
تعداد ماشیننام باربریشماره حوالهنام شرکتردیف 

1حقایق بار ماهشهر403226تولیدی صنعتی آبران شیلنگ هشتگرد1

2سیف خوزستان 403242تولیدی درب و پنجره کیان پن2

1وصال بندر403253دیبا پلیمر3

1نویدبار بندر403261تولیدی ثنا قدرت بسپار4

3سنگین تن 403271شهرآرا کارن پارس5

1زاگرس بار بندر403274تامین نیاز تولیدکنندگان صنایع پالستیکی استان قم 6

4رهجویان بار 403275بلکا آریا 7

4رهجویان بار403278پنجره آریا 8

2بندر تریلر403279تولیدی رعد9

8وصال بندر403281جهان پروفیل پادیر 10

8وصال بندر403282جهان پروفیل پادیر 11

4حمل و نقل بندر امام خمینی403283خرم پالستیک تهران12

2حقایق ماهشهر403284مجتمع بوتیا صنعت13

1زاگرس بار بندر403285لوله سازان رزاقی14

2حمل و نقل بندر امام خمینی403286توسعه آروین الکترونیک پارس15

1حمل و نقل بندر امام خمینی403287تولیدی و صنعتی دیوا بابل16

1حمل و نقل پتروشیمی 403240جهان گرانول 1

1حمل و نقل بندر تریلر 403251صنعتی عایق پالست خوانسار2

1سیف خوزستان 403257بسپار پلیمر اروند3

1سیف خوزستان 403266تعاونی رویان سرو آذین 4

1نوید بندر403267تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی مجدجی 5

1نوید بندر 403268تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی مجدجی 6

1حمل و نقل مرادی403269ایتا سریر ایرانیان 7

1سنگین تن 403272شهرآرا کارن پارس8

1حمل و نقل مرادی403276الوین پالست بیستون9

1نوید بندر403289کارا فیدار رادمان فراز11

2حمل و نقل بندر امام خمینی403291خرم پالستیک تهران12

1بندر تریلر403292تعاونی شایان نور آرین صدوق 13

1بهرام بار بندر403263لوله گستر خادمی 1

1شاهین ترابر 403264پارسا محمودی عالمی2

1بهرام بار بندر403265پارس پالستیک آیریک3

4سنگین تن 403273شهرآرا کارن پارس4

1حقایق بار ماهشهر403293شیراز جم گستر5

1401/11/06آمار بارگیری مورخ 

جامبوبگ

پالت

 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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