
تعداد ماشیننام باربریشماره حوالهنام شرکتردیف 

1وصال بندر403101آدوپن پالستیک پرشین1

1سیف خوزستان 403102طال پروفیل ارس2

1بهرام بار بندر403110آمل دردانه 3

1ایران بیدنگ403134تامین نیاز واحدهای صنایع و معادن استان البرز4

1بهرام بار بندر403144لوله گستر خادمی5

3حمل و نقل بندر امام خمینی403150خرم پالستیک تهران6

1حمل و نقل بندر امام خمینی403152کیمیا بسپارسبز کویر7

3زاگرس بار بندر403153تعاونی تامین نیازتولیدکنندگان صنایع پالستیک استان قم 8

5سیف خوزستان403154تولیدی درب و پنجره کیان پن9

1شاهین ترابر بندر403155صنعت گرانول قم10

1رهجویان بار403156تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی مجدجی 11

3وصال بندر403157دیبا پلیمر12

5نوید بندر403158تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی مجدجی 13

3حمل و نقل بندر امام خمینی403159توسعه صنایع رضا14

1آدینه بار جنوب403160تولیدی ایران کفپوش15

1نوید بندر403161کارخانجات صنایع پلیمر پارس شیراز16

1مرادی403162ایتا سریر ایرانیان 17

15وصال بندر403163آدوپن پالستیک پرشین18

2حقایق بار ماهشهر403164شرکت تعاونی پایا بسپار آریا19

1حمل و نقل بندر امام خمینی403165تولیدی صنعتی پایدار پیمان قم20

1نوید بندر403166آتا تک نما21

1آذران کاالی خوزستان403167گرانول مروارید کارون22

1حمل و نقل بندر امام خمینی403168سیم و کابل لیا قزوین23

4وصال بندر403169آدوپن پالستیک پرشین24

1ابوذر هگمتانه403170پویا پالست مازرون25

1ایران بیدنگ403171سوپیتا تولیدی26

1زاگرس بار403172اسماعیل امیری27

1حقایق بار ماهشهر403173مجتمع بوتیا صنعت28

1سلیم بار بندر403174گروه صنعتی اکسیر آسا آرا29

2حمل و نقل بندر امام خمینی403177توسعه صنایع رضا1

1رهجویان بار403178تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی مجدجی 2

1نوید بندر403179کارخانجات صنایع پلیمر پارس شیراز3

1حمل و نقل بندر امام خمینی403180خرم پالستیک تهران4

2دریابار بندر امام خمینی403181صنایع بسته بندی دارو پات شرق 5

اتمام مهلت بارگیری و مشمول هزینه انبارداری1سیف خوزستان403182صنایع سینا پلیمر پارس 6

2سیف خوزستان403183طال پروفیل ارس7

1حقایق بار ماهشهر403184مجتمع بوتیا صنعت8

1شاهرخ ماهشهر403175تعاونی تولیدکنندگان صنایع پالستیک و مالمین یزد1

3حمل و نقل بندر امام خمینی403176پایدار پیمان قم2

1آذران کاالی خوزستان 403147تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی ایرانیان 1

1401/10/27آمار 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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