
 هتزی تِ چِ ػَاهلی ٍاتستِ است.  21تِ ًظز شوا قیوت گلین فزش 

 هتزی تیشتز اس ّز فزش دیگزی استفادُ هی شَد  21ّواى گًَِ کِ  هی داًیذ در هیاى فزش ّای هاشیٌی فزش 

 هتزی کوتز استفادُ هی شَد  21اها در هیاى اًَاع گلین فزش ّا شایذ تتَاى گفت کِ گلین فزش 

 سیزا کِ گلین فزش ّا تیشتز تزای آشپشخاًِ ّا ٍ راّزٍّا استفادُ هی شًَذ 

 کِ سایش آى ّا کن تَدُ ٍ ًوی تَاى اس گلین فزش ّای تشرگ تزای آى ّا استفادُ کزد 

 اها در تزخی هٌاطق کِ اشپشخاًِ تشرگی دارًذ ٍ یا ایٌکِ فضای تشرگی داشتِ تاشٌذ 

 شَد حال اى کِ تَلیذ ایي ًَع گلین فزش هٌحصز تِ صادرات است  هتزی استفادُ هی 21گلین فزش ّای 

 ٍ تزای هصارف داخلی کوتز ایي گلین فزش ّا تَلیذ هی گزدًذ .

 در ایي ًَشتِ قصذ دارین تِ تزرسی اًَاع گلین فزش ّا تپزداسین 

 

 گلین فزش هاشیٌی : 

 گزفتِ شذُ اًذ طزح ٍ ایذُ اصلی گلین فزش ّای هاشیٌی اس گلین فزش ّای دستثافت 

کِ اس اتتذا تَسط ایالت  ٍػشایز ػشیش در طزح ّای هختلفی هاًٌذ طزح ّای هزتؼی ٍ لَسی ٍ حتی حیَاًات تَلیذ 

 هی شذًذ 

 اس آى جا کِ قیوت گلین فزش ّای دستثافت تاال تَد 

 ایذُ ایجاد آى رٍی گلین فزش ّای هاشیٌی در دستگاُ ّای کیفیت پاییي اٍردُ شذ 

 شاًِ اًذ  013لیل تیشتز گلین فزش ّایی کِ تَلیذ هی شًَذ دارای کیفیت تِ ّویي د

 اس طزف دیگز ّواى گًَِ کِ هی داًیذ گلین ّایی کِ تِ هیشاى تیشتزی استفادُ هی شًَذ گلین ّای تذٍى پزس ّستٌذ 

 تزخی گلین ّا تزجستِ تَدُ ٍ تزخی دیگز سادُ ّستٌذ 

 ِ تزجستِ تیشتز  است.اهزٍسُ فزٍش گلین فزش ّای سادُ ًسثت ت



 گلین فزش ّا تا تَجِ تِ ػَاهل هختلفی تا ّن تفاٍت دارًذ کِ ایي ػَاهل هَثز در قیوت آى ّا است 

 

 شاًِ گلین فزش چقذر است ؟ 

هزسَم  013تؼذاد گزُ ّای ػزضی در گلین تَدُ کِ تزای گلین ّای هاشیٌی تیشتز تِ صَرت گلین فزش ّا ّواى 

 است 

 تاشذ  033ی تَپزی ًیش تَلیذ هی شًَذ کِ شاًِ آى ّا اها گلین فزش ّا

 تَلیذ ٍ تافت هی شًَذ  013تیشتز گلین فزش ّای صادراتی تا شاًِ 

 تقزیثا تَخالی ّستٌذ  013شاًِ گلین فزش ّا تاثیز تسیار سیادی رٍی کیفیت گلین ّا دارًذ طَری کِ گلین ّای 

 

 

 تزاکن گلین فزش ّا چقذر است ؟ 

 هتزی است  21تزاکن تا حذ سیادی تؼییي کٌٌذُ قیوت گلین فزش ّای 

 تَلیذ هی شًَذ  013طَری کِ تیشتز گلین فزش ّا اهزٍسُ تا تزاکن 

 تَلیذ ٍ تافت کزد  003تا  033اها هی تَاى گلین فزش ّا را اس تزاکن 

 ّز چِ تزاکن گلین فزش ّا تیشتز تاشذ قیوت گلین فزش ّا ًیش تیشتز هی شَد 

 تافتِ هی شًَذ  033گلین فزش ّای صادراتی تیشتز تا تزاکن 

 

