لیست ضرکت ّای ضٌاٍرسازی فایثرگالس استاى ّرهسگاى
ردیف

ًام ضرکت/کارگاُ

هذیرعاهل

1

آزاد

احوذ آزاد

آدرس

تلفي/فکس

قشن-رٍستای دٍالب-ساحل دریا

34428232 - 34428222

2

آزاد دٍالب قطن

عثذالطیف آزاد

قشن-رٍستای پی پشت-ساحل دریا

34428232 - 34428222

3

صالح افتخاری(کارگاُ ضوارُ ) 1

صالح افتخاری

قشن –رٍستای پی پشت-ساحل دریا

32222444 - 32222445

4

صالح افتخاری(کارگاُ ضوارُ ) 2

صالح افتخاری

قشن-رٍستای پی پشت-جٌة کارگاُ آزاد

32222444 -32222224

5

تک استَار قطن

علی افتخاری

قشن-رٍستای پی پشت-جٌة کارگاُ صالح افتخاری 2

32222223 -32222222

6

پی پطت قطن

اتراّین افتخاری

قشن-رٍستای پی پشت-جٌة شرکت فرداسازاى دیار قشن

32345424 -32222322

7

الْاهی

احوذ الْاهی

قشن-رٍستای پی پشت-جٌة کارگاُ لٌج سازی چَتی الْاهی

32345482 -32345345

8

هحوذیاى

اتراّین هحوذیاى

تٌذر لٌگِ-تٌذرتستاًِ-جٌة کارگاُ هْذی جْاًگیری

22252282 -22252222

9

هْراى زاد

عثذالِ هْراى زاد

تٌذرلٌگِ 42 -کیلَهتری جادُ تَشْر -رٍستای تستاًِ -رٍترٍی کارخاًِ یخ سازی

22252284 - 22252285

11

هام ٍطي قطن

عارف افتخاری

قشن-رٍستای پی پشت-جٌة شرکت جْاز اقیاًَس

32222234 -32222232

11

فرداسازاى دیارقطن

هسلن افتخاری

قشن – ساحل رٍستای پی پشت -جٌة شرکت تک استَار قشن

32222822 -32222444

*

12

ضْاب دریا ّرهسگاى

علی جْاًگیری

پَیاتٌذر تستاًِ

عثذالرحین رحین پَر

پرٍى

هحوذ پرٍى

هْذی جْاًگیری

هْذی جْاًگیری

جْاى دریاسیریک

احوذ پیواى فر

فایثرصٌعت دریاکیص

حسیي جْاًگیری

سازُ ّای دریایی تحراًی

هرتضی تحراًی

*

13

*

14
15

*

16

*

*

17
18

*

*

تٌذرلٌگِ -جادُ تٌذرعثاس-جٌة پلیس راُ
تٌذرلٌگِ-کیلَهتر42جادُ تَشْر-تٌذر تستاًِ

22422422 -22252228

تٌذرلٌگِ-جادُ تٌذرعثاس-جٌة پلیس راُ

22334332 - 22443222

تٌذرلٌگِ 42-کیلَهتری جادُ تَشْر–رٍستای تستاًِ-جٌة شرکت پَیاتٌذرتستاًِ
سیریک -ساحل طاّرٍئیِ
جسیرُ کیش – شْرک صٌعتی درخت سثس -صٌعت ّفتن
تٌذرعثاس-جادُ تٌذر لٌگًِ-رسیذُ تِ رٍستای تَستاًَ-شْرک صٌعتی شوارُ- 3
ًثش هیذاى شْرک

19

غالهرضا جْاًگیری (غیر فعال)

غالهرضا جْاًگیری

هیٌاب-تٌذرکَّستک-ساحل رٍستای گْردٍ

21

جاسک قالة (غیر فعال)

*

عثذالَّاب کالًتری

تٌذرجاسک-کیلَهتر 22جادُ کٌارک-رٍستای ّشذاى

21

هحوذ صفت زادُ

*

(غیر فعال)

هحوذ صفت زادُ

پرضیي گلف قطن (غیر فعال)

هحوذ دریاًَرد

فایثرهثتکرضٌاٍر (غیر فعال)

فرّاد رضیذی

22

*

23

*

22332222

کارگاُ :تٌذر تیابً-رسیذُ تِ آتٌوا -پشت تاشگاُ ٍرزشی (کٌار خَر)
کارگاُ  :قشن-رٍستای کٍَُ ئی-جٌة اسکلِ کاٍُ
دفتر  :قشن-تٌذر درگْاى-تعذ ازپوپ تٌسیي-سِ راّی الفت
تٌذرلٌگِ-کیلَهتر 22جادُ تٌذرعثاس -تٌذرهعلن

