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شرکت مهندسی بازرگانی تورآسا در سال 1388 با زمینه فعالیت تولید توری های رولینگ تاسیس شد. این شرکت در سال 1390 جهت تامین و تکمیل فرآیند تولید، 
فعالیت رسمی خود را در زمینه تولید انواع توری های پلیسه اعم از پلیسه معمولی و پلیسه آنتی باکتریال )قابل شستشو( آغاز کرد. تورآسا با تعمق و تفکر در نیازهای 
روز بازار داخلی با تولید محصوالت باکیفیت، بخش قابل توجهی از بازار داخلی کشــور را به دست آورده است. هدف و سرلوحه فعالیت های این شرکت، همواره تامین 
رضایت مشتریان به عنوان شرکای تجاری خویش بوده و در این راستا بر بهبود کیفیت، قیمت و زمان تحویل تمرکز و توجه ویژه داشته است. تورآسا هم اینک بخش 
قابل توجهی از مواد اولیه خود شــامل پروفیل و قطعات پالستیکی را در داخل مجموعه تولید می کند که این امر به ارتقاء سطح کمی و کیفی محصوالتش کمک شایان 
توجهی کرده است. نگاه توسعه گرا به تولید و بازار باعث شده تا مجموعه تورآسا ضمن گسترش و بهبود بازار داخلی به بخش صادرات نیز اهتمام ویژه داشته باشد 
و قدم های اولیه را نیز در این راه بردارد. توری پلیســه آنتیک از جمله محصوالت جدیدی اســت که با ابتکار و خالقیت مجموعه تورآسا طراحی و تولید شده است و 
هم اینک ســهم عمده ای از تولید، فروش و صادرات مجموعه را به خود اختصاص داده اســت. مجموعه تورآسا به منظور گسترش بازار و ارتقاء سطح خدمات دهی به 
مشــتریان سراسر کشور اقدام به راه اندازی نمایندگی های مجاز و رسمی خود در سطح کشــور کرده است. گفتنی است که کیفیت تولید و نوع خدمات در تورآسای 
مرکزی و همه نمایندگی های ســطح کشور یکسان بوده و همگی از یک نوع مواد اولیه و دستورالعمل طراحی پیروی می کنند. نشریه پنجره ایرانیان در راستای معرفی 
مجموعه های موفق در صنعت در و پنجره و صنایع وابسته این بار به سراغ شرکت مهندسی بازرگانی تورآسا رفته و پای صحبت مهندس مجتبی جانجان، مدیر جوان 

و خالق این مجموعه نشسته است. در ادامه توجه شمارا به این گفتگو جلب می کنیم:

اشــاره

 در آغــاز مختصــری پیرامــون تاریخچه 
شکل گیری و شروع فعالیت تورآسا بیان کنید؟

شرکت تورآســا در سال 1388 به ثبت رسید و در زمینه 
تولید توری های رولینگ شــروع به کار کــرد. در ادامه با 
توجه به نیاز بازار، فعالیت شــرکت از سال 1390 با تولید 
توری های پلیســه گســترش چشــمگیری یافت. در ابتدا 
توری پلیســه تک فریم تولید می کردیم کــه با توجه به 
استقبال گسترده ای که مشــتریان از توری های پلیسه به 
عمل آوردند مــا را ترغیب کردند تا محصوالت جدیدتری 
را به ســبد کاالیی مجموعه اضافه کنیم. در همین راستا 
توری های جدیدی با ابتکار خودمان در مجموعه تورآســا 
طراحی کردیم ازجمله توری پلیســه دبل فریم مگنتی که 

حجــم انبوهــی از این محصول وارد بازار شــد و در حال 
حاضر بخشی از این محصول را به خارج از کشور نیز صادر 
می کنیم. تورآســای مرکزی در حال حاضر 20 نفر نیروی 
کار دارد که از این تعداد 4 نفر در بخش اداری و مابقی در 

کارگاه تولیدی فعالیت می کنند.
 در حال حاضر تورآســا چه محصوالتی به 

بازار عرضه می کند؟
محصوالت ما شامل انواع توری فیکس، رولینگ، پلیسه 
تک فریم، پلیسه دبل فریم، پلیسه دکوراتیو و پلیسه آنتیک 
)نصب بدون پیچ( اســت که همه ایــن مدل ها در 3 تیپ 
عمودی، افقی و دوطرفه تولید می شــوند. همه این مدل ها 
در رنگ بندی های مختلف شــامل آرشیو کامل رنگ طرح 

