
 

 

را بررسی کردُ ام از ٍزارت بْذاضت ّن   ABI  ٍ Perkin هي ّوِ هذارک ضوب دال بر ًوبیٌذگی اًحصبری

هرسب ًوبیٌذُ است سبیت ایراى کذ را ّن دیذُ ام ًبم ضرکت  هرسب زیست فٌبٍراستعالم گرفتِ ام گفتٌذ 

بعٌَاى هرجع عرضِ کٌٌذُ کبال درج ضذُ پس چرا بب ٍجَد ایي هَارد ضرکتْبی دیگری بب توبس  زیست فٌبٍر

 ضب بب قیوتْبی پبییي تر ّستٌذ ؟بع   ABI ٍ   Perkin هیگیرًذ ٍ هذعی تحَیل هحصَالت

از تَجِ ضوب بِ تْیِ هحصَالت اٍرجیٌبل ٍ ّوراُ بب گبراًتی هعتبر سپبسگسارین بلِ بعضب گسارضْبیی از ٍجَد 

کبالّبی قبچبق در کطَر بِ ایي ضرکت هٌعکس هیگردد کِ بعضب دست دٍم ٍ گبّی آکبٌذ هیببضذ بذیْی 

قبًًَی ٍ ّسیٌِ ّبی هربَط بِ بخص سرٍیس ضبهل ًصب ٍ راُ است بب عذم پرداخت عَارض گورکی ٍ حول 

اًذازی ٍ آهَزش تخصصی ٍ دستگبّْبی تست ٍ عیب یببی ٍ ٍجَد ّویطگی قطعبت یذکی ٍ هَاد هصرفی ٍ 

استقرار دائوی هٌْذسیي الکترًٍیک ٍ برق ٍ کبرضٌبسبى شًتیک ٍ در هجوَع خذهبت پس از فرٍش عالٍُ بر 

ر ایي ضرکت بصَرت غیر هطرٍع ّسیٌِ توبم ضذُ بِ هیساى ًبزلتری کبّص هی یببذاستحصبل سَد چٌذیي براب   

 

چٌذ ضرکت پخص هَاد بب هب توبس هیگیرًذ ٍ برخی از کیتْبی سبخت کوپبًی ضوب را بب ضرایظ قیوتی پبییي 

 تر پیطٌْبد هیذٌّذ چرا ؟ هگر ضوب ًوبیٌذُ کوپبًی ًوی ببضیذ ؟

 از استفبدُ بب ٍ قبچبق بصَرت را هَاد برخی  یب بعضب بعضی از افراد سَدجَایٌگًَِ ضرکتْبی بذٍى هجَز ٍ 

 تَجِ بب کِ اًذ ًوَدُ ٍارد یب خریذاری هٌبسب سرهبیی زًجیرُ در کیت حول ضرایظ رعبیت بذٍى ٍ پطتی کَلِ

ت توبم ضذُ آًْبکوتر هیببضذ قیو گورک ٍ هٌبسب سرهبیی زًجیرُ بب حول ّبی ّسیٌِ پرداخت عذم بِ

لیکي در اکثر هَارد هراکس بب خریذ ایي کیتْب دچبر هطکالتی از قبیل عذم کبرکرد صحیح ٍ یب کبّص حسبسیت 

کیت ضذُ اًذ در هقببل ایي ضرکت بب پرداخت ّسیٌِ ّبی قببل تَجِ حول در ضرایظ استبًذارد زًجیرُ دهبیی 

ٍرٍد بِ کطَر ٍ ًیس کیتْبیی ّوراُ هٌبسب ٍ پرداخت عَارض قبًًَی ٍ گورک کیتْبیی هطوئي از لحبظ اصبلت 

  بب ضوبًت کیفیت ٍ حسبسیت استبًذارد را بِ هطتریبى خَد تحَیل هی ًوبیذ


