
تعداد ماشیننام باربریشماره حوالهنام شرکتردیف 

 آبان ماه2اتمام مهلت بارگیری 1شاهرخ ماهشهر402434تعاونی تولیدکنندگان صنایع پالستیک و مالمین یزد1

 آبان ماه2اتمام مهلت بارگیری 1شاهرخ ماهشهر402435پاسارگاد پلیمر صنعت 2

 آبان ماه2اتمام مهلت بارگیری 1نوید بندر402469شیلنگ کار پلیکا3

1آذران کاالی خوزستان402466ایلیاد کار وشمگیر4

5سیف خوزستان 402474درب و پنجره کیان پن5

3وصال بندر402477آدوپن پالستیک پرشین6

5وصال بندر402478جهان پروفیل پادیر 7

5وصال بندر402479جهان پروفیل پادیر 8

2بهرام بار بندر402496زرین بنا پارسیان9

3آذران کاالی خوزستان 402497تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی ایرانیان 10

5حمل و نقل بندر تریلر 402498آرتا پروفیل پیشرو صنعت جهان11

1بهرام بار بندر402488لوله گستر خادمی12

1حمل ونقل بازرگانی پتروشیمی 402491کیمیا صنعت کرانه 13

4شاهرخ ماهشهر402492نیک پلیمرکردستان14

5سیف خوزستان 402503طال پروفیل ارس15

2رهجویان بار402505دنیای پروفیل پی وی سی غرب16

3حمل و نقل بندر امام خمینی 402508صنعتی الکتریک خراسان17

3آدینه بار جنوب402509لیاکا18

1حمل و نقل بندر امام خمینی 402510صنایع تولیدی سیم و پلیمر پیشگام خراسان 19

5آدینه بار جنوب402512مبین پالست آذرتوانگر20

1زاگرس بار402483سحرپلیمر قم 1

1نوید بندر402484شیلنگ کار پلیکا2

1زاگرس بار بندر402472تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان صنایع پالستیک قم 1

1نوید بندر402473تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی مجدجی 2

1حمل و نقل بندر تریلر402486سوین سپیدار سبز1

1رهجویان بار402490تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی مجدجی 2

1401/08/01آمار بارگیری مورخ 

جامبوبگ

 روز کاری پس از سر رسید تحویل برای قراردادهای اعتباری، روزانه 12 روز کاری پس از سر رسید تحویل برای قراردادهای نقدی و  سلف و 10درصورت عدم بارگیری ظرف ** 

**نیم درصد هزینه انبارداری از مشتری اخذ خواهد شد

**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
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