ارقام تجاری گالبی

هطْیذ ٌّبسُ ػضَ ّیئت ػلوی هشکض تحقیقبت ٍ آهَصش کطبٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی آرسثبیجبى غشثی
دس حبل حبضش تؼذاد اسقبم گالثی هَجَد دس کطَس ،چِ اسقبم داخلی ٍ چِ اسقبم خبسجی صیبد هیجبضٌذ .ثسیبسی اص ایي اسقبم اص ػولکشد ٍ
کیفیت هٌبسجی ثشخَسداس ًویجبضٌذ .خیلی اص اسقبم هَجَد دس کطَس ،حسبسیت صیبدی ثِ ثیوبسی آتطک داسًذ ٍ اص طشف دیگش هجبسصُ ثب
ایي ثیوبسی خیلی هطکل هیجبضذ ٍ هجبسصُ ضیویبیی ٍ سبیش سٍضْبی هجبسصُ خیلی کبس سبص ًیستٌذ .دس هٌبطق گالثی کبس دًیب تٌْب ساُ
هقبثلِ ثب ایي ثیوبسی ،کطت اسقبم هتحول ثِ ایي ثیوبسی است .دس صیش ثطَس خالصِ هطخصبت اسقبهی اص گالثی آٍسدُ ضذُ است کِ
ػالٍُ ثش هتحول ثَدى ثِ آتطک ،اص ػولکشد ٍ کیفیت هیَُ ثبالیی ثشخَسداس ّستٌذ.
رقن کوشیا

اص اسقبم تجبسی ثَدُ ٍ هٌطب ایتبلیبیی داسد .هیَُ آى ثسیبس صیجب ٍ جزاة ثَدُ ،تب حذٍدی هتحول ثِ آتطک است .ثِ پسیل ٍ کلشٍص ًبضی
اص آّي حسبس ًویجبضذ .ػولکشد ثسیبس خَثی داسد .صهبى سسیذى هیَُ دس ضشایط آة ٍ َّایی اسٍهیِ ًیوِ دٍم هشداد هبُ هیجبضذ .هیَُ
اص ثبصاسپسٌذی ثسیبس ثبالیی ثشخَسداس ثَدُ دس صهبى سسیذى ضیشیي ٍ آثذاس هیجبضذ .سبصگبسی ثسیبس خَثی ثب ضشایط آة ٍ َّایی ایشاى
داسد.

رقن بیروتی

اص اسقبم هطلَة ٍ هتحول ثِ آتطک است .هیَُ آى ضجیِ سقن لَئیضثَى است .ثش خالف سقن لَئیضثَى داسای تبج ثبص ٍ گستشدُ است.
جضء اسقبم صٍدسس ٍ تبثستبًِ است .هیَُ آى ثِ سًگ سجض صیتًَی ثب لپ صَستی ٍ ثبفت ًشم ٍ سفیذ سًگ است .ضبیذ ثِ تٌْبیی سًگ سجض
کذس هیَُ دس ایي سقن ثْتشیي ضبخص ثشای تفکیک آى اص لَئیضثَى ثبضذ .ثبفت هیَُ فبقذ سلَلْبی سٌگی ثَدُ ٍ پس اص سسیذى ثسیبس
ضیشیي ٍ آثذاس است .ایي سقن صیبد حسبس ثِ پسیل گالثی ًویجبضذ .هیَُ داسای ضکل ثیضَی ثَدُ ،دس صَست سػبیت صهبى ثشداضت
هٌبست تب چٌذ ّفتِ دس سشدخبًِ قبثل ًگْذاسی است.

رقن لوئیزبون

اص اسقبم ثسیبس هطلَة ٍ هتحول ثِ آتطک است .دسخت آى داسای قذست سضذ هتَسط است .داسای ػبدت سضذ ًسجتبً ػوَدی هی

-

ثبضذ.کوی صٍدسستش اص سقن ثیشٍتی هیجبضذ .دس صهبى سسیذگی ،پَست هیَُ داسای سًگ ثب لکِ ّبی قشهض کن سًگ است .پَست هیَُ
صبف ،سًگ پَست صسد کوشًگ ،داسای ثبفت هیَُ ًشم ،آثذاس ،ضیشیي ،طؼن

ٍهضُ ثسیبس ػبلی ثَدُ ٍ اص ثبصاسپسٌذی ثسیبس خَثی

ثشخَسداس هیجبضذ.

رقن درگزی

هقبٍهتشیي سقن ثِ ثِ ثیوبسی آتطک هیجبضذ .هتحول ثِ تٌص ّبی صًذُ ٍ غیش صًذُ ثَدُ ٍلی ثِ پَسیذگی طَقِ فیتَفتشایی حسبس ثَدُ
ٍ دس ًتیجِ ثبیستی سؼی ًوَد اص توبس هستقین طَقِ دسخت ثب آة آثیبسی جلَگیشی ًوَد .دسخت داسای ػبدت سضذ ػوَدی ٍ صاٍیِ
ضبخْْبی آى ثستِ هیجبضذ ،ثٌبثشایي دس صَست اهکبى ثبیستی دس تشثیت ٍ ّشس صاٍیِ ضبخِ ّب سا ثبص ًوَد .جضء اسقبم دیشس ثَدُ ٍ هیَُ
دس هْشهبُ هیشسذ .داسای ػولکشد ثبالیی هیجبضذ .اص هقبٍهت ثبالیی ًسجت ثِ پسیل گالثی ثشخَسداس است .ضکل هیَُ اًذکی ثِ گشدی
هی گشایذ .هیَُ اص قذست اًجبسهبًی ثسیبس ثبالیی ثش خَسداس هیجبضذ .دس صهبى سسیذى ٍ حتی قجل اص سسیذى کبهل ،هیَُ داسای گًَْْبی
ًبسًجی هتوبیل ثِ قشهض است.