 

 تَلیذ گلین فزش تا چِ دستگاُ ّایی صَرت هی گیزد ؟ 

 تافتِ هی شًَذ  CRT   ٍCLPتْتزیي کیفیت اس گلین فزش ّا تا دستگاُ ّای 



 اًِ ٍجَد دارًذ ش 013ًیش تزای تافت گلین فزش ّای  ADR   ٍJRTاها دستگاُ ّای دیگزی ّوچَى دستگاُ ّای 

 تْتزًذ ایي دستگاّْا خَد کیفیت تْتزی دارًذ  CLPاها چزا هی گَیین دستگاُ ّای 

 تِ ّویي دلیل گلین ّای تَلیذی آى ّا ًیش تْتزًذ 

 ّشار هتز گلین در ّز هاُ هی رسذ  03در یک هاُ تِ حذٍد  CLPاس طزف دیگز راًذهاى تَلیذ دستگاُ ّایی هثل 

 ّشار هتز تَلیذ گلین در ّز هاُ دارًذ.  13دستگاُ ّای دیگز ًْایت تا ایي در حالی است کِ 

 

 

 ٍسى ّز هتز اس گلین ّا چقذر است ؟ 

 ٍسى گلین فزش ّا در ّز هتز هزتغ هحاسثِ هی گزدد.  

 گزم دارًذ  2103تا  2133هؼوَال گلین فزش ّایی کِ تافت صادراتی دارًذ در ّز هتز هزتغ ٍسًی تزاتز تا 

 هصارف داخلی ّز چِ ٍسى گلین فزش ّا تاالتز تاشذ کیفیت گلین فزش ّا ًیش تْتز خَاّذ تَد اها تزای 

 

 رًگثٌذی گلین فزش ّا : 

 ػاهلی کِ هی تَاى گفت کوتز در قیوت گلین فزش ّا اثز گذار است رًگثٌذی گلین فزش ّای هاشیٌی است 

 هٌظَر اس رًگثٌذی ایي است کِ رًگ غالة گلین فزش چیست ؟ 

 هؼوَال گلین فزش ّا رًگثٌذی تاداهی ٍ سزهِ ای دارًذ 

 اهزٍسُ رًگثٌذی فیلی ًیش تِ پالت رًگی گلین فزش ّای هاشیٌی اضافِ شذُ است 

 

 



 تؼذاد رًگ گلین فزش ّا : 

 هتزی تؼذاد رًگ استفادُ شذُ در گلین فزش است  21یکی اس ػَاهل هْن در تؼییي قیوت گلین فزش ّای 

 ّایی کِ در گلین فزش ّا استفادُ هی شَد تیشتز تاشذ  ّز چِ تؼذاد رًگ

 هشخصا قیوتی کِ تزای ّز هتز اس گلین فزش در ًظز هی گیزًذ تیشتز است 

 رًگ ّستٌذ  0اهزٍسُ تیشتز گلین فزش ّا 

 رًگ ًیش تَلیذ هی کٌٌذ  0تزخی اس شزکت ّای تَلیذی حتی گلین فزش ّای 

 رًگ تیشتز در تاسار ٍجَد  داشتٌذ  8قثل تز ّا گلین فزش ّای 

 

 رقاتت گلین فزش ٍ هَکت 

 ّواى گًَِ کِ هی داًیذ گلین فزش ّا ٍ هَکت ّای ًوذی ّز دٍ فزش ّایی تذٍى پزس ّستٌذ 

 تِ ّویي دلیل تزای هفزٍش شذى در قسوت ّای هختلف هی تَاى اس ّز دٍ استفادُ کزد 

 ِ در هَرد گلین فزش ّا ٍ هَکت ّای ًوذی ایي است کِ گلین فزش ّا گزاى تز ّستٌذ اها ًکتِ هَرد تَج

