
تعداد ماشیننام باربریشماره حوالهنام شرکتردیف 

1شاهرخ ماهشهر402985پاسارگاد پلیمر صنعت 1

3شاهرخ ماهشهر403000نادی پالستیک آریا2

1حمل و نقل بندر امام خمینی403004توسعه صنایع رضا3

1مرادی403005الوین پالست بیستون4

5حمل و نقل بندر امام خمینی403017کیمیا پلیمر صبا5

1بهرام بار بندر403018تولیدی پارسانا پولیکا سپاهان 6

1بندر تریلر403019تولیدی رعد7

10وصال بندر403024آدوپن پالستیک پرشین8

10وصال بندر403025آدوپن پالستیک پرشین9

4حمل و نقل بندر امام خمینی403026صنایع تولیدی سیم و پلیمر پیشگام خراسان10

2سیف خوزستان403027طال پروفیل ارس11

2زاگرس بار بندر403028تعاونی تامین نیازتولیدکنندگان صنایع پالستیک  قم 12

2وصال بندر403029دیبا پلیمر13

2آذران کاالی خوزستان403030تامین نیاز تولیدکنندگان پیشگام پلیمر گیالن14

2حمل و نقل بندر امام خمینی403031توسعه آروین الکترونیک پارس15

1حمل و نقل پتروشیمی403032جهان گرانول 16

1شاهین ترابر403033سهند سپید سبالن17

1بهرام بار بندر403034آمل دردانه 18

1حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی403035زر کابل کرمان19

2حقایق بار ماهشهر403036مجتمع بوتیا صنعت20

1حمل و نقل بندر امام خمینی402999کیان چوب گلستان 1

1حقایق بار ماهشهر403008تعاونی مهران شیلنگ زاگرس2

1مرادی403010الوین پالست بیستون3

1نوید بندر403020کارخانجات صنایع پلیمر پارس شیراز4

2دریابار بندر امام خمینی403021صنایع بسته بندی دارو پات شرق 5

1رهجویان بار403037رحیم پرگار 6

1حمل و نقل بندر امام خمینی403038چوب خزر کاسپین7

3بنیامین فجر بندر403039شفیق8

2نوید بندر403040تولیدی ایمن مصالح سازان البرز9

1حمل و نقل بندر امام خمینی403041تولیدی پوشینه توسعه کسری 10

1زاگرس بار بندر402995سحر پلیمر قم 1

1رهجویان بار402996دنیای پی وی سی غرب2

1زاگرس بار بندر403016خسرو نیکو پالست3

1بهرام بار بندر403022تولیدی پارسانا پولیکا سپاهان 4

1بندر تریلر403023مرمر پالست اوجان5

4شاهرخ ماهشهر403042پی وی سی آذر اتصال6

1بندر تریلر403043متین پالست پیشگام7
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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


