
 شاًِ چقذس است ؟  077قیوت فشش شًَْش 

 شاًِ تِ چِ ػَاهلی ٍاتستِ است ؟  077تِ ًظش شوا قیوت فشش ّای هاشیٌی 

 شاًِ ّستٌذ  077ّواى گًَِ کِ هی داًیذ اهشٍصُ اص پشفشٍش تشیي فشش ّای هاشیٌی ّواى فشش ّای 

 شاًِ دستثافت گَى تَدُ  0077ٍ  0777ٍ  077دسست است کِ دس ًظش ػوَم هشدم فشش ّای 

 077ٍ کاهال تا کیفیت شٌاختِ هی شًَذ اها ًظش هشدم تشای خشیذ فشش ّای هاشیٌی تیشتش تِ سوت ٍ سَی فشش ّای 

 شاًِ است 

 افتی داسًذ شاًِ تٌَع تسیاس صیادی دس طشح ٍ کیفیت ٍ حتی ًَع دستگاُ ت 077فشش ّای 

 شاًِ تا آى تافتِ هی شَد دستگاُ شًَْش است  077یکی اص دستگاُ ّایی کِ فشش ّای هاشیٌی 

 اها ایٌکِ چشا تِ ایي دستگاُ شًَْش گفتِ هی شَد 

 ٍ هحصَالت آى داسای چِ ٍیظگی ّای کیفیت است 

  هَضَػی است کِ دس ایي هقالِ گشٍُ تحلیلی سایت فشش هسجذی تِ آى هی پشداصد .

 

 چِ فششی تخشین ؟ 

 صهاًی کِ خاًن ّای خَش سلیقِ ی ایشاًی قصذ هی کٌٌذ تا تِ خشیذ فشش ّای هاشیٌی تپشداصًذ 

 هاطٍل ّای هختلفی سا هَسد تشسسی قشاس هی دٌّذ کِ یکی اص اى ّا ّواى شاًِ ٍ تشاکن است .

 سًٍذ هؼوَال هشدم تِ دًثال خشیذ فشش ّای هاشیٌی تا کیفیت ٍ دستثافت گَى هی 

 شاًِ تیشتش است  0077ٍ  077کِ دس هیاى اًَاع فشش ّای دستثافت گَى اهشٍصُ فشٍش فشش ّای 

 شاًِ ًیض دستثافت گَى ًاهیذُ هی شًَذ  0777شاًِ ٍ  0077اگش چِ فشش ّای دیگشی ّوچَى فشش ّای 

 شاًِ خَد تشای خَد دًیایی دس تَلیذ داسًذ  077فشش ّای هاشیٌی 

 ُ ّای فشش هاشیٌی ًیض دس هَسد کیفیت آى ّا گاّا تا هشکل دس تؼییي کیفیت سٍتشٍ هی شًَذ کِ حتی تَلیذ کٌٌذ



 شاًِ تیشتش تشای فضاّایی هٌاسة ّستٌذ کِ هی خَاّین تٌْا یک تختِ فشش پْي کٌین.  0077فشش ّای 

 

 

 شاًِ اص ًظش دستگاُ تافتی :  077اًَاع فشش ّای 

 شاًِ تا یکذیگش کاهال هتٌَع اًذ  077دستگاُ ّای تافتی فشش ّای هاشیٌی 

 شاًِ تثذیلی ّستٌذ  077یکی اص ایي دستگاُ ّا دستگاُ ّای 

 هی سسٌذ  077شاًِ اًذ اها تا تغییش هشخصات هکاًیکی دستگاُ تِ تافت  077دستگاُ ّایی کِ دس اصل داسای کیفیت 

 شاًِ هتوشکض ًوی شًَذ  077ایي دستگاُ ّا ّیچ گاُ سٍی دًذُ پَد ٍاقؼی 

 داسًذ  087تا  007تلکِ تیشتش آى ّا شاًِ ای تیي 

 شاًِ دستگاُ ّای تکسیوا ّستٌذ  077اها دیگش دستگاُ فشش هاشیٌی 

 ا پاییي تَدُ خصَصیت تذ دستگاُ ّای تکسیوا دس ایي است کِ هیضاى تَلیذ ٍ ساًذهاى تافت ایي دستگاُ ّ

 هتشی هی سسذ  00تختِ فشش  077ٍ هاّاًِ تِ حذٍد 

 