چوب و آنادایز به مشتریان عرضه می شود. تورآسا با توجه 
به خواسته مشــتریان اقدام به تولید مدل های مختلفی از 
توری پلیســه کرده است که توری پلیسه دکوراتیو و توری 
پلیسه آنتیک از همین سری هستند. در شیار عرضی توری 
پلیســه دکوراتیو یک نوار مویی جهت ایزوله کردن آن و 
جلوگیری از عبور حشــرات ریز تعبیه شده است که باعث 
می شــود کارایی این توری به میــزان زیادی افزایش پیدا 
کند. تفاوتی که توری پلیســه آنتیک با ســایر توری های 
موجود در بازار دارد این است که بدون پیچ نصب می شود. 
از دیگر مزایای توری آنتیک این است که نصب این توری 
بدون نیاز به حضور نصاب و فرد متخصص انجام می شود 
و خــود مصرف کننده می توانــد به راحتی مراحل نصب آن 

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت تورآسا؛

تورآسـا، اقتدار و پیشرفت در مسیر توسعه
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را در کمتریــن زمان ممکن انجام دهد. چون بســیاری از 
مردم دوســت ندارند که افراد غریبه وارد فضای خانه شان 
شــوند ما با ســاخت یک تیزر کوتاه مراحل اندازه گیری و 
نصب این توری را به مشــتریان آموزش می دهیم. به این 
شکل که مشــتری خودش اندازه گیری را انجام می دهد و 
بعد از ســاخت و ارســال توری از طرف ما، خودش نیز در 
منزل اقدام به نصب می کند. بــه دلیل مزایای زیادی که 
این محصول دارد و میزان رضایتمندی باالی مشتریان از 
این محصول، ما در حال تالش هستیم که حجم عمده ای 
از تولیدمــان را به این محصــول اختصاص دهیم. گفتنی 
اســت، تمامی مراحل طراحی و ساخت پروفیل، قطعات و 
یراق آالت این توری توسط خودمان و در مجموعه تورآسا 

انجام شده است.
 مواد اولیه مورد نیاز ساخت توری را چگونه 

تهیه و تامین می کنید؟
شرکت تورآسا از سال های گذشته همواره به فکر توسعه 
و گســترش فعالیت هایش بوده و به همین خاطر اقدام به 
راه اندازی واحدهای تزریق پالســتیک و تولید پروفیل در 
داخل مجموعه کرده اســت. بر همین اســاس تولید انواع 
مقاطع آلومینیومــی مورد نیاز در ســاخت فریم توری در 
واحد اکستروژن و تولید پروفیل ما در اراک تولید می شود. 
همچنیــن واحد تزریق پالســتیک مجموعــه که وظیفه 
ساخت تمامی قطعات و ملزومات پالستیکی ساخت توری 
را برای مجموعه تورآسا انجام می دهد. واحد تولید تسمه و 
الستیک نیز در کنار واحد تزریق پالستیک فعالیت می کند. 
فعــال فقط نخ و تور مــورد نیازمــان را وارد می کنیم که 
امیدواریم در آینده نزدیک در این زمینه هم خودکفا شویم.

 تور و نخ را از کجا تهیه می کنید و کیفیت این 
مواد در چه سطحی است؟

تــور و نخ مورد نیازمان را از شــرکت معتبر ال جی مش 
تهیــه می کنیم که از بهترین مــواد اولیه توری موجود در 
بازار است و کیفیت مورد انتظار ما را تامین می کند. ضمن 
این که واردات تور ال جــی مش را به صورت انحصاری در 
اختیار داریــم. تور ال جی مش عالوه بــر ضد آب بودن، 
خاصیت ضد حشره نیز دارد یعنی از مواد شیمیایی خاصی 
در تهیه آن استفاده می شود به صورتی که هیچ گونه پشه و 

