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 ارساى کبهپیَتز خزیذ راٌّوبی

 کبهپیَتزی ارساى قیوت ثخزین؟؟چگًَِ 

ٍاقغ آضٌب ثَدى ثب قطؼبت هختلف ٍ کبرثزد ثبیذ ثِ آى تَجِ کزد، در خزیذ کبهپیَتز یکی اس هَاردی کِ در ٌّگبم 

ثب تَجِ ثِ ػولکزدی کِ داریذ هٌبثغ خَد را . هطخع ثَدى ّذف ثِ هب در خزیذ ثسیبر کوک هیکٌذ. آى ّبست

ثزای . خزیذ خَد رضبیت داریذ ٍ ّن اس ّشیٌِ ٍ هٌبثغ اضبفی غزف ًظز هی کٌیذدر ایي غَرت ّن اس . تْیِ کٌیذ

ٍ ثب کیفیت هبًیتَر ارساى ًذارد ٍلی خزیذ  سزٍرهثبل فزدی کِ اس ًزم افشار ّبی طزاحی استفبدُ هی کٌذ ًیبسی ثِ 

کبر  کبهپیَتزّویطِ هالک ًیست ٍلی ثزای فزدی کِ توبم رٍس ثب هبًتیَر ارساى الجتِ . ثزای اٍ هسئلِ ای هْن است

کبری سبدُ است خزیذ کبهپیَتز ارساى در ًتیجِ هی تَاى گفت . هؼوَلی ػبقالًِ تز است هبًیتَرًویکٌذ استفبدُ اس 

ظز هزحلِ ثؼذ تجْیشات اغلی ّستٌذ کِ ًوی ضَد اس آًْب غزف ى. کِ ثب آضٌبیی ًیبس ّبی کبرثز هیسز هی ضَد

را هی تَاى اًجبم داد ٍلی ثزخی تجْیشات  کبهپیَتز خزیذدر  کزد تٌْب ثب آضٌبیی ًیبس ّبیوبى هٌبست تزیي اًتخبة

هی تَاى ثِ کوک درگبُ خزٍجی هحتَای غَتی را ضٌیذ یب اس کبهپیَتز ّبیی  پس هثل ثلٌذ گَ ضزٍری ًیستٌذ

اس تجْیشات غیز ضزٍری غزف ًظز کزد ٍ ّشیٌِ را ثزای  خزیذ کبهپیَتزثزای . استفبدُ کزد کِ ثلٌذگَ داخلی دارًذ

هالک اغلی هب . هْن استخزیذ کبهپیَتز اقذام ثؼذی ثزای ّز فزدی در  .تجْیشات ضزٍری سزهبیِ گذاری کزد

 .تجْیشات سبلن ٍ اغل است تب سزهبیِ هب ّذر ًزٍد

 ًکبت ضزٍری در خزیذ کبهپیَتز چیست؟

سبیت ّبی خزیذ قطؼبت دقت داضتِ ثبضیذ اٍلیي هَرد یب ارساى تزیي هَرد را  در ٍة کبهپیَتز خزیذثِ ٌّگبم 

ثِ ٌّگبم خزیذ اس هٌبثغ هؼتجز خزیذ کٌیذ یب حتی در غَرت . ّویطِ کبالی ارساى هٌبست ًیست. اًتخبة ًکٌیذ

 هزغَة هَاجِ  دیذى هَرد هٌبست اثتذا در هٌجؼی هؼتجز ثِ خَثی ثب آى آضٌب ضَیذ تب ثب اًَاع غیز اغل ٍ یب ًب

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در خزیذ کبهپیَتز ثِ ّذف کلی خَد تَجِ کٌیذ
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ثِ ایي غَرت ثب قیوت هحػَل آضٌبیی داریذ ٍ در غَرت خزیذ هحػَل کبرکزدُ گَل قیوت کن را ًوی . ًطَیذ

. هَرد ثؼذی حتوب اس سبلن ثَدى هحػَل اطویٌبى حبغل کٌیذ ٍ یب اس اهکبى ثبسگطت خزیذ آگبُ ضَیذ. خَریذ

. در هٌطقِ ای کِ ثَرس آى است ثسیبر راحت تز است ثِ ایي غَرت اس افزاد هتفبٍت ًظز هیگیزیذیذ کبهپیَتز خز

 .دارًذ کبهپیَتز خزیذدر غَرت اهکبى اس فزدی هتخػع در ایي سهیٌِ هطبٍرُ ثگیزیذ حتوب اطالػبت هٌبسجی در 

استفبدُ اس ًظزات . ًطز اس سَی کبرثزاى را دارًذاهکبى ارسبل  ثِ غَرت ایٌتزًتی کبهپیَتز خزیذاکثز سبیت ّبی 

فقط ثِ یک فزد اػتوبد  کبهپیَتز خزیذدر ٌّگبم . کبرثزاى ضوب را ثب ًحَُ خذهبت دّی ٍة سبیت آضٌب هی سبسد

 .ًکٌیذ ٍ پس اس جستَجَ خزیذ خَد را اًجبم دّیذ ایي اهکبى ٍجَد دارد کِ هحػَل ثْتزی را خزیذاری کٌیذ

 س ایٌتزًت کوک ثگیزیندر ٌّگبم خزیذ ا

ثِ کوک ایي اطالػبت ٍ ًظزات افزاد هختلف ٍ هتخػع در ایي . ایٌتزًت فضبیی هْیج ٍ ٍسیغ اس اطالػبت است

پس اس ثزرسی تجْیشات هَرد ًیبس خَد حتوب . داضتِ ثبضیذ کبهپیَتز خزیذسهیٌِ هی تَاًیذ اًتخبثی هٌبست در 

حتوب . ل را جستَجَ کزدُ ٍ اس سطح رضبیتوٌذی کبرثزاى هطلغ ضَیذًبم ٍ هذل هحػَ. درثبرُ آًْب جستَجَ کٌیذ

ٍجَد دارد کِ  کبهپیَتز خزیذاًجوي ّبیی ثزای . افزادی ّستٌذ کِ قجل اس ضوب هحػَل را استفبدُ کزدُ ثبضٌذ

اس ًوًَِ ّب ٍ ثزًذ ّبی هؼزٍف . یک هحػَل ثِ خػَظ ثب اهتیبس گذاری هطخع ضذُ استسطح رضبیتوٌذی 

حتی ًوًَِ ّبیی در ثبسار ّستٌذ کِ ثب ٍجَد قیوت . کٌیذ آًْب ثِ ضوب کیفیتی هٌبست را ارائِ هیذٌّذ استفبدُ

ثزای پیطگیزی اس ًقض احتوبلی در هحػَل  .ّستٌذ کبهپیَتز خزیذپبییي تز ٍ ثزًذ ثَدى ضبى اًتخبثی هٌبست در 

گبّی ثب ٍجَد کیفیت ثبال هوکي است در غَرت استفبدُ  .ثبثت گبراًتی هحػَل سَال کٌیذ کبهپیَتز خزیذٌّگبم 

کِ اکثز ٍة سبیت ّبی هؼتجز دارای خذهبت پس اس فزٍش ٍ گبراًتی . اضتجبُ هطکلی ثزای کبهپیَتز پیص ثیبیذ

ثزای هحػَالت  .خَد ّستٌذ

 

 

 

 

 

 .ثزای خزیذ کبهپیَتز هٌبست حتوب اس فزدی هتخػع کوک ثگیزیذ                                         
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