رقن اسپادونا

داسای سضذ سٍیطی صیبد هیجبضذ .هیَُ گالثی ضکل ٍ ثسیبس پش ثبس هیجبضذ ٍ حتی ضبخِ ّب هوکي است صیش ثبس صیبد ،ضکستِ ضًَذ.
سًگ هیَُ سسیذُ سجض خبکستشی ثَدُ ٍ سٍی گًَِ هیَُ لکِ صَستی تب قشهض سًگی ٍجَد داسد کِ ثب سسیذى هیَُ پشسًگ تش هیطَد.
ایي سقن ثب سِ سقن کَضیب ،لَئیضثَى ٍ ثیشٍتی ضجبّت قبثل تَجْی ثب یکذیگش داضتِ ٍ ّویي اهش سجت تذاخل صیبدی دس اهش تَلیذ ًْبل ٍ
ًبهگزاسی آًْب دس ًْبلستبًْب ضذُ است .ایي سقن ثؼلت پش سضذی هیتَاًذ ثش سٍی پبیِ ًیوِ پبکَتبُ پیشٍدٍاسف ٍ پبیِ پبکَتبُ ٍلیک
ػولکشد ثسیبس خَثی داضتِ ثبضذ.

رقن ویلیاهز دوشس

اگش چِ ایي سقن ضجبّتْبی قبثل تَجْی ثِ سقن ٍیلیبهض یب ثبستلت است ،اهب ثب ایي سقن تفبٍت داسد .اص اسقبم تبثستبًِ کطَس هیجبضذ ٍ
تقشیجبً دس اٍاخش هشداد هبُ هیشسذ .داسای ػبدت سضذ ًسجتبً ػوَدی هیجبضذ .تحول ًسجتبً قبثل تَجِ ٍ قبثل قجَلی ًسجت ثِ ثیوبسی
آتطک ٍ حسبسیت هتَسط ثِ پسیل داسد .ثبسدّی هطلَة ٍ کیفیت هیَُ ثسیبس ػبلی داسد.

رقن بالدی جونیو

هٌطب ایي سقن ّن کطَس ایتبلیب هی ثبضذ .ثالدی جًَیَ ثِ هؼٌبی صیجبیی هبُ طٍئي هیجبضذ .هیَُ آى ثسیبس صیجب ثَدُ ٍ صٍدسستشیي سقن
تجبسی هَجَد دس کطَس هیجبضذ .ثِ آتطک ،پسیل ٍ کلشٍصُ ًبضی اص آّي حسبس ًویجبضذ .دس صهبى سسیذى هیَُ آى اص گًَِ کبهالً
قشهض سًگی ثشخَسداس است .هیضاى اًجبسهبًی ایي سقن دس هقبیسِ ثب اسقبم صٍدسس ثیطتش ثَدُ ٍ هیتَاى تب

 2هبُ دس سشدخبًِ ًگِ داضت.

داسای ػبدت سضذ ًسجتبً ػوَدی هیجبضذ .تطکیل هیَُ ثِ صَست خَضْبی ٍ دس دستْْبی چتذتبیی هیجبضذ .ثب تَجِ ثِ پیطشس ثَدى
آى ثشای ػشضِ صٍدٌّگبم ثِ ثبصاس اص اّویت صیبدی ثشخَسداس هیجبضذ.

سوپر الیوت

سقن هتَسطشس ثسیبس ثب کیفیـت ٍ ثبصاسپسـٌذی ثـبال ٍ هتحول ثِ ثیوبسی آتطک است .اص ًظش خصَصـیبت ثـبسدّی ضجیِ ثِ سقـن کَضـیب
ٍ هیـضاى خسـبست پسـیل سٍی آى ًبچیض است .ایي سقن ثب سسـیذى دس اٍاسـط تبثسـتبى ّـن ثـشای هصـشف تبثسـتبًِ گالثـی هٌبسـت ثـَدُ
ٍ ّـن ثـب قـذست اًجـبسداسی صیـبد تـب اٍاخـش پـبئیض ثـِ خـَثی دس سشدخبًِ ًگْذاسی هیطَد .ثِ دلیل صیجبئی ٍ ثبصاسپسٌذی اص قذست
سقبثت ٍ ثستِ ثٌذی ٍ ثبصاسپسٌذی ثسیبس ثبالئی ثشخَسداس است.

رقن آسیایی KS10

گالثــیْــبی آسـیبیی ًسجت ثِ گالثیْبی هؼوَلی اص ػولکشد ثبالتشی

ثشخَسداس هیجبضٌذ .ضکل هیَُ گشد ٍ ضجیِ سیت ٍ داسای

جزاثیت خبصی هیجبضذ .هیـَُ آًْب داسای ثبفـت تـشد ٍ آثذاس ٍ ػوـش اًجـبسی ثبالیی داسًذ .اص ثیي  8سقن گالثی آسیبیی هَجَد دس ایشاى،
سقن  KS10صٍدسس ،داسای ػولکشد ثبال ٍ طؼن ،هضُ ٍ ضکل ظبّشی ثسیبس جزاثی داسد ٍ هیتَاًذ ّوشاُ اسقبم هؼوَلی گالثی دس ثبغبت
ثشای ایجبد تٌَع کطت ضَد.

