
تعداد ماشیننام باربریشماره حوالهنام شرکتردیف 

1بهرام بار بندر401366شرکت پنجره آریا1

1وصال بار بندر401383گلناب ارومیه2

3سیف خوزستان401439طال پروفیل ارس3

2سیف خوزستان401441اساس پلیمر ارس4

2آدینه بار جنوب401406لیاکا5

3شاهرخ ماهشهر401433نیک پلیمرکردستان6

3شاهرخ ماهشهر401434نادی پالستیک آریا7

3سیف خوزستان401436درب و پنجره کیان پن8

3بهرام بار بندر401437پنجره آریا9

1وصال بندر401438سیم و کابل سمنان10

1وصال بندر401440دیبا پلیمر11

1وصال بندر401442آدوپن پالستیک پرشین12

5وصال بندر401443آدوپن پالستیک پرشین13

5وصال بندر401444آدوپن پالستیک پرشین14

2مرادی401453صنعت گرانول قم15

3سیف خوزستان401454طال پروفیل ارس16

5وصال بندر401459میراب پروفیل17

3سیف خوزستان401485اساس پلیمر ارس18

1حمل و نقل بندر امام خمینی401451سیم و کابل یزد19

1وصال بندر401458دیبا پلیمر20

1مرادی401461الوین پالست بیستون21

1سیف خوزستان401465کابل سینا22

1بهرام بار بندر401466پارس پالستیک آیریک23

1بندر تریلر401471تولیدی رعد24

1حمل و نقل بندر امام خمینی401472تولیدی سیم و پلیمر پیشگام خراسان25

1زاگرس بار بندر401473تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان صنایع پالستیک قم26

1زاگرس بار401474هانی شیمی کارا پالست27

1وصال بندر401486گلناب ارومیه28

1وصال بندر401487میراب پروفیل29

1وصال بندر401488میراب پروفیل30

1سیف خوزستان401489تولیدی درب و پنجره کیان پن31

1حمل و نقل بندر امام خمینی401490توسعه آروین الکترونیک پارس32

1زاگرس بار بندر401492شاهین سازه فجر33

1رامشیر بار401493شهرآرا کارن پارس34

1وصال بندر401494آدوپن پالستیک پرشین35

1وصال بندر401495آدوپن پالستیک پرشین36

1وصال بندر401496آدوپن پالستیک پرشین37

1نوید بندر401503آتا تک نما38

1حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی401504تولیدی دنیای گرانول39

3بهرام بار بندر401515پنجره آریا1

1آذران کاالی خوزستان401520تامین نیاز تولید کنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی ایرانیان2

1آذران کاالی خوزستان401521تامین نیاز تولید کنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی ایرانیان3

1سلیم بار401522تعاونی مهران شیلنگ زاگرس4

1401/01/15آمار بارگیری مورخ 

جامبوبگ
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** روز  کاری پس از سر رسید تحویل برای قراردادهای نقدی و  سلف ، روزانه نیم درصد هزینه انبارداری از مشتری اخذ خواهد شد10درصورت عدم بارگیری ظرف ** 

**ردیفهایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند آخرین مهلت بارگیری بوده و مشمول هزینه انبارداری خواهند شد ** 

شرکتهای خریدار اعتباری که از طرف بانک خود مکلف به ارائه گواهی بازرسی کاال هستند می بایست پیش از خروج محموله ی خود از پتروشیمی غدیر نسبت به تحویل برگه بازرسی کاال به واحد ** 

**بارگیری این پتروشیمی اقدام نمایند