22422228
34422528 -34422524- 22
22243538-22
32253252
24484223
24243322 -24223434
22242232252
32454223 - 32453248
22442524-22322452-82

* تَجِ  :1کارگاهها/شرکت های شناورسازی ((غیرفعال)) به منظور شروع فعالیت و ساخت هرگونه شناور مستلسم به روزرسانی تأییدیه فنی خود نزسد دددر
مرکسی بازرسی و ثبت شناورها هرمسگان می باشند.
* تَجِ  :2کارگاههای ردیف 21دلی  21عالو بر ((شناور سازی)) در حوز ((قایق سازی)) نیس فعال می باشند.

لیست ضرکت ّای ضٌاٍرسازی فایثرگالس استاى ّرهسگاى
ردیف

ًام ضرکت/کارگاُ

هذیرعاهل

24

رضیذ قطن

هحوَد سفاری

جسیرُ قشن-الفت-جٌة پاسگاُ ًیرٍی اًتظاهی

25

جْاز اقیاًَس قطن

علی افتخاری

قشن-ساحل هٌطقِ پی پشت – جٌة شرکت هام ٍطي

32345222

26

آریي ًگیي تَم قطن

هحوذ ایجاد

قشن-ساحل هٌطقِ پی پشت – جٌة کارگاُ شوارُ  4صالح افتخاری

33522243

27

الیاس سپٌذ قطن

صالح افتخاری

قشن-ساحل هٌطقِ پی پشت – جٌة کارگاُ شوارُ  2صالح افتخاری

32345224

28

عصرآتی خلیج فارس

اتراّین هتَسل کردٍاى

قشن-ساحل هٌطقِ پی پشت – جٌة کارگاُ اتراّین افتخاری

32345222

29

ًام آٍراى تالش اعتواد قطن

فردیي افتخاری

قشن-ساحل هٌطقِ پی پشت – جٌة شرکت الیاس سپٌذ قشن

32222222

31

هذکٌذآلَی قطن

غالم پاکَّی قطوی

دریارخص

تقی رحیوی

31

*

آدرس

قشن -رٍستای شیة دراز – هٌطقِ کٌذآلَ – رٍترٍی جسیرُ ٌّگام

تٌذرعثاس-شْرک صٌعتی شوارُ  – 2اتتذای خیاتاى حافظ

تلفي/فکس
32382322
22242532252

32332222-32

32222323

* تَجِ : 1کارگاهها/شرکت های شناورسازی ((غیرفعال)) به منظور شروع فعالیت و ساخت هرگونه شناور مستلسم به روزرسانی تأییدیه فنی خود نسد
دددر مرکسی بازرسی و ثبت شناورها هرمسگان می باشند.
* تَجِ  :2کارگا ردیف  12صرفاً در حوز ((قایق سازی)) فعال می باشد.

لیست کارگاُ ّای لٌج سازی چَتی استاى ّرهسگاى

ردیف

ًام کارگاُ -هذیر

هحل کارگاُ

1

عثذالِ اتراّیوی

تٌذرکٌگ-جٌة شرکت کَّیي دریا

2

رضیذ قطن (هحوَد سفاری)

قشن-الفت-جٌة پاسگاُ اًتظاهی

3

گَراى قطن (حسي اسواعیلی)

جسیرُ قشن -ساحل رٍستای گَراى

4

یَسف ّذری

جسیرُ قشن -ساحل رٍستای گَراى

5

عثذالرحوي ّذری

جسیرُ قشن -ساحل رٍستای گَراى

6

هحوذ گلثت

تٌذر کٌگ -جٌة تازار هاّی فرٍشاى

7

عثذالِ تلوِ* (غیرفعال)

تٌذرلٌگِ -تٌذرحسیٌِ -جٌة اسکلِ

ضوارُ تلفي
22244542222
22242222822
32382322
22242532252
22242532228
32222234
32223422
22242522442
32222242
32223442
22242542228
22242544382
22343324

* تَجِ  :کارگا های شناورسازی ((غیرفعال)) به منظور دددمه فعالیت و ساخت هرگونه شناور مستلسم به روزرسانی تأییدیه فنی خود نسد دددر مرکسی
بازرسی و ثبت شناورها هرمسگان می باشند.

