لیست شرکت های شناورسازی فایبرگالس استان هرمزگان
( ) 89/4/4

ردیف

نام شرکت/کارگاه

مدیرعامل

1

آزاد

احمد آزاد

آدرس

تلفن/فکس

قشم -روستای دوالب -ساحل دریا

34428232 - 34428222

2

آزاد دوالب قشم

عبدالطیف آزاد

قشم -روستای پی پشت -ساحل دریا

34428232 - 34428222

3

صالح افتخاری(کارگاه شماره ) 1

صالح افتخاری

قشم – روستای پی پشت -ساحل دریا

32222444 - 32222445

4

کران بنیان قشم

صالح افتخاری

قشم -روستای پی پشت -ساحل دریا

32222444 -32222224

5

تک استوار قشم

علی افتخاری

قشم -روستای پی پشت -جنب کارگاه صالح افتخاری 2

32222223 -32222222

6

پی پشت قشم

ابراهیم افتخاری

قشم -روستای پی پشت -جنب شرکت فرداسازان دیار قشم

32345424 -32222322

7

22بهمن قشم ( الهامی سابق )

-

قشم -روستای پی پشت

32345482 -32345345

8

محمدیان

ابراهیم محمدیان

بندر لنگه -بندربستانه -جنب کارگاه مهدی جهانگیری

22252282 -22252222

9

مهران زاد

عبداله مهران زاد

بندرلنگه 42 -کیلوممتری جواده بمشوهر -روسوتای بسوتانه -روبوروی
کارخانه یخ سازی

22252284 - 22252285

11

مام وطن قشم

عارف افتخاری

قشم -روستای پی پشت -جنب شرکت جهاز اقیانمس

32222234 -32222232

11

فرداسازان دیارقشم

مسلم افتخاری

قشم – ساحل روستای پی پشت -جنب شرکت تک استمار قشم

32222822 -32222444

12

شهاب دریا هرمزگان

علی جهانگیری

بندرلنگه -جاده بندرعباس -جنب پلیس راه

13

پویابندر بستانه

14

پرون

محمد پرون

15

مهدی جهانگیری

مهدی جهانگیری

16

جهان دریاسیریک

احمد پیمان فر

17

فایبرصنعت دریاکیش

حسین جهانگیری

18

سازه های دریایی بحرانی

مرتضی بحرانی

19

غالمرضا جهانگیری

غالمرضا جهانگیری

میناب-بندرکمهستک-ساحل روستای گهردو

21

جاسک قالب

عبدالوهاب کالنتری

بندرجاسک-کیلممتر 22جاده کنارک-روستای هشدان

21

محمد صفت زاده

محمد صفت زاده

22

گلف ایران قشم

محمد دریانورد

23

فایبرمبتکرشناور

فرهاد رشیدی

عبدالرحیم رحیم پور بندرلنگه -کیلممتر42جاده بمشهر-بندر بستانه
بندرلنگه -جاده بندرعباس -جنب پلیس راه
بندرلنگه 42-کیلممتری جاده بمشهر– روستای بستانه-جنب شورکت
پمیابندربستانه
سیریک -ساحل طاهروئیه
جزیره کیش – شهرک صنعتی درخت سبز -صنعت هفتم
بندرعباس -جاده بندر لنگه-ن رسیده به روستای بمسوتانم-شوهرک
صنعتی شماره - 3نبش میدان شهرک

کارگاه :بندر تیاب-نرسیده به آبنما -پشت باشگاه ورزشی (کنار خمر)
کارگاه  :قشم-روستای کموه ئی-جنب اسکله کاوه
دفتر  :قشم-بندر درگهان-بعد ازپمپ بنزین-سه راهی الفت
بندرلنگه-کیلممتر 22جاده بندرعباس -بندرمعلم

22332222
22422422 -22252228
22334332 - 22443222
22422228
34422528 -34422524- 22
22243538-22
32253252
24484223
24243322 -24223434
22242232252
32454223 - 32453248
22442524-22322452-82

آخرین وضعیت
غیر فعال
فعال
فعال
فعال
فعال
فعال
غیر فعال
غیر فعال
غیر فعال
فعال
فعال
فعال
فعال
فعال
غیر فعال
غیر فعال
فعال
غیر فعال
غیر فعال
غیر فعال
غیر فعال
غیر فعال
غیر فعال

* توجه  :کارگاهها/شرکت های شناورسازی ((غیرفعال)) مجاز به هیچ گونه فعالیتی نبوده و به منظور شروع فعالیت و ساخت هرگونهه شهناور ملهت به بهه
روزرسانی تأییدیه فنی خود نبد اداره مرکبی بازرسی و ثبت شناورهای هرمبگان می باشند.

لیست شرکت های شناورسازی فایبرگالس استان هرمزگان
آدرس

ردیف

نام شرکت/کارگاه

مدیرعامل

42

رشید قشم

محمود سفاری

جزیره قشم-الفت-جنب پاسگاه نیروی انتظامی

42

جهاز اقیانوس قشم

علی افتخاری

قشم-ساحل منطقه پی پشت – جنب شرکت مام وطن

32345222

42

آذین نگین بوم قشم

محمد ایجاد

قشم-ساحل منطقه پی پشت – جنب کارگاه شماره  4صالح افتخاری

33522243

42

الیاس سپند قشم

صالح افتخاری

قشم-ساحل منطقه پی پشت – جنب کارگاه شماره  2صالح افتخاری

32345224

42

عصرآبی خلیج فارس

ابراهیم متوسل کردوان

قشم-ساحل منطقه پی پشت – جنب کارگاه ابراهیم افتخاری

32345222

42

آرام شناورکیان قشم

محمدرضا زمانی

قشم – شهرک صنعتی طمال

32425343

03

*آویدکاران دریای ژرف

رضا جهانگیری

03

*دریارخش

تقی رحیمی

بندرعباس-شهرک صنعتی شماره  – 2خیابان حافظ -روبروی کارخانه
نشکن دریا
بندرعباس-شهرک صنعتی شماره  – 2ابتدای خیابان حافظ

تلفن/فکس
32382322
22242532252

22242534223

32222323

آخرین وضعیت
فعال
فعال
فعال
فعال
فعال

فعال

ابطال مجوز

ابطال مجوز

لیست کارگاه های لنج سازی چوبی استان هرمزگان
( ) 89/4/4

ردیف

نام کارگاه -مدیر

محل کارگاه

3

عبداله ابراهیمی

بندرکنگ -جنب شرکت کمهین دریا

4

گوران قشم (حسن اسماعیلی)

جزیره قشم -ساحل روستای گمران

0

عبدالرحمن هدری

جزیره قشم -ساحل روستای گمران

شماره تلفن
22244542222
22242222822
22242532228
32222234
22242522442
32222242
32223442