 شاًِ :  077تْتشیي تافت تشای فشش ّای 

 شاًِ داشتِ تاشین  077اگش تخَاّین تافتی تویض ٍ خاص تشای فشش ّای هاشیٌی 

 فشش هاشیٌی تشٍین تایذ تِ سشاؽ دستگاّْایی تا کیفیت تشای تافت 

 شاًِ دستگاُ شًَْش ٍ ٍاًذٍیل اًذ  077تْتشیي ٍ تا کیفیت تشیي دستگاُ ّای تافت فشش ّای هاشیٌی 

دستگاُ ّای ٍاًذٍیل ٍ شًَْش دس ٍاقغ ًوًَِ ای اص دستگاُ ّای پیشتشفتِ دس تَلیذ فشش ّای تا کیفیت ٍ دستثافت 

 گَى اًذ. 

 ّای هاشیٌی آى اص ّش ًظش تضویي شذُ است  دستگاُ ٍاًذٍیل هحصَل ششکت ٍاًذٍیل تلظیک است تافت فشش



 تٌظین شذُ است 0007هیضاى ساًذهاى تَلیذ دستگاُ ّای ٍاًذٍیل تشای تَلیذ فشش ّایی تا تشاکن ػالٍُ تش ایي کِ 

 شاًِ دس ایي کیفیت تیشتش است . 077ٍ هیضاى تَلیذ فشش ّای اى اصتواهی دستگاُ ّای 

تٌظین شذُ  0007سٍی تشاکن  ى است کِ ساًذهاى تَلیذ فشش ّای هاشیٌی آىاها دستگاُ دیگش , دستگاُ شًَْش آلوا

 است. 

 

 : شاًِ  077قیوت فشش شًَْش 

 شاًِ تِ چِ ػَاهلی ٍاتستِ است ؟  077تِ ًظش شوا قیوت فشش ّای شًَْش 

 دسست است اٍلیي ػاهل ّواى تشاکن فشش ّای شًَْش است. 

 تافتِ شًَذ.  0077ٍ  0077,  0007,  0007کن ّای هختلفی ّوچَى شاًِ هی تَاًٌذ دس تشا 077فشش ّای شًَْش 

 داسًذ  0007شاًِ شًَْش تشاکن تافتی  077اهشٍصُ تیشتش دستگاُ ّای 

 داسًذ  0077ّش چٌذ کِ تشخی دیگش اص آى ّا تشاکن 

 شاًِ پاییي تش تیایذ فشش ّای آى ّا تَخالی تش تَدُ  077ّش چِ هیضاى تشاکن فشش ّای 

 شاًِ آى دس هاُ تیشتش است.  077هیضاى ساًذهاى دستگاُ تَلیذ ض ٍ دس ػَ

 شاًِ اثش گزاس است جٌس ًخ است  077اها ػاهل دیگشی کِ دس تؼییي قیوت فشش شًَْش 

 شاًِ اثش گزاس تاشذ ؟  077اها جٌس ًخ چگًَِ هی تَاًذ سٍی قیوت فشش ّای 

 

 

 شاًِ :  077جٌس ًخ فشش ّای 

 شاًِ تا کیفیت صذ دس صذ اکشٍلیک ّیت ست تافتِ هی شذًذ  077قثل تش ّا تواهی فشش ّای هاشیٌی 

 تِ ّویي دلیل خشیذ فشش ّای هاشیٌی تا اػتواد ٍ اطویٌاى تیشتشی صَست هی گشفت 



شاًِ  077شاًِ دس کیفیت صذ دس صذ اکشٍلیک ًسثت تِ تقیِ ی فشش ّای  077قیوت فشش ّای هاشیٌی شًَْش 

 شًَْش تیشتش است . 

شاًِ اهشٍصی تا ًخ ّا ٍ الیاف ٍسطى کِ ًَػی ضایؼات فشش ّای اکشٍلیک ّستٌذ  077تشخی اص فشش ّای هاشیٌی 

 تافتِ هی شًَذ . 

 شاًِ اکشٍلیک سا ًذاسًذ. 077ٍ ًشهی ٍ لطافت فشش ّای فشش ّای ٍسطى شفافیت ٍ تشاقیت 

 اص طشفی ًسثت تِ فشش ّای اکشٍلیک ػوش کوتشی داسًذ ٍ صٍدتش اص ّن گسیختِ هی شًَذ 

 

 

 ایا قیوت فشش ّای هاشیٌی تِ طشح ّن ٍاتستِ است ؟ 

  شاًِ اص ها هی پشسٌذ 077هاشیٌی اص سَاالتی کِ هشتشیاى دس صهاى خشیذ فشش ّای یکی 

 ایي است کِ آیا طشح ٍ سًگ فشش ّای هاشیٌی ًیض سٍی قیوت آى ّا اثش گزاس است ؟ 

 تایذ تگَیین خیش تٌْا ػَاهلی کِ تؼییي کٌٌذُ کیفیت فشش ّای هاشیٌی تاشٌذ هی تَاًٌذ سٍی قیوت آى ّا اثش 

 گزاس تاشٌذ. 

