
تعداد ماشیننام باربریشماره حوالهنام شرکتردیف 

1رهجویان بار 402824پنجره آریا 1

1حمل و نقل مرادی402869دقت پالست ماهان 2

1حمل و نقل بندر امام خمینی402881رنگین پالست گلستان 3

3حمل و نقل بندر تریلر 402882آرتا پروفیل پیشرو صنعت جهان4

1بهرام بار بندر402883لوله گستر خادمی 5

5سیف خوزستان 402884تولیدی درب و پنجره کیان پن6

1حمل و نقل بندر امام خمینی402886کیمیا بسپارسبز کویر7

1رهجویان بار 402887محسن محمدی8

4شاهرخ ماهشهر402888نیک پلیمر کردستان 9

2بهرام بار بندر402889آمل دردانه 10

1حمل و نقل بندر تریلر 402890ممتاز پلیمر ایرانیان پایپوش11

5حمل و نقل بندر امام خمینی402891توسعه صنایع رضا12

2نوید بندر402892شیلنگ کار پلیکا13

4وصال بندر402893دیبا پلیمر14

4حمل و نقل بندر امام خمینی402894صنایع تولیدی سیم و پلیمر پیشگام خراسان 15

5سیف خوزستان 402895طال پروفیل ارس16

2زاگرس بار بندر402896تعاونی تامین نیازتولیدکنندگان صنایع پالستیک استان قم 17

2رهجویان بار402826پنجره آریا 1

1دریابار بندر امام خمینی402827صنایع بسته بندی دارو پات شرق 2

1حمل و نقل بندر تریلر 402874صنعتی عایق پالست خوانسار3

1سیف خوزستان 402885تولیدی درب و پنجره کیان پن4

1شاهرخ ماهشهر402897نیک پلیمر کردستان 5

1ایران بیدنگ402898سوپیتا تولیدی6

1شاهرخ ماهشهر402899مارینا پالستیک یزد7

2روشن ترابر402795پتروپالست خیام 1

1بهرام بار بندر402852آمل دردانه 2

1حمل و نقل مرادی402876دقت پالست ماهان 3

1نوید بندر402900تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی مجدجی 4

1نوید بندر402901اورامان غرب5

1حقایق بار ماهشهر402902صنایع ورق ایران 6

2حمل و نقل بندر امام خمینی402879زرین گرانول سهند سریر1

1401/09/28آمار بارگیری مورخ 
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 پس از سر رسید تحویل برای قراردادهای تسویه به صورت  روز کاری12  و  نقدیبه صورت   پس از سر رسید تحویل برای قراردادهای تسویه روز کاری10درصورت عدم بارگیری ظرف ** 

** هزینه انبارداری از مشتری اخذ خواهد شد درصد0.25، روزانه اعتباری

**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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