
تعداد ماشیننام باربریشماره حوالهنام شرکتردیف 

1نوید بندر402892شیلنگ کار پلیکا1

4رهجویان بار 402910پنجره آریا 2

1ایران بیدنگ402940سوپیتا تولیدی3

2حمل و نقل بندر تریلر402942آرتا پروفیل پیشرو صنعت جهان4

1نوید بندر402943تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی مجدجی 5

5بنیامین فجر بندر402945شفیق 6

1آدینه بار جنوب402946تولیدی پالستیک شاهین 7

4نوید بندر402947تولیدی ایمن مصالح سازان البرز8

2نوید بندر402948کارخانجات صنایع پلیمر پارس شیراز9

1شاهین ترابربندر402949صنعت گرانول قم10

2رهجویان بار 402950پنجره آریا 11

1زاگرس بار بندر402951نوین پلیمر صدف قم12

3زاگرس بار بندر402952تعاونی تامین نیازتولیدکنندگان صنایع پالستیک استان قم 13

6سیف خوزستان 402956درب و پنجره کیان پن14

1حمل و نقل بندر امام خمینی 402958آق پروفیل گلستان 15

1نوید بندر402959تولیدی صنعتی شفق طالیی مفید یکتا16

1آدینه بار جنوب 402960گستر چرم کاوه17

1حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی402961معیار تولید 18

2آذران کاالی خوزستان 402962تامین نیازتولیدکنندگان صنف صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس19

1سیف خوزستان 402963آذران پالستیک سهند20

1نوید بندر402964آتا تک نما21

3حقایق بار ماهشهر402965تعاونی پایا بسپار آریا22

1حمل و نقل بزرگ خوزستان 402966پترو پالست خیام 23

3حمل و نقل مرادی402967ایتا سریر ایرانیان 24

1زاگرس بار بندر402953فراپتروپلیمر مهام 1

1شاهین ترابربندر402954صنعت گرانول قم 2

1حقایق بار ماهشهر402968ارغوان پلیمر بهار شیراز3

3شاهرخ ماهشهر402955نیک پلیمر کردستان 1

1حمل و نقل مرادی402957ماهران ساحل جنوب2

2زاگرس بار 402969خسرو نیکو پالست3

1سیف خوزستان 402970پاندا شیمی پایا پالست 4
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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


