
تعداد ماشیننام باربریشماره حوالهنام شرکتردیف 

1شاهرخ ماهشهر402985پاسارگاد پلیمر صنعت 1

3حمل و نقل بندر امام خمینی403017کیمیا پلیمر صبا2

5وصال بندر403024آدوپن پالستیک پرشین3

13وصال بندر403025آدوپن پالستیک پرشین4

2سیف خوزستان403027طال پروفیل ارس5

1وصال بندر403029دیبا پلیمر6

1آذران کاالی خوزستان403030تامین نیاز تولیدکنندگان پیشگام پلیمر گیالن7

1حمل و نقل پتروشیمی403032جهان گرانول 8

1رهجویان بار403044بلکا آریا9

3آرمان پرواز هگمتانه403046صنایع کابلسازی افق البرز10

1حمل و نقل بندر امام خمینی 403050سیم و کابل لیا قزوین 11

3آدینه بار جنوب403054لیاکا12

1نوید بندر403055تولیدی ثنا قدرت بسپار13

1آذران کاالی خوزستان403056تامین نیاز تولیدکنندگان پیشگام پلیمر گیالن14

5سیف خوزستان403057درب و پنجره کیان پن15

1نوید بار بندر403058نیام پالستیک16

1حمل و نقل بندر امام خمینی403059آق پروفیل گلستان 17

1حمل و نقل بندر امام خمینی402999کیان چوب گلستان 1

1حقایق بار ماهشهر403008تعاونی مهران شیلنگ زاگرس2

2دریابار بندر امام خمینی403021صنایع بسته بندی دارو پات شرق 3

1رهجویان بار403037رحیم پرگار 4

1حمل و نقل بندر امام خمینی403041تولیدی پوشینه توسعه کسری 5

اتمام مهلت بارگیری و مشمول هزینه انبارداری1آدینه بار جنوب403060گستر چرم کاوه6

2رهجویان بندر403061پنجره آریا7

1رهجویان بار402996دنیای پی وی سی غرب1

1شاهرخ ماهشهر403042پی وی سی آذر اتصال2

3رهجویان بار403047بلکا آریا3

1نوید بندر403052تهران پلیمر صبا 4

2حقایق بار ماهشهر403053صنایع بسته بندی پویا پالست آزادی5

1آدینه بار جنوب403062گستر چرم کاوه6

1آدینه بار جنوب403063گستر چرم کاوه7
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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


