمینـی کـرده و به آسـانی محیـط زیست را آلـوده 

و خطرآفرین می سازند!
به هـر روي، فـوائد مـتعـدد این گـروه مـحـصـوالت، ما را برآن داشـت تا 
با اطالع رسانی به دیگـر صنعتگران مـحترم کشــــور، ایشـــان را نیز در 
مـزایاي آنها سهـیم کنیم؛ پس دسـتگاه هاي آلـمانی را از طریق مهندسی 
معکوس ســـاختیم؛ مـواد الزم را نیز از آلمان وارد نمـوده و شـــــروع به 
. جهت اطـالع رسـانی و انتقـال دانـشـــهاي اخـذ شـده  بـازاریابی کردیم
نیز،کتابچه اي تدوین کردیم که حاوي مطالب مفید و مهم علمی و فنـی به 
همراه معرفی محصـــــوالت شرکت ایران پتک است؛ این مجموعه هـم 
اکنون قابل ارائه به عالقمندان و متخصــصــان این رشته است. امید که با 
مطالعه و اجـراي آن ها از فوائد عدیده  این گروه محصـــــوالت بهره مند 

شوید.
شــایـان ذکـر اینـکه کلـیه فـن آوري ها و اطـالعات نوین بدســت آمده 

   www.iranpotk.comعــیناً در ســـایت این شـــرکت به آدرس
درج خـواهـد شـــد؛ بــه عـالوه کلیه مـقـاالت و مـطالـب علـمی به نام 
افرادي که نسبت به ارسال آن ها براي این شرکت اقدام می کنند، در سایت 

منعـکس میشود؛

اهمیت روانکاري پایدار

تازه هاي صنعت

تازه هاي صنعت
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گروه ابزارآالت آموزشی شرکت ایران پتک، ایپکا با هدف گسترش فرهنگ سازندگی و پرورش 
خالقیت کودکان و نوجوانان اقدام به تولید ابزارآالت و مجموعه بازي ها و سرگرمی هاي آموزشی 
نموده است. دستگـاه فوم بر محصــــــول جدید این گروه است. کودکان و نوجوانان می توانند با 
استفاده از این دستگاه کاردستی هاي زیبایی بسازند و ایده خود را به یک اثر هنري ملموس تبدیل 

نمایند.
( با نام تجـاري  دسـتگاه فوم بر ، دســتگاه کوچک کارآمدي اســت که براي برش پالســتوفوم 
. این  یونولیـت ) و انـواع فـوم خشـک ، ورقه هاي استایروفوم و بلوك هاي فوم طراحی شده است
دستگاه که با دو  باتري 1/5 ولتی ( ترجیحاً آلکاالین ) کار می کند، طی یک مکانیســـــم ساده ، 
انرژي موجود در باتري ها را از طریق شاخک ها به سـیم منتقل کرده و با گرم کردن سـیم و ایجاد 

حـرارت ، عمل برش را انجام می دهد.

 فاصله کمتر بین شاخک ها و در نتیجه سیم کوتاه تر باعث ایجـاد حـرارت زیاد و فاصـله بیشــتر 
بین شاخک ها باعث ایجاد گرماي مایل به داغی می شود.

. چرا که  درنتیجه بســـــته به نوع و ضخامت فوم می توان طول سیم برش را تا حدودي تغییر داد
عالوه بر کودکان، هنرجویان و دانشـجویان نیز می توانند به راحتی از دستگاه فوم بر براي ساخت 
ماکت و نمونه هاي فومی بهره جویند. سایز کوچک و وزن سـبک این دسـتگاه و نیز کارکرد آن با 

باتـري قلـمی باعث می شـود که به راحـتی و در هر مکانی قابل استفاده باشد.

