
 آگهی فزوش مىاد شیمیایی

 آگهی خود را ثبت کنید.  آگهی فروش مواد شیمیایی  ثبت ،  شیمی من  این امکان را فراهم کرده است تا باثبت آگهی خرید و فروش مواد شیمیایی

 خود را در سایت قرار دهید و به راحتی بفروشید.  شما می توانید از طیق سایت شیمی من  آگهی مواد شیمیایی

 دقت کنید که برای درج آگهی می بایست فیلد ها را به دقت پر کنید و شماره تماس خود را به درستی ثبت کنید

 

 درج آگهی رایگان مىاد شیمیایی

 ، درسایت تماد کاال به صورت رایگان می باشد . ثبت آگهی خرید و فروش مواد شیمیایی

 .می توانید با درج آگهی رایگان مواد شیمیایی از خدمات آگهی فروش مواد شیمیایی استفاده کنید

 

 (shimiman) شیمی مه

 ثبت آگهی خرید و فروش مواد اولیه و تجهیزاتبا هدف   7931    از سال  برای اولین بار shimiman شیمی منسایت 

 .آغاز به کار کرد تخصصیی آنالین به صورت  بدون واسطه

 رارویسایت،وداروییهایریزودرشتتمامتولیدکنندگانوصادرکنندگانومصرفکنندگانآزمایشگاهیوصنعتینیازمندی

 .فراهمشود مواداولیهبامشارکتهمهدسترسیبهسرسهایقراردادهاستتابتوانن

 ها را بیابید ترین بندی کنید و نزدیک هایتان را بر اساس محله ، دارویی ، صنعتی و ....دسته توانید نیازمندی به آسانی می. 
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 شیمی من  ثبت آگهی رایگان خرید و فروش مواد اولیه و تجهیزات در سایت 
 پل ارتباطی اقتصادی مواد اولیه 
 تغییر را ببینید  شیمی من خرید و فروش را آسان کرده . 

 برای رسیدن به خواسته هایتان به اشتراک بگذارید  در سایت شیمی من  وقتشه مواد اولیه را 
 در فضایی مهیج ، انجام بدیم با بهترین قیمت و سریعترین فروش  بهترین خرید 
 بگرد، پیدا کن، لذت ببر 

 

 . لطفا آگهی خرید و یا فروش خود را در سایت خودقراردهید

 تبلیغات و بازدید کنندگان مرتبط با ما به صورت رایگان

 https://t.me/shimiman_com    لینک گروه تلگرام

 https://shimiman.com  : آدرس سایت

 های خىد در سایت راهی بزای قزار دادن آگهی شیمی مه

 .تان را بفرستید را انتخاب کنید و آنگاه آگهی «ارسال آگهی رایگان +» شهرتان را مشخص نمایید، عالمت

 .ارسال آگهی ضروری استفراموش نکنید پیش از هر چیز یک آدرس ایمیل و یک شماره تلفن برای 

 .تان عکسی نیز انتخاب کنید توانید برای کاال یا خدمات شما می

 .تر خواهند یافت شما را خواهند دید و بر اساس محل آگهی شما را راحت  ها کاربران به آسانی آگهی به این ترتیب میلیون
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 واسطهریدوفروشبیوخفروشموادشیمیایی

 .ای در این میان وجود ندارد گیرند و هیچ واسطه کاربران مستقیماً با هم تماس می  شیمی مندر 

 .شما هیچ دخالتی ندارد خرید و فروشپس دقت فرمایید که در 

 .های مختلف امنیتی را در نظر بگیرند اید خودشان جنبهو کاربران ب

 

 

 .بارگذاری می شىد   شیمی مهکه باید در   BOMفهزست مىاد اولیه یا 

 .شود هایی چون ساختار محصول، لیست مواد خام هم گفته می که گاهی با عبارت

 .عبارتی است که در مناطق صنعتی و غیر صنعتی کاربرد دارد

 .ای که بخواهد محصولی را تولید کند ابتدا باید مواد خام آن محصول را تهیه کرده و از طریق آن محصول نهایی را تولید کند هر کارخانه

 .گویند BOM شوند به لیست مواد خامی که برای تولید محصول نهایی استفاده می

 .که هر ماده خامی نیز ممکن است برای ساخت آن دوباره از یک سری مواد خام دیگر استفاده کرده باشد هر چند

 .نامند هم می BOM از این جهت گاهی آن را درخت

 .چون ممکن هست در هر سطحی مواد سازنده وجود داشته باشد

 . ثبت می شود شیمیمنبه عنوان مثال محصول نهایی که در 
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 .در سطح باالی درخت است که زیر مجموعه آن مواد سازنده اش است

 دهد. ای دارد و الی آخر که یک درخت را تشکیل می حال هر ماده سازنده مجدداً مواد سازنده

  

 

 :رَد ممکه است بً سً طریق تٍیً شُد ٌر مادي خامی کً در محصُل وٍایی بً کار می

 .کند را تهیه می ماده اولیههمان کارخانه در بخش دیگر همان  .7

 .خرد دیگر به طور آماده می از کارخانه .2

 .دهند به کارخانه دیگری آن را طبق نظرات و سالیق خودشان سفارش ساخت می .9

ها و حتی تجهیزات خود را در اختیار آن کارخانه جهت ساخت سفارش آنان قرار  در این بین ممکن است که بخشی از دستگاه .4
 .دهند

 . شود ای گفته می به ماده شیمیمنموجود در   ،مادهخامیا  مادهاولیه 

 .رود و ... بکار می ها ساختمانو   عنوان ماده پایه برای فرآوری محصوالت صنعتی به صنعتکه در کاربری انسان یا برای کاربری در 

 آیدبدست  بوم زیستکند که از  ای داللت می این واژه بیشتر به ماده

 .ثبت آگهی خرید و فروش مواد شیمیایی

 بدون واسته خریدکن

 بدون واسته بفروش

 بدون واسته درخواست بده

  

 مىاد اولیه خام در شیمی مه
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 .شُود ٌا َ با ٌدف بازپرَرِ یا استفادي در اداري امُر، خریدارِ مّ صىعتي، کاالٌایّ ٌستىد کً تُسط افراد َ سازمان کاالٌاِ

 مُاد اَلیً صىعتّ در شیمی مه

 . مُاد اَلیً َ قطعات از جملً کاالٌاِ صىعتّ ٌستىد
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