
تعداد ماشیننام باربریشماره حوالهنام شرکتردیف 

1سلیم بار403280تولید لوله و پروفیلهای پی وی سی مهراس کویر1

اتمام مهلت بارگیری و مشمول هزینه انبارداری1حمل و نقل بندر امام خمینی403301تولیدی و صنعتی دیوا بابل2

1نوید بندر403303تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی مجدجی 3

1حمل و نقل بندر امام خمینی403306کیمیا پلیمر صبا4

4وصال بندر403319آدوپن پالستیک پرشین5

10وصال بندر403320آدوپن پالستیک پرشین6

1زاگرس بار بندر 403329دیاکو پروفیل 7

2آذران کاالی خوزستان 403332تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی ایرانیان 8

6آرمان پرواز هگمتانه403337گروه صنایع کابلسازی افق البرز9

2حمل و نقل بندر امام خمینی403342صنایع تولیدی سیم و پلیمر پیشگام خراسان 10

2بهرام بار 403347لوله گستر خادمی11

1حمل و نقل مرادی403348دقت پالست ماهان 12

8سیف خوزستان 403349تولیدی اساس پلیمر ارس13

1ایران بیدنگ403350تامین نیاز واحدهای صنایع و معادن استان البرز14

1شاهرخ ماهشهر403351تعاونی تولیدکنندگان صنایع پالستیک و مالمین یزد15

1حمل و نقل پتروشیمی 403240جهان گرانول 1

1رهجویان بار403288ایلیاد کار وشمگیر2

1بهرام بار بندر403312لوله گستر خادمی3

2حمل و نقل مرادی403316دقت پالست ماهان 4

1شاهرخ ماهشهر403318حسین قیطران 5

1شاهرخ ماهشهر403324تعاونی تولید کنندگان صنایع پالستیک و مالمین یزد 6

1نوید بندر403326تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی مجدجی 7

1سیف خوزستان 403346خاوران شیمی پارس تک 8

1نوید بار بندر403353تولیدی ثنا قدرت بسپار9

1بار آباد بندر 403354تامین نیاز واحدهای صنایع و معادن استان البرز10

1حمل و نقل مرادی403355ایتا سریر ایرانیان 11

1آذران کاالی خوزستان 403356تولیدی گرانول رباط کریم 12

1حمل و نقل پتروشیمی 403327جهان گرانول 1

1شاهرخ ماهشهر403357نیک پلیمر کردستان 2

1شاهرخ ماهشهر403358پی وی سی آذر اتصال 3

1رهجویان بار403359بلکا آریا 4

1رهجویان بار403360تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی مجدجی 5

1سیف خوزستان403294پیشگامان عرصه پلیمر1
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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