دستگاه فوم بر

گروه آموزشی، ایپکا
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فوم برقلم حکاکیبازي میخ و چکش (4 مدل)14 دستگاه درودگري خانگی (کار واندیشه)

بازي تعادل، میله و مهره، انبر و بلوكداربافندگی (بزرگ و کوچک) ابزار کاردستی (مبتدي و حرفه اي)میز کاردستی

محصوالت گروه آموزشی ایپکا



اسباب بازي هاي آموزشی و فواید آن براي کودکان
بازي ، نیاز اولیه و ضروري کودکان است و هرچه شرایط آنها براي پرداختن به بازي هاي سالم و سازنده بیشـتر فراهم باشد ، فکر و جسـم و 

ذهن آنها پرورش بیشتري یافته و خصوصیات اجتماعی آنها بهبود پیدا می کند.
. اما باید در نظر داشت که اسباب بازي ها صرفاً براي بازي و سرگرمی  به طور قطع می توان گفت تمامی بچه ها عاشق اسباب بازي هســتند
نیســتند ؛ کودك هنگام بازي می تواند کشــف کند چه کســی است، چه توانایی هایی دارد ، دنیا چیســت و چگونه باید خود را با محیط 
هماهنگ کند. این اسباب بازي ها هســــــتند که فرصت هاي متفاوتی را براي کودك فراهم می آورند: فرصتی براي درگیر کردن حواس 
مختلف ، برانگیختن تخیل و ایجاد ارتباط با دیگران. یکی از نکات بســـیار مهمی که والدین باید آن را مورد توجه قرار دهند انتخاب اسباب 
بازي متناسب با سن کودك است. طبعاً اسباب بازي که کودکی دو ماهه را سرگرم می کند نمی تواند براي یک کودك دو ساله جذاب باشـد 

و بالعکس. کودکان در مسیر رشد خود به محرك هاي متفاوتی نیاز دارند و انتخاب اسباب بازي بایستی براساس نیازهاي متغیر آنها باشد.

کودك در سن یک تا دو سالـگی بسـیار مشــتاق است که از دنیـاي اطرافـش بیاموزد. هر شکل ، رنگ ، 
. یک اسباب بازي کامالً بی خطربا رنگ هاي  جنس و صداي جدید براي او یک تجربه تازه به شمار می آید
متضـاد و هیجان انگیز در عین حفظ سالمت کودك به او در کشــف حواس پنجگانه کمک می کند و به 
تکامل دیداري ( قدرت دید ) او می انجامد. همانطور که کودك بزرگ تر می شـود از اســباب بازي ها به 
. به عنوان مثال اسبـاب بازي هایـی  عنوان وسایلـی براي کشـف روابط علـت و معلـول بهـره می گیـرد

مثل انواع بلوك هاي چوبی باعث بهبود مهارت هاي حرکتی و هماهنگی بین چشم و دست می شوند .

با رسیدن کودکان به سنین پیش از دبسـتان ، یادگیري حروف و اعداد و مهارت هاي زبانی آغاز می شود. اسباب- 
بازي هاي متنوعی از پازل ها و جورچین هاي ساده گرفته تا ابزارهاي الکترونیکی با تکنولوژي پیشــرفته ، همه با 
.کودك در مدرسـه می تواند با  هدف آموزش مطالبی که قرار است کودك در مدرسه بیاموزد ، طراحی شده اسـت
بهره گیري از اسباب بازي هاي آموزشی، سـرگرمی و آموزش را به طور همزمان تجربه کند و به این ترتیب قدرت 

به خاطر سپردن مطالب درسی در ذهن او افزایش می یابد.
هنگامی که والدین یک اسباب بازي آموزشی را در اختیار کودك قرار می دهند و با او هم بازي می شـوند ، در یک 
زمان واحد ، تعامل ، آموزش و ســــرگرمی را به او هدیه می دهند در نتیجه مقوله آموزش را بري او به یک تجربه 

لذت بخش تبدیل می کنند.
گروه آموزشی ایپکا ، ابزارآالت و بازي و سـرگرمی هاي آموزشـی خود را با هدف شـکوفایی اسـتعدادهاي نهفته و 
بروز خالقیت و افزایش مهارت هاي دست ورزي و هماهنگی بین چشـم ، ذهن و دست ، تولید و در کشــور عرضه 
. ایپکا با در نظر گرفتن نیازهاي مربوط به گروه هاي سنی مختلف محصـــــوالت متنوعی تولید کرده که  می کند
طیف وسیعی از مخاطبان را در بر می گیرد. به این امید که کودکان ایرانی با کمک این محصوالت، نخستین گام ها 

را در جهت سازندگی کشور و آشنایی با صنعت ، مطمئن و هدفمند بردارند.