 ٍ حتی ًزم تز اس هَکت ّای ًوذی اًذ 

 ّویي گزاى تز تَدى گلین فزش ّا هَجة آى هی شَد کِ فزٍش آى ّا در هقاتل گلین ّا کوتز تاشذ 

 

 سایش گلین فزش ّا : 

 فی اس قالیچِ ای , دایزُ ای , رٍلی ٍ سایشی تافتِ شًَذ گلین فزش ّا هی تَاًٌذ تِ شکل ّای هختل

 اس اًجا کِ گلین فزش ّا تیشتز تزای هکاى ّایی هاًٌذ راّزٍّا استفادُ هی شًَذ 

 فزٍش گلین فزش ّای رٍلی در هغاسُ ّا ًسثت تِ هکاى ّای دیگز تیشتز است 



 هصزف دیگز گلین فزش ّا در خاًِ ّا تزای اشپشخاًِ ّاست اس طزف دیگز 

 هتزی در آى ّا استفادُ هی شَد  0ٍ  0اس اًجا کِ ایي فضاّا کَچک ّستٌذ تیشتز گلین فزش ّای  

 هتزی گاّا تزای اتاقک ّا استفادُ هی شًَذ.  21گلین فزش ّای 

 

 

 هتزی :  21قیوت گلین فزش 

 هتز هزتغ تیاى هی شًَذ  قیوت گلین فزش ّا هؼوَال تز حسة

 چِ قیوتی دارًذ شایذ چٌاى در هیاى هغاسُ داراى تؼزیف ًشذُ تاشذ  21هتزی یا  0تِ ّویي دلیل ایي کِ تگَیین گلین 

 قیوت گلین ّا اهزٍسُ تا تَجِ تِ تغییزات ارسی ٍسیؼی کِ ٍجَد دارد ّوَارُ در حال تغییز است 

 ّشار تَهاى هی تاشذ  03تا  00چیشی حذٍد  اها هؼوَال قیوت ّز هتز اس گلین فزش ّا

 در ّز هتز هزتغ هی تاشذ  2103تا ٍسى  013شاًِ تا تزاکن  013کِ ایي قیوت اس گلین هشخص شذُ تزای گلین فزش 

 

 خزیذ گلین فزش : 

 تزای خزیذ گلین فزش ّا هی تَاًین تِ دٍ صَرت اقذام کٌین 

 ٍشی ٍ هَکت فزٍشی شْز خَد خزیذاری کٌین اٍال ایي کِ گلین ّا را اس هغاسُ ّای فزش فز

 کِ در صَرت اًتخاب ایي شیَُ تزای خزیذ کاال سهاى سیادی را صزف کزدُ این 

 ٍ اس طزف دیگز تا تٌَع طزح ٍ کیفیت اس اًَاع گلین فزش ّا رٍتزٍ ًوی شَین 

 زداسین تِ ّویي دلیل تْتز است کِ تزای خزیذ گلین ّا هستقین اس کارخاًِ تِ خزیذ گلین تپ

 خزیذ هستقین گلین اس کارخاًِ هی تَاًذ تِ صَرت حضَری ٍ یا ایٌتزًتی تاشذ 



 کِ خزیذ حضَری تیشتزیي ػیثی کِ دارد ّواى صزف سهاى سیاد تزای کاالی هَرد ًظز است 

ًتخاب تِ ّویي دلیل تِ شوا پیشٌْاد هی شَد کِ تزای خزیذ هستقین گلین اس کارخاًِ خزیذ ایٌتزًتی گلین فزش را ا

 کٌیذ . 

 

 

 خزیذ ایٌتزًتی گلین فزش هسجذی : 

 یکی اس تزًذّای تزتز تَلیذ کٌٌذُ ٍ صادر کٌٌذُ گلین فزش در کاشاى ٍ خاٍرهیاًِ گلین فزش هسجذی هی تادش 

 رًگ در تْتزیي کیفیت ٍ هٌاسة تزیي قیوت هی تاشذ .  0ٍ  0ایي شزکت تَلیذ کٌٌذُ اًَاع گلین فزش ّای 

 تزای خزیذ گلین فزش ّای هختلف هی تَاًیذ طزح هَرد ًظز خَد را اس طزیق سایت گلین فزش سفارش دّیذ . 

 


