
    
  
   

 

 لیست اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 

ph     
 

 

 آدرس  شماره فاکس  شماره تماس  نام مدیرعامل  نام شرکت  

 محمدرضا پل مه  آباد اختر آریامن   1

07633446363 

07633446464 

07633446565 

07633561515 

07633561313 

07633561212 

 102داخلی 
- 6واحد  3، ساختمان ساحل طبقه  3دالوران بندرعباس، بلوار پاسداران، نرسیده به سه راه هتل هما، کوچه 

 7913657135دپستیک

 مهندس اصغر سلطانی  آبادان   2
66808724 

11 /66806510 
66808718 

، پایانه شماره دو شماره  491،  دانه داران، پایانه شماره یک، شماره 5بزرگراه فتح ) جاده قدیم کرج (، کیلومتر 

 . 138761-6311، کدپستی: 481

 11واحد   -4طبقه   -9پالک  – 23خیابان   - ورزا -تهران  88708425  88559896 ابوالفضل صفاری  خاورمیانه آبتین راه   3

 سعید همبری امیرآبادی  آبدیس مارین   4
88930401 

41685000 
 1598985634، کدپستی: 7، طبقه 7خیابان سپهبد قرنی، خیابان شاداب غربی،ساختمان شماره   88890136

 لطافتی اکبر  آبران جنوب   5
88888239 

7 /88790900 
 . 1994713341، کد پستی: 39، شماره  خیابان ونک ، میدان ونک 88882341

 هادی بخشی آبنوس خارگ   6

77522195 

77524578 

77523856 

 1611639714کدپستی - 19واحد -4طبقه   -3پالک  – ساختمان گیتی -سه راه طالقانی  -شریعتی –تهران  77671206

 1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  آتا پارس دریا   7

 2طبقه  -28پالک -6نبش کوچه -خیابان گاندی جنوبی -تهران  88880601 88880601 مهدی قدمی  آرکا فناور سیمین کیش   8

 407346شماره  –  7خیابان خیام   –دستگاه  300محله  – بندر امام خمینی –خوزستان   06152230321 06152230321 آقاملکی محمد غالمرضا پور   اتحاد دریای دوستی  9

 1967865631،کدپستی:9، طبقه سوم، واحد33کوچه سعیدی،پالک ، خیابان آفریقا  22025130 22025130 بیژن صانعی  آتشپا  10

shahbazivaki 26136952 عضو حقیقی )اصلی(  آذرخش شهبازی   11

l@gmail.com 
 ، دفتر وکالت شهبازی 3، طبقه 77نیاوران، خیابان پور ابتهاج، بعد از میدان شهدای دارآباد، پلک 
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 1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  آراباختر   12

 . 15498-46186، طبقه اول ) واحد شرقی ( کد پستی