
استاى ّرهسگاى شرکت ّای شٌاٍرسازی فایثرگالسلیست   

 فکس/تلفي آدرس هذیرعاهل کارگاُ/ًام شرکت ردیف

 32248139  -32248141 ساحل دریا-رٍستای دٍالب-قطن آزاداحوذ  آزاد 1

 32248139  -32248040 ساحل دریا-رٍستای پی پطت-قطن آزادعثذالطیف  آزاد دٍالب قشن 2

 35450277  -35450276 ساحل دریا-رٍستای پی پطت –قطن صالح افتخاری ( 1کارگاُ شوارُ )صالح افتخاری 3

 35450277 -35450407 جٌة کارگاُ آزاد-رٍستای پی پطت-قطن صالح افتخاری ( 2کارگاُ شوارُ )صالح افتخاری 4

 35450413 -35450414 1جٌة کارگاُ صالح افتخاری -رٍستای پی پطت-قطن علی افتخاری تک استَار قشن 5

 35376757 -35450304 ضرکت فرداسازاى دیار قطنجٌة -رٍستای پی پطت-قطن اتراّین افتخاری پی پشت قشن 6

 35376280 -35376376 جٌة کارگاُ لٌج سازی چَتی الْاهی-رٍستای پی پطت-قطن الْاهیاحوذ  الْاهی  7

 44460485  -44460000 هْذی جْاًگیریجٌة کارگاُ -تٌذرتستاًِ-تٌذر لٌگِ هحوذیاىاتراّین  هحوذیاى 8

هْراى زادعثذالِ  هْراى زاد 9  44460487  -44460486 رٍترٍی کارخاًِ یخ سازی -رٍستای تستاًِ -کیلَهتری جادُ تَضْر 24 -تٌذرلٌگِ 

 35450437 -35450439 اقیاًَسجٌة ضرکت جْاز -رٍستای پی پطت-قطن عارف افتخاری  هام ٍطي قشن 10

 35450800 -35450277  جٌة ضرکت تک استَار قطن -رٍستای پی پطتساحل  – قطن هسلن افتخاری فرداسازاى دیارقشن 11

12 
 44331000 جٌة پلیس راُ-جادُ تٌذرعثاس -تٌذرلٌگِ علی جْاًگیری شْاب دریا ّرهسگاى*

13 
 44245294 -44460098 تٌذر تستاًِ-جادُ تَضْر24کیلَهتر-تٌذرلٌگِ رحین پَرعثذالرحین  پَیاتٌذر تستاًِ*

14 
 44332335  -44223101 پلیس راُجٌة -جادُ تٌذرعثاس-تٌذرلٌگِ پرٍىهحوذ  پرٍى*

15 
 44245508 جٌة ضرکت پَیاتٌذرتستاًِ-رٍستای تستاًِ–کیلَهتری جادُ تَضْر 24-تٌذرلٌگِ هْذی جْاًگیری هْذی جْاًگیری*

16 
 32250648 -32250647 -50 ساحل طاّرٍئیِ -سیریک احوذ پیواى فر  جْاى دریاسیریک*

17 
 44473638-40 صٌعت ّفتن -ضْرک صٌعتی درخت سثس – جسیرُ کیص  حسیي جْاًگیری فایثرصٌعت دریاکیش*

18 
 تحراًیهرتضی  سازُ ّای دریایی تحراًی*

  -3ارُمش ضْرک صٌعتی-تَستاًًَرسیذُ تِ رٍستای -جادُ تٌذر لٌگِ-تٌذرعثاس  

 ًثص هیذاى ضْرک
35563069 

*غالهرضا جْاًگیری 19
 42282503 ساحل رٍستای گْردٍ-تٌذرکَّستک-هیٌاب جْاًگیریغالهرضا  (غیر فعال) 

 42523355 -42553232 رٍستای ّطذاى-جادُ کٌارک15کیلَهتر -تٌذرجاسک عثذالَّاب کالًتری (غیر فعال) *جاسک قالة 20

 09179539961 (کٌار خَر)پطت تاضگاُ ٍرزضی -ًرسیذُ تِ آتٌوا -تٌذر تیاب: کارگاُ هحوذ صفت زادُ (غیر فعال) * هحوذ صفت زادُ 21

 هحوذ دریاًَرد (غیر فعال) *گلف ایراى قشن 22
 جٌة اسکلِ کاٍُ-رٍستای کٍَُ ئی-قطن: کارگاُ 

