
بندر عباس بلوارصیادان  میدان الرك ساختمان دریایی ط4 واحد 12 علی  اکبري پارگامی کشتیرانی-تخلیه بویه سبز1
076-32248200

32240617-076بندرعباس سه راه دلگشا ساختمان کیش ط 2 واحد 102فریدکرجی بانی کشتیرانی-تخلیه-بارنویسی بویه قرمز2

33686879-076بندرعباس بلوار امام رسالی جنوبی بعد از میدان 12 فروردین کوچه عدالت 2 جنب ساختمان فرهاد ساختمان هامونمجید افروزنمایندگی کشتیرانی-سوخترسانیپارسام گستر دریا3

33678656-076بندرعباس بلوار دانشگاه روبروي کتابفروشی استاد نبش دانشگاه 11 ساختمان خلیج فارس ط 6 واحد 63احمد خواجهنمایندگی کشتیرانیپرنده دریا هرمز4

32238344-076بندرعباس -چهارراه مرادي-کوچه مهیار 1-ساختمان ارتمیس طبقه 5-واحد 505فاطمه پور موسی کنفینمایندگی کشتیرانیسیمرغ طالیی ابهاي جنوب5

33511487-076بندرعباس -بلوار پاسداران-جنب برج اقتضاد -ساختمان بازرگان-واحد 6محمدرضا زارع کاملنمایندگی کشتیرانیسفیر دریاي نیلگون6

بندر عباس بلوار پاسداران روبروي پیام نور ساختمان ملکزاده ط2 واحد 3فریدون دربندي نمایندگی کشتیرانیسام لنگر7
076-3360612

076-33555522

88770571-021تهران خ ولیعصر باالتر از میدان ونک کوچه لخلیل زاده پالك 52حمید ایزدي نمایندگی کشتیرانیامواج دریا8

5-33110111-021تهران خ فردوسی کوچه بلزیک -ساختمان جواهري -طبقه اول پالك 18سید محمد حسینی نمایندگی کشتیرانی ایران باب9

5-88790900-021تهران خ ونک  پالك 39 ساختمان آبران جنوب  اکبر لطافتی نمایندگی کشتیرانی آبران جنوب10

تهران خیابان گاندي جنوبی نبش ششم غربی شماره 38  ط1 مجید کربالیی صفر لواسانی نمایندگی کشتیرانیبنیاد 11
021-88779516
021-88795211
021-88783838

2-88433990-021تهران خ سهروردي شمالی بن بست بیشه پالك9 واحد 7رسول بازرگانی پورنمایندگی کشتیرانیپیشتازان دریا12

88790936-021تهران میدان ونک  اول خیابن ونک پاساژ ونک-طبقه 4 واحد 404مجید صالحنمایندگی کشتیرانیپاشا دریاي شرق13

تهران خ وزراء شمار84 ساختمان تاید واتر مهدي اعتصامکشتیرانی، کانتینري و تخلیه و بارگیري  تایدواتر14
021-871482

021-8719411
021-88553321

8-88692605-021تهران سعادت آباد ابتداي بلوار دریا روبروي مسجد قدس پ 59امیر مشکبو نمایندگی کشتیرانیجاده نقره اي15

8-88059334-021تهران خ سید جمال الدین اسدابادي کوچه 58 پالك 3 ط2واحداحمد فکورمطلق نمایندگی کشتیرانیجهان امواج16

88884062-021تهران خ ونک -پاساژ تک-آسانسور دوم-طبقه 4 واحد 24محمد رضا صادقی اصفهانی نمایندگی کشتیرانیخلیج آبی17
021-88882448

88309733-021تهران-خیابان دکتر بهشتی-روبروي پمپ بنزین طبقه 3 - واحد 6 پالك 324صدیقه طاهري نمایندگی کشتیرانیدکل بار18
021-88841745

تهران-خیابان بهشتی-میدان تختی-خیابان صابونچی-کوچه معینی پالك 40 طبقه سوم واحد 4  جالل تبریزي نمایندگی کشتیرانیسی بار ودریا19
021-22036211

021-88506590-2
021-22049354

60-88736440-021تهران خ سهروردي شمالی خ هویزه غربی شماره 116 ط 2عبدالزهرا محالتی پور نمایندگی کشتیرانی سیزارك20

5-22254752-021تهران میرداماد بین خ نفت و  مدرس پالك 249غالمرضا  عطوفی کشتیرانی-تخلیه-بارنویسی  گلف اجنسی ایران21
021-22227015-6

22225303-021تهران بلوار میرداماد شماره 169 ط 3 ص پ 5486 -19395 مجید ورشوساز نمایندگی کشتیرانیهفت دریا22

88778429-021تهران خ گاندي نبش خ دوم ساختمان پاریندخت محمد کاظم وزیریان نمایندگی کشتیرانیامواج طالئی23

88736520-021تهران خیابان سهروردي شمالی خ هویزه غربی شماره 118 ط 2محمد مهدي عسکري بهبهانی نمایندگی کشتیرانی خدمات دریائی ستاره24

22143810-021تهران سعادت آباد میدان فرهنگ کوچه پیوند 2 ساختمان  vasa ط اول واحد 3 وحید مشکبو نمایندگی کشتیرانیخط ستاره دریا25

32225431-076بندرعباس خ امام خمینی سه راه دلگشا ساختمان شهاب ط 3 واحد 2عبدالحسن نادري نمایندگی کشتیرانیراش بندر26

7-33613640-076بندرعباس -رسالت جنوبی-روبروي استانداري جدید -جنب اداره کل محیط زیست - پالك 35ابوالقاسم عبداللهی تخلیه و بارگیريآریا بارانداز ساحل27

32252261-076بندر عباس چها راه سازمان بلوار امام موسی صدرشمالی ساختمان گابریک ط4 واحد 401بهنام حسین پورتخلیه و بارگیرياختران بندر خلیج فارس28

33592021-076 بندرعباس جاده اسکله شهید رجایی سه راه فوالد هرمزگان جنب پمپ بنزینمحمد حسن جناب تخلیه و بارگیري ارمغان درناي هرمزگان29

32232467-076بندر عباس -میدان یادبود جنب بانک صادرات ساختمان یادبود ط 2 واحد 5حیدر علی حمیدي تخلیه و بارگیري - بارشماريامواج طالیی خلیج فارس30

33379022-076بندرعباس -جاده اسکله شهید رجایی-روبروي توانیر-ورودي فوالد هرمزگان-روبروي پل راه آهن- انبار آریا ترابربندر فرهادباقري پورتخلیه و بار گیري و بارشماريخروش سپیده صبح31

33590732-076بندرعباس جاده بندر شهید رجایی جنب پمپ بنزین ابتداي جاده فوالد هرمزگان-روبروي مرکز معاینه فنیکورش نجاتی تخلیه و بارگیريخونسرخ32

32246226-076بندرعباس - چهار راه سازمان بلوار امام موسی صدر شمالی مجتمع گامبرون ط3 واح502احسان عباسی دوانیتخلیه و بارگیريساحل آرام دوستی33

33514780-076بندرعباس بلوار پاسداران روبروي دخانیات نبش خ مالک اشتر 24 پ114 ط اولحسین بختیاريتخلیه و بارگیري و بارشماريساحل نمایان بندر34

32251113-076بندرعباس خ شریعتی ساختمان سپهر ط اول واحد 3خلیل میرزاییتخلیه و بارگیري -بارشماريسحر ساحل بندرعباس35

33379408-076بندر شهید رجایی- منطقه ویزه اقتصادي -اراضی 200هکتاري-محوطه اختصاصی سریع بار خلیج فارسرضا خرسند تخلیه و بارگیريسریع بار خلیج فارس36

32248714-076بندرعباس خ امام موسی صدر جنوبی جنب پست برق ساختمان پاداش ط 3داریوش عیدي پورتخلیه و بارگیري و بارشماري شاهین تدارك دریا37

35245800-076بندرعباس مجتمع بندري شهید رجایی اراضی 200 هکتاري روبروي باسکولهاي گندمی ترمینال اختصاصی فالت بندراسفندیار عباسیتخلیه و بارگیري و بارشماري فالت بندر38

32237754-076بندرعباس-میدان شهداء-ساختمان راین-طبقه 7-واحد 3زهره خوشبوییتخلیه و بارگیريغروب ماه ساحل خلیج فارس39

32230737-076بندرعباس میدان یادبود خ امام خمینی کوچه پیروزي 26 پالك 6 طبقه 3 واحد 7عبدالمجید جعفريتخلیه و بارگیريفهیم پارس بندر40

2-33514780-076بندر عباس - بلوار پاسداران-روبروي دخانیات-نبش خیابان مالک اشتر24 1واحد2پالك 114محسن امینی پورتخلیه وبارگیريلنگر گاه ارمغان هرمزگان41

33514071-076بندر عباس-بندر شهید رجایی - اراضی 200 هکتاري محوطه اختصاصی شرکترحمت مرادي زیارت تخلیه و بارگیري - بارشماريمروارید بندر خلیج فارس42

33555310-076بندر عباس _ میدان شهدا ساختمان دهقان  طبقه همکف پالك 10محمد رخش بهار تخلیه و بارگیرينسیم گستر آبی43

بندرعباس سه راه جهانبار ابتداي بلوار جمهوري اسالمی جنب شرکت بندر اقصیمصطفی بنی نعیم تخلیه و بارگیريهرمزگان کاران بندر44  076-33551007

33514153-076بندر شهید رجایی- منطقه ویزه اقتصادي ترمینال 5جهرم دشتیانتخلیه و بارگیريمرعی ساحل بندر45

2232467-076بندر عباس -میدان یادبود جنب بانک صادرات ساختمان یادبود ط 2 واحد 5حیدر علی حمیدي تخلیه و بارگیري - بارشماريامواج طالیی خلیج فارس46

بندرعباس بلوار جمهوري اسالمی نبش سه راه جهانبار ساختمان سه طبقه طبقه دوم واحد 7محمد سعید پور کاویان تخلیه و بارگیري ایمن بار عادل47  076-33555965

6-22903174-021تهران بلوار میرداماد کوچه نسا پ 12 واحد 2 ابراهیم یار احمديتخلیه و بارگیريبلوك بار48

82911-021تهران خ مطهري  مابین کوه نور و دریاي نور پالك 225پرویز گالبی تخلیه و بارگیريپرس49

بندرعباس بعد از سه راه جهانبار خ دکتر ابراهیمی روبروي سوپر مارکت زاگرس مغازه ششمخانم حسینی تخلیه و بارگیريجذر بندر صدرا50  076-33511301

33562404-076بندر عباس- منطقه ویژه اقتصادي و بندري شهید رجایی- انبار 23 کاالعلی حمیديتخلیه و بار گیري و بارشماريخلیج پژم51

تهران خ وزراء شمار84 ساختمان تاید واتر مهدي اعتصامتخلیه و بارگیري  تایدواتر52
021-871482

021-8719411
021-88553321

3345204-076بندرعباس بلوار امام خمینی جنب سینما شهر نمایش ساختمان تجاري اداري ذکریا ط 2 پ 26عیسی محمدي مزرعهتخلیه و بارگیريغزل میالد کارون53

تخلیه و بارگیري و بارشماري

تلفن دفتر مرکزيدفترمرکزي نام مدیرعاملنام شرکت  موضوع شرکت
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