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سخن گفتیم و جنبه های مختلف کیسه ی برنج را مورد بررسی و  کیسه ی برنج بار ها در خصوص
 ادیم.تحلیل قرار د

یاد گرفتیم که کیسه ی برنج, نخستین جنبه, تصویر و نمایی است که در ذهن مخاطب می ماند و بر 
 کنش های آتی او اثر گذار است.

هم چنین از فایده های بهداشتی, تجاری و زیبایی شناسانه ی کیسه های برنج صنعتی, از جمله کیسه 
صنعتی یا  کیسه برنج و گفتیم که استفاده از های پارچه ای و کیسه های پلی پروبیلن یاد کردیم

کیسه برنج پارچه ای و کیسه برنج های پلی پرو بیلن, نه تنها سبب صرفه جویی در هزینه, زمان و 
حفظ سالمت کیسه می شود, که بر حفظ محیط زیست نیز اثر گذار است و با بازیافت ساده و کم 

 سبب کاهش آالینده های زیست محیطی و طبیعی می شود.هزینه, 

 

برنج پارچه کیسه های  حال بنا داریم تا در این مقاله, به بررسی و تحلیل چرایی و دلیل استفاده از
 , کیسه های برنج پلی پرو بیلن و کیسه برنج های صنعتی, بپردازیم.ای

همه می دانیم که با گسترش تکنولوژی و پیشرفت زندپی, رفته رفتع زمان به  ：صرفه جویی در زمان
دارایی واقعی و سرمایه ی مهم انسان ها تبدیل می شود. کیسه برنج های صنعتی و پارچه ای به 
این دلیل که در وزن های ثابت, اندازه گیری شده و مشخص تولید شده اند, در زمان خریدار صرفه 

, به میزان و تعداد مشخص و الزم از کیسه برنج ریدار می تواند با اطالع از وزنجویی نی کنند و خ
 کیسه برنج خریداری کند.
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http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=510&%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%9F
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http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=511&%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F
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کیسه برنج های صنعتی و پارچه ای به این دلیل که در کارخانه و توسط دستگاه  ：عدم دخالت دست
کیسه برنج  های مخصوص و ویژه ی کیسه برنج پر می شوند, از بهداشت و کیفیت باالتری نسبت به

 که با دست پر می شوند, بهره مند هستند.هایی 

ر این, کیسه های برنج ماشینی و کیسه برنج های پارچه ای, به همان دلیل یاد شده, در سراسر افزون ب
مسیر خروج از کارخانه تا رسیدن به فروشگاه و در نهایت رسیدن به دست مشتری, در شرایط بهتر و 

ه مطمین تری نگه داری و حمل و نقل می شوند و خریدار اطمینان دارد که در طول مسیر حمل کیس
 صورت نگرفته است. کیسه برنج برنج از کارخانه تا فروشگاه, دخالتی در

کیسه برنج های صنعتی و پارچه ای, به دلیل استفاده از نام  ：پیگیری تخلف و پاسخ گویی بهتر
 تجاری, اطالعات تولید کننده و سایر اطالعات مورد نیاز بر روی آن, از پشتیبانی بهتری برخوردار

 هستند. می پرسید چگونه؟؟

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=435&%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%80-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%87
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http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=510&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=510&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F
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تصور کنید شما کیسه ی برنج پارچه ای و صنعتی را خریداری می کنید و در خانه متوجه وجود عیب 
می شوید. در این حالت کافی است کیسه را به فروشگاه ببرید یا با کارخانه کیسه یا برنج  و نقصی در

ترین حالت, و تولید کننده تماس بگیرید و مشکل کیسه برنج را با آن ها در میان بگذارید. در بد 
مربوط به برند یاد شده, صرف نظر می کنید.  کیسه برنج نتیجه این است که شما از خریدن دوباره از

اما اگر کیسه برنج از نوع کیسه برنج های معمولی و ساده باشد, شما به سادگی نمی توانید صاحب 
 بفروشد.برند را پیدا کنید و چه بسا در آینده فروشنده از همان برنج در بسته بندی دیگری به شما 

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=494&%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC:-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=494&%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC:-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=484&%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=484&%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
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کیسه  درپایان, باید این گونه عنوان کنیم که کیسه های برنج صنعتی, کیسه برنج ماشینی و یا همان
پلی پروبیلن, به دلیل ثبت اطالعات مورد نیاز, شرایط مناسب برای حمل و نقل کیسه, نگه  های برنج

داری کیسه و خرید و بردن آن به خانه, نه تنها سبب صرفه جویی در هزینه و زمان خرید و نگه داری 
و در نهایت  کیسه برنج از برنج می شوند, که شرایط مساعد و مطلوبی را برای نگه داری و حمل و نقل

 رف برنج فراهم می آورند که البته سالمت جامعه را به دنبال خواهد داشت.مص

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=468&%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=468&%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=468&%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=474&%D8%A2%D8%B4%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B1:-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=474&%D8%A2%D8%B4%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B1:-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86