حشره ای نمی تواند به آن نزدیک شود.
 این محصول دارای گارانتی و بیمه نامه است؟

بلــه کلیه محصوالت این شــرکت به دلیل اســتاندارد 
باالیــی که دارند از نظر گارانتی و بیمه هم خدمات خوبی 
به مشتری ارائه می دهند. کلیه محصوالت ما و توری های 
ال جی مش عالوه بر ضمانت نامه شــرکت ال جی مش با 
توجه به تفاهم نامه هایی که صورت گرفته اســت توســط 
بیمه ایران نیز 24 ماه ضمانت و بیمه می شــوند. الزم به 
ذکر است، شــرکت ال جی مش  تاکنون خدمات خوب و 
قابــل قبولی به ما ارائه داده اســت و بــه همین دلیل ما 
تالش داریم که همکاری هایمان را با این شــرکت ادامه 

و گسترش دهیم.
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توری  فاکتورهای ســاخت یک   مهم ترین 
باکیفیت کدام اند و شرکت تورآسا تا چه میزان 

این فاکتورها را رعایت می کند؟
اولین فاکتور در ساخت توری استاندارد و باکیفیت استفاده 
از مواد اولیه خوب و درجه یک است. شاید مواد اولیه درجه یک 
در نــگاه اول گران باشــد و برای تولیدکننده ســود زیادی 
نداشــته باشد اما چون ما به دنبال ســود کوتاه مدت نیستیم 
و رویکردمان کیفیت گراســت ترجیح می دهیم مواد گران تر 
اســتفاده کنیم تا ضمانت نامه بیمه ایران را که اعتبار مهمی 
برای محصوالتمان است بتوانیم حفظ کنیم و مشتری با فراغ 
بال و آسودگی خیال محصول ما را خریداری و استفاده کند. 
استفاده از پروفیل اســتاندارد در تولید توری بسیار تاثیرگذار 
اســت و یکی از دالیلی که مــا را ترغیب کرد تولید پروفیل 
را در مجموعــه خودمان انجام دهیم این بود که متاســفانه 
نتوانســتیم پروفیل مورد نظرمان را از طریق تولیدکنندگان 
داخلــی تامین کنیــم. پروفیل های غیراســتاندارد عالوه بر 
مشــکالتی که در تولید و مونتاژ دارند در مرحله رنگ کاری 
هم مشــکالت زیــادی دارند.  این پروفیل هــا رنگ پذیری 
ضعیفــی دارند و آن رنگ مورد نظر را بــه ما نمی دهند. در 
مراحل بعد توری و نــخ هم به همین صورت باید از کیفیت 
باالیی برخوردار باشــند تا در برابــر عوامل جوی و محیطی 
دوام مورد نیاز را داشته باشند. ملزومات و قطعات پالستیکی 
هم باید از مواد اولیه اســتاندارد تولید شــده باشند و استفاده 
از مواد آســیابی و بازیافتی باعث می شود قطعات در هنگام 
استفاده دچار شکنندگی شوند و کارایی خوبی نداشته باشند. 
 نیــروی کار چــه میزان در تولیــد محصول 
باکیفیت تاثیرگذار است و تورآسا تا چه میزان به 

آموزش نیروی کار خود اهمیت می دهد؟
تورآسا نام آور در کیفیت اســت و این تنها شعار ما نیست 
بلکه تالش می کنیم که بهتریــن محصول را ازنظر کیفیت 
به مشــتری ارائــه دهیم. دلیل این که مــا ادعا می کنیم که 
می توانیــم محصولی بی نقص و باکیفیت به مشــتری ارائه 
دهیم جلسات مشــاوره ای و آموزشی است که برای تمامی 
کارکنــان و کارگــران مجموعــه به صورت مــداوم برگزار 
می کنیــم. برای تولیــد یک محصول باکیفیــت باید عالوه 
بر تامین خواســته مشتری، نیازها و مشــکالت کارگران و 
اپراتورهای دســتگاه ها هم در نظر گرفته شــود. ما در این 
جلســات توانســتیم با همفکری پرســنل و نیروهای فنی 
مجموعه برخی از مشــکالت و نواقص سیستم های قبلی را 
برطرف کنیم. مجموعه تورآســا از یک ناظر قوی برخوردار 
اســت که مدیریت کارخانــه و نظارت فنی کلیــه تولیدات 

مجموعه به عهده ایشان است.
 نحــوه ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش 

