
 (shimiman) شیمی مه

 ثثت آگِی خزیذ ّ فزّع هْاد اّلیَ ّ تجِیشات تا ُذف  7931    اس طال  تزای اّلیي تار shimiman ػیوی هي طایت

 .آغاس تَ کار کزد تخصصی ی آًالیي تَ صْرت تذّى ّاططَ

را  َ دارَیی   ٌای ریش َ درشت تمام تُلید کىىدگان َ صادر کىىدگان َ مصزف کىىدگان آسمایشگاٌی َ صىعتی ویاسمىدی

 رَی سایت،

 .فزاٌم شُد مُاد اَلیً ت ٌایبا مشارکت ٌمً دستزسی بً سز  قزاردادي استتا بتُاوه

 ُا را  تزیي تٌذی کٌیذ ّ ًشدیک ُایتاى را تز اطاص هحلَ ، دارّیی ، صٌعتی ّ ....دطتَ تْاًیذ ًیاسهٌذی تَ آطاًی هی

 .تیاتیذ

 ّػیوی هي  لیَ ّ تجِیشات در طایتثثت آگِی رایگاى خزیذ ّ فزّع هْاد ا 

 َپل ارتثاطی اقتصادی هْاد اّلی 

 ٍتغییز را تثیٌیذ  ػیوی هي خزیذ ّ فزّع را آطاى کزد . 

 تزای رطیذى تَ خْاطتَ ُایتاى تَ اػتزاک تگذاریذ  در طایت ػیوی هي  ّقتؼَ هْاد اّلیَ را 

 یعتزیي فزّعدر فضایی هِیج ، اًجام تذین تا تِتزیي قیوت ّ طز  تِتزیي خزیذ 

 تگزد، پیذا کي، لذت تثز 

 . لطفا آگِی خزیذ ّ یا فزّع خْد را در طایت خْدقزاردُیذ

 تثلیغات ّ تاسدیذ کٌٌذگاى هزتثظ تا ها تَ صْرت رایگاى

 https://t.me/shimiman_com    لیٌک گزٍّ تلگزام

 https://shimiman.com  : آدرص طایت

 ٌای خُد در سایت راٌی بزای قزار دادن آگٍی شیمی مه

 .تاى را تفزطتیذ را اًتخاب کٌیذ ّ آًگاٍ آگِی «ارطال آگِی رایگاى +» ػِزتاى را هؼخص ًواییذ، عالهت

 .رطال آگِی ضزّری اطتفزاهْع ًکٌیذ پیغ اس ُز چیش یک آدرص ایویل ّ یک ػوارٍ تلفي تزای ا

 .تاى عکظی ًیش اًتخاب کٌیذ تْاًیذ تزای کاال یا خذهات ػوا هی

 .تز خْاٌُذ یافت ػوا را خْاٌُذ دیذ ّ تز اطاص هحل آگِی ػوا را راحت  ُا کارتزاى تَ آطاًی آگِی تَ ایي تزتیة هیلیْى

 َاسطً خزید َ فزَش بی

 .ای در ایي هیاى ّجْد ًذارد گیزًذ ّ ُیچ ّاططَ کارتزاى هظتقیواً تا ُن تواص هی  ػیوی هي در

 .ػوا ُیچ دخالتی ًذارد خزیذ ّ فزّع پض دقت فزهاییذ کَ در

 .تلف اهٌیتی را در ًظز تگیزًذُای هخ ّ کارتزاى تایذ خْدػاى جٌثَ
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 .بارگذاری می شُد   شیمی مه کً باید در  BOM یا فٍزست مُاد اَلیً

 .ػْد ُایی چْى طاختار هحصْل، لیظت هْاد خام ُن گفتَ هی کَ گاُی تا عثارت

 .عثارتی اطت کَ در هٌاطق صٌعتی ّ غیز صٌعتی کارتزد دارد

ای کَ تخْاُذ هحصْلی را تْلیذ کٌذ اتتذا تایذ هْاد خام آى هحصْل را تِیَ کزدٍ ّ اس طزیق آى هحصْل ًِایی  ُز کارخاًَ

 .را تْلیذ کٌذ

 .گْیٌذ BOM ػًْذ تَ لیظت هْاد خاهی کَ تزای تْلیذ هحصْل ًِایی اطتفادٍ هی

 .کَ ُز هادٍ خاهی ًیش هوکي اطت تزای طاخت آى دّتارٍ اس یک طزی هْاد خام دیگز اطتفادٍ کزدٍ تاػذ ُز چٌذ

 .ًاهٌذ ُن هی BOM اس ایي جِت گاُی آى را درخت

 .چْى هوکي ُظت در ُز ططحی هْاد طاسًذٍ ّجْد داػتَ تاػذ

 . ثثت هی ػْد شیمی مه تَ عٌْاى هثال هحصْل ًِایی کَ در

 .در ططح تاالی درخت اطت کَ سیز هجوْعَ آى هْاد طاسًذٍ اع اطت

 .دُذ ای دارد ّ الی آخز کَ یک درخت را تؼکیل هی حال ُز هادٍ طاسًذٍ هجذداً هْاد طاسًذٍ

 :است بً سً طزیق تٍیً شُدرَد ممکه  ٌز مادي خامی کً در محصُل وٍایی بً کار می

 .کٌذ را تِیَ هی هادٍ اّلیَ ُواى کارخاًَ در تخغ دیگز ُواى .7

 .خزد اس کارخاًَ دیگز تَ طْر آهادٍ هی .2

 .دٌُذ طالیق خْدػاى طفارع طاخت هیتَ کارخاًَ دیگزی آى را طثق ًظزات ّ  .9

ُا ّ حتی تجِیشات خْد را در اختیار آى کارخاًَ جِت طاخت طفارع  در ایي تیي هوکي اطت کَ تخؼی اس دطتگاٍ .4

 .آًاى قزار دٌُذ

 . ػْد ای گفتَ هی تَ هادٍ شیمی مه هْجْد در  ،مادي خام یا مادي اَلیً 

ّ ...  ُا واىطاخت ّ  عٌْاى هادٍ پایَ تزای فزآّری هحصْالت صٌعتی تَ صٌعت کَ در کارتزی اًظاى یا تزای کارتزی در

 .رّد تکار هی

 .تذطت آیذ تْم سیظت کٌذ کَ اس ای داللت هی ایي ّاژٍ تیؼتز تَ هادٍ

 تذّى ّاطتَ خزیذکي

 تذّى ّاطتَ تفزّع

 تذّى ّاطتَ درخْاطت تذٍ
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 مُاد اَلیً خام در شیمی مه

ُا ّ تا ُذف تاسپزّرٓ یا اطتفادٍ در ادارٍ اهْر، خزیذارٓ  کاالُآ صٌعتي، کاالُایٔ ُظتٌذ کَ تْطظ افزاد ّ طاسهاى

 .ػًْذ هٔ

 هْاد اّلیَ صٌعتٔ در ػیوی هي

 . هْاد اّلیَ ّ قطعات اس جولَ کاالُآ صٌعتٔ ُظتٌذ

https://shimiman.com/ads/ 

https://shimiman.com 

 

https://shimiman.com/ads/
https://shimiman.com/