با گسترش معلومات و شناخت کودك از اطراف ، همان بلوك هایی که در سن یک یا دو سالگی 
.در سـن دو تاپنج  با آنها بازي می کرد ، او را با فرصـت هاي آموزشـی جدیدي رو به رو می کند
سالگی ، مهـارت هاي حرکتی کودك کامـالً تکامـل یافته و برخی مفاهیـم براي او قابل درك 
. او با مرتب کردن اشکال، با مفاهیـم ساخت، فضـا و شکـل آشنـا می شـود و اشـکال  می شود
. این زمانی است که والدین می توانند اسامی اشکال را به  شبیه به هم را تشــــخیص می دهد
کودك بیاموزند و کودك نیز فرصـت می یابد ضـمن تقویت مهارت هاي حرکتی حین کار ، در 
مورد رنگ ها و مفاهیمی مثل قرینگی تجارب جدیدي به دسـت آورد. اسـتفاده از پازل هایی با 

اشکال هندسی در این سن بسیار توصیه می شود.

گروه آموزشی، ایپکا

ایران فردا را با ابزار امروز بسازیم!

ل 1394
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طول تیغه : 300 میلیمتر / 12 اینچ 

HSS-Bimetal : جنس تیغه

جنس دسته : آلومینیومی 

 

محصول جدید

کمان اره کوچک
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مناسب جهت برش انواع فلزات ، چوب ، پالستیک و ...



کمان اره کوچک

ایران فردا را با ابزار امروز بسازیم!
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بیســت و پنجمیــن گردهمـائی رؤسـاي 
تعمیرات صنعت پتروشیمی با حضور رئیس 
کل امور مهندسـی تولیـد ، رئیس مجتمـع 
پتروشیمی و همه رؤساي تعمیرات صـنعت 
پتروشــیمی در تاریخ 10 خرداد ماه آغاز به 
. در این سمینار دو روزه کارشناسان  کار کرد
فنـی و فـروش ایـران پتک نیــز به عنوان 
تامین کنندگان اصـلی این صــنعت افتخار 
حضــور داشتند و به معرفی توانمندي ها و 
خدمات قابل ارائه و امکانات پشـــــتیبانی 
. امید که این رویاروئی در افزایش  پرداختند 
بهـره وري و ارزش آفرینـی هرچه بیشــتر 
صنعت پتروشـیمی مثمر ثمر باشـد و ایران 
پتک به سهم خود براي رسیدن به این مهم 

تالش کند.
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نمایشگاه قطر- دوحهنمایشگاه انرژي کیشنمایشگاه نفت

گزارش

نمایشگاه پزشکی- تخصصی 

ایران هلث

گـروه کارخانجـات صــــنعتی 

ایران پتـک امســــال افتـخار 

داشـت براي نخســـتین بار در 

 - هجـدهمیـن نمایشـگاه بیـن

المللـــی ایـــران هلـث که از 

تاریـخ26 لغایـت 29 اردیبهشت 

ماه برگزار گردید، حضـــور بهم 

رسانـده و کلیـه محـصــوالت 

خـود را به شرکتـهاي فعـال در 

. این  این حوزه عرضـــه نمـاید

نمایشــگاه در زمینه تجهیـزات 

دندانپـزشـــکـی،  پزشـــکی، 

آزمایشگاهی، دارویـی و خدمات 

سالمت فعالیت داشت .

 بیستمین نمایشـگاه بین المللی 

نفـــت ، گـــاز، پـــاالیـش و 

پتروشــیمـی با شـــعار تقویت 

ساخت داخل با اتکا بر اصـــول 

اقـتـصــــاد مقـاومتــی، از16 

اردیبهشت لغایت19 اردیبهشت 

ماه برگزار شد .

گروه کارخانجات صنعتی ایـران 

پتـک نیز در این نمـایشـــگـاه 

شـرکـت نمـود و به عنوان یکی 

ازتامـیـن کـنـندگان مهم حوزه 

نفـت ، ابـزارآالت مــرتـبط بـه 

ایـن شــاخـه صـــنعـتی را به 

بازدیدکنندگان ارجمند معـرفـی 

نمود .

گروه کارخانجات صـنعتی ایران 

پتـک در بیســت و دوم دي ماه 

سـال گذشتـه در نمایشگاه بین 

المللی کیـش مشـارکتـی فعال 

داشت . این نمایشگاه به مدت 4 

روز برگزار شــد و ایران پتک در 

غرفه خـود  میزبان عالقمنـدان 

و بازدیدکنندگان ارجمـند دراین 

. این نمایشــگاه  نمایشـگاه بود

جهت معرفی توانمندي کشــور 

در زمینه نفت  ، گاز، بــرق، آب و 

انرژي هاي نو برگزار شد و گروه 

کارخـانجـات ایــران پتـک در 

نمایشگاه مذکور حضوري فعال 

داشت. 