در مجموعه تورآسا به چه صورت است؟
گارانتــی و ضمانــت محصوالت ما بــه دو صورت انجام 
می شــود. یکی ضمانتی است که برخی مواد اولیه ما ازجمله 
توری های مورد اســتفاده در محصوالت ما از آن برخوردارند 
که از طرف کارخانه سازنده ارائه می شوند. دیگری ضمانت و 
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بیمه نامه ای است که از طرف بیمه ایران به کلیه محصوالت 
ما تعلق می گیرد. این بیمه نامه هم به این شــکل اســت که 
توری مورداستفاده اگر در مدت 24 ماه هرگونه ایرادی ازنظر 
خِط  تا، تغییر شکل، تغییر رنگ، پارگی و شکنندگی در آن به 
وجود بیاید و پروفیل نیز در مدت 5 سال اگر هرگونه مشکلی 
از نظر تغییر رنگ، تغییر فرم، طبله کردن، پوسته شــدن و... 
داشته باشد تمامی خسارت وارده از سوی بیمه ایران جبران 
می شــود. تمامی محصوالت ما به دلیــل گارانتی که دارند 
از خدمات پــس از فروش کامال رایــگان برخوردارند و هر 
مشکلی در محصول به وجود بیاید مجموعه ما موظف است 
در سریع ترین زمان نسبت به تعویض یا تعمیر کامال رایگان 

آن اقدام کند.
 تورآسا در کدام اســتان ها نمایندگی دارد و 

نمایندگی های شما چه خدماتی ارائه می دهند؟
تورآسا در نظر دارد در تمام استان ها نمایندگی فعال داشته 
باشد. سیاست کلی ما در ایجاد نمایندگی به این صورت است 
که نمایندگی های ما مطابق با سیاســت کلی شــرکت مادر، 
نبایــد هیچ فعالیتی در زمینه های دیگــر از جمله تولید در و 
پنجره داشته باشند و باید صرفا در زمینه توری فعالیت کنند. 
تمامــی نمایندگی ها از نظر مدیریــت و نظارت کیفی زیر 
نظر تورآســای مرکزی فعالیت می کنند و محصوالتشــان 
هیچ تفاوتی با شــرکت مادر ندارد. تامین مــواد اولیه کلیه 
نمایندگی ها با شــرکت مرکزی و مواد اولیه اورجینال است. 
در حال حاضر نمایندگی های تورآسا در استان های مازندران، 
گلستان، گیالن، لرستان، خوزســتان، کردستان و کرمانشاه 
فعال هســتند و همگی بانام تورآســا فعالیت می کنند. ما در 
جاهایی کــه نمایندگی داریم هیچ گونه فــروش مواد اولیه 
نداریــم و فقــط از طریــق نمایندگی هایمان مــواد اولیه و 

محصول نهایی عرضه می کنیم.
 در مورد ســمت و فعالیت هــای برادرانتان 
مهندس امیر جانجان و مهندس ســعید جانجان 

نیز توضیح دهید؟
مهندس امیر جانجان مدیر انبار مرکزی استان مازندران و 
مسئول طرح ریزی و پیاده سازی و طراح قالب های پالستیک 
و آلومینیوم این شــرکت اســت و کلیه امــور مرتبط با این 
فرآیندها را انجــام می دهد و یکی از مهم ترین دالیل کیفی 
مواد اولیه شرکت حاصل دســتاوردها و زحمات شبانه روزی 
وی در زمینــه قالب ســازی و نظــارت به تولیــد پروفیل و 

یراق آالت است. 
مهندس ســعید جانجان مدیر و سرپرســت انبار مرکزی 
تورآســا در کرج و همچنین مدیریت گــروه کنترل کیفیت 
محصوالت ساخته شده تورآسا و کلیه امور مربوط به ورود و 
خروج مواد اولیه است. به دلیل اینکه خروج بار کلیه مشتریان 
از انبــار مرکزی کــرج صورت می گیرد نظــام هماهنگی و 
مدیریت کلیه امور مربوط به سالن های تولید شرکت و پخش 
انبار بر عهده ایشان است. از این دو مهندس و برادران عزیزم 
که یاران همیشــه وفادار و زحمتکش این شــرکت هستند، 

کمال تشکر را دارم. 