شاًِ شًَْش قیوت  077شیٌی تِ ّویي دلیل تواهی طشح ّای فشش ّای هاشیٌی ٍ حتی سًگ ّای فشش ّای ها

 تکساًی داسًذ 

 اها هٌظَس اص سًگ , سًگ ّای صهیٌِ فشش ّای هاشیٌی است .

 صیشا اگش تؼذاد سًگ ّای تکاس سفتِ دس فشش ّای هاشیٌی کن ٍ صیاد شَد قیوت آى ّا ًیض کن ٍصیاد هی شَد 

 تؼذاد سًگ ّای استفادُ شذُ دس فشش هاشیٌی تیشتش تاشذ صیثایی فشش هاشیٌی ًیض تیشتش هی شَد ّش چِ 

 ٍ سًگ خاص تشی خَاّذ داشت . 

 



 تاثیش سادُ  ٍتشجستِ تَدى فشش هاشیٌی دس قیوت : 

 قثل تش ّا فشش ّای هاشیٌی تٌْا تِ صَست کف سادُ تافتِ هی شذًذ 

اها اهشٍصُ تشخی اص ًخ ّا ٍ الیاف فشش هاشیٌی تِ صَست تشجستِ تَدُ ٍ فشش ّای هاشیٌی ًیض ّایثالک یا تشجستِ 

 هی شًَذ 

 قثل تش ّا فشش ّای هاشیٌی تشجستِ قیوت تیشتشی ًسثت تِ فشش ّای هاشیٌی سادُ داشتٌذ 

 ثا تشاتش است. شاًِ تشجستِ  ٍسادُ تقشی 077اها اهشٍصُ قیوت فشش ّای هاشیٌی شًَْش 

 

 

 شاًِ :  077قیوت سٍص فشش ّای شًَْش ػَاهل دیگش دس تؼییي 

 شاًِ تا تَجِ تِ ػَاهلی کِ دس تاالتش گفتِ شذ ّش سٍصُ تغییش هی کٌذ  077قیوت فشش ّای هاشیٌی شًَْش 

 صیشا کِ قیوت هَاد اٍلیِ ٍ الیاف فشش ّای هاشیٌی دس حال تغییش است 

شش هاشیٌی تافتِ شذُ  ٍاستفاع خاب فشش ًیض دس قیوت فشش ّای هاشیٌی اثش گزاس ػَاهل دیگشی ّوچَى ٍصى ف

 است 

 شاًِ ًیض هی تَاًذ سٍی قیوت اى ّا اثش گزاس تاشذ  077ػالٍُ تش  ایي ػاهلی ّوچَى جٌس پَد فشش ّای هاشیٌی 

 ي تش اهذُ هؼوَال ٍصى فشش هاشیٌی پاییشاًِ صذ دس صذ پٌثِ تاشذ  077اگش پَد فشش ّای هاشیٌی 

 شاًِ شًَْش تیشتش هی شَد  077اها کیفیت فشش ّای 

 تِ ّویي دلیل قیوت آى تیشتش خَاّذ شذ . 

 

 

 شاًِ :  077قیوت فشش هاشیٌی 



 شاًِ ػشضِ هی گشدد:  077اهشٍصُ لیست قیوت صیش تشای فشش ّای هاشیٌی 

 یت صذ دس صذ اکشٍلیک ّیت ست شذُ هتشی تا کیف 00تافت شًَْش دس سایض  0007شاًِ تشاکن  077فشش هاشیٌی 

 هیلیَى ٍ دٍیست ّضاس تَهاى .  0تشاتش تا 

 شاًِ ًیض تا تَجِ تِ ّویي قیوت تؼییي هی گشدد 077قیوت دیگش سایض ّای فشش ّای هاشیٌی 

 شاًِ حتی هی تَاًٌذ دس سایض ّای سفاسشی ًیض تافتِ شًَذ.  077الصم تِ رکش است کِ فشش ّای هاشیٌی  

 