در بهمـن ماه ســال گذشـــته 

گـروه کارخانجات صنعتی ایران 

پتک افتخار داشت محصـوالت 

خود را در نمایشــگاه کاالهـاي 

جمهـوري اســـالمی ایران در 

کشــــور قطـر به معـرض دید 

بازدیدکنندگان قطـري و دیگـر 

شـرکت هاي خارجی حاضـر در 

این نمایشگاه قرار دهد.

این نمایشگاه در تاریخ 26 تا30 

بهمـن 1393 در مـحـــــــل 

نمایشگاههاي بین المللی دوحه 

قطر برگزار شد.

ایران پتک در بیست و پنجمین گردهمائی رؤساي تعمیرات صنعت پتروشیمی

گزارش
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دفترچه دستورالعمل کاربري پرس هاي مارك زنی

اخبار

دفترچه دستورالعمل کاربري پرس هاي مارك زنی در دست تهیه بوده و بزودي به صنعتگران محترم قابل ارائه خواهد بود.



شـمـاره 41 - شهریورمـاه 1394

اخبار

گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک در دهمین نمایشگاه بین المللی نفت، 

گاز، پاالیش ، پتروشیمی و ماشین آالت مربوطه شرکت خواهد داشت. این 

نمایشگاه به همراه نمایشـگاه ایمنی ، بهداشت و محیط زیسـت در صنعت 

(HSE ) برگزار می شود.

 زمان برگزاري : 8 لغایت 11 شهریور ماه سال جاري

مکان : محل دائمی نمایشگاه هاي شیراز، سالن نرگس، غرفه شماره 215 

و 216 

گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک در پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی 

صــنعت تهران افتخار دارد بار دیگر تولیدات جدید خود را به عالقمندان و 

بازدیدکنندگان ارجمند معرفی کرده و میزبان ایشان باشد.

زمان برگزاري : 13 لغایت 16 مهر ماه سال 1394

مکان: محل دائمی نمایشـــگاههاي دائمی تهران سالن میالد غرفه هاي 

شماره 15 و 21 

گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک حضــــور خود را در نمایشـــــگاه

 بیـن المللــی قطعـات ، لوازم و مجمـوعه هـاي خودرو به عالقمنـدان و 

مشـتریان ارجمند  اعالم می نماید . این نمایشــگاه ویژه تولیدکنندگان و 

عرضه کنندگان کاال و خدمات داخلی می باشد.

زمان : 25 لغایت 28 آبان ماه ساعت سال 1394

مکان: محل دائمی نمایشگاههاي دائمی تهران

شرکت ایران پتک بار دیگر مفتخر است  شـما را به بازدید از غرفه خود در 

هفدمین نمایشــگاه بین المللی صنعت و دهمین نمایشـــگاه اتوماسیون 

صنعتی مشهد دعوت نماید.

زمان : 19 لغایت 22 آبان ماه ساعت 16 الی 22 سال 1394

مکان : محل دائمی نمایشـگاه هاي مشــهد، سالن بزرگ فردوسی ،غرفه 

شماره 19

نمایشگاه صنعت مشهد

نمایشگاه صنعت تهراننمایشگاه نفت شیراز

نمایشگاه قطعات خودرو تهران

ماهنامه شرکت ایران پتک
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 13     آچارها

 11    سوهان ها

 8   تجهیزات روانکاري

 10   تجهیزات جابجایی 9   تجهیزات انبارش

 14    سایر ابزارآالت

 12     قالب ها

ایران فردا را با ابزار امروز بسازیم!

ل 1394
جدهم/ شماره 41 / شهریور ماه سا

ل ه
سا

محصوالت ایران پتک در 14 گروه زیر 

ارائه میگردد:

تولیـد کننـده بیـش از 1000 گونـه و سایز انـواع 

ابزارآالت دستی و آموزشی مطابق با استانداردهاي 

ملی ایران و همچنین اسـتانداردهاي معتبر جهانی
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