 سِ راّی الفت-تعذ ازپوپ تٌسیي-تٌذر درگْاى-قطن: دفتر 
35263128-  35262543 

 44225657-44350260-80 تٌذرهعلن -جادُ تٌذرعثاس15کیلَهتر -تٌذرلٌگِ فرّاد رشیذی (غیر فعال) *فایثرهثتکرشٌاٍر 23

به منظور شروع فعالیت و ساخت هرگونه شناور مستلسم به روزرسانی تأییدیه فنی خود نسد اداره  ((غیرفعال))شرکت های شناورسازی /کارگاهها :1 تَجِ* 

 .مرکسی بازرسی و ثبت شناورها هرمسگان می باشند

 .نیس فعال می باشند ((قایق سازی))در حوزه  ((شناور سازی))عالوه بر  18الی  12ی ردیفکارگاهها :2 تَجِ* 

 



استاى ّرهسگاى فایثرگالسشرکت ّای شٌاٍرسازی لیست   

 فکس/تلفي آدرس هذیرعاهل کارگاُ/ًام شرکت ردیف

 جٌة پاسگاُ ًیرٍی اًتظاهی-الفت-جسیرُ قطن هحوَد سفاری  رشیذ قشن 24
35380341 

09171631961 

 35376411 جٌة ضرکت هام ٍطي –ساحل هٌطقِ پی پطت -قطن علی افتخاری جْاز اقیاًَس قشن 25

 33614473 صالح افتخاری 2جٌة کارگاُ ضوارُ  –ساحل هٌطقِ پی پطت -قطن هحوذ ایجاد قشنآریي ًگیي تَم  26

 35376407 صالح افتخاری 1جٌة کارگاُ ضوارُ  –ساحل هٌطقِ پی پطت -قطن صالح افتخاری الیاس سپٌذ قشن 27

 35376514 جٌة کارگاُ اتراّین افتخاری –ساحل هٌطقِ پی پطت -قطن اتراّین هتَسل کردٍاى عصرآتی خلیج فارس 28

29 
 09171632013 رٍترٍی کارخاًِ ًطکي دریا -خیاتاى حافظ – 1ضْرک صٌعتی ضوارُ -تٌذرعثاس رضا جْاًگیری آٍیذکاراى دریای شرف *

30 
 35551343 اتتذای خیاتاى حافظ – 1ضْرک صٌعتی ضوارُ -تٌذرعثاس تقی رحیوی دریارخش *

 

به منظور شروع فعالیت و ساخت هرگونه شناور مستلسم به روزرسانی تأییدیه فنی خود نسد  ((غیرفعال))شرکت های شناورسازی /کارگاهها : 1تَجِ* 

 .اداره مرکسی بازرسی و ثبت شناورها هرمسگان می باشند

 .فعال می باشند ((قایق سازی))صرفاً در حوزه  30الی  29 ی ردیفکارگاهها :2 تَجِ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

استاى ّرهسگاى کارگاُ ّای لٌج سازی چَتیلیست   

 

 ردیف هذیر -ًام کارگاُ هحل کارگاُ شوارُ تلفي

09177620155 

09171990840 
 1 عثذالِ اتراّیوی جٌة ضرکت کَّیي دریا-کٌگتٌذر

35380341 

09171631961 
 2 (هحوَد سفاری)رشیذ قشن  جٌة پاسگاُ اًتظاهی-الفت-قطن

09171631418 

35410132 
 3 (اسواعیلیحسي ) گَراى قشن گَراىساحل رٍستای  -قطنجسیرُ 

 4 یَسف ّذری گَراىساحل رٍستای  -قطنجسیرُ  35413291

09171614720 

35410075 

35413275 

 5 عثذالرحوي ّذری گَراىساحل رٍستای  -قطنجسیرُ 

 6 گلثتهحوذ  جٌة تازار هاّی فرٍضاى -کٌگتٌذر  09171621108

09171622381 

44373307 
 7 (غیرفعال) *عثذالِ تلوِ جٌة اسکلِ -حسیٌِتٌذر -تٌذرلٌگِ

 

به منظور ادامه فعالیت و ساخت هرگونه شناور مستلسم به روزرسانی تأییدیه فنی خود نسد اداره مرکسی  ((غیرفعال))کارگاه های شناورسازی  :تَجِ * 

 .بازرسی و ثبت شناورها هرمسگان می باشند

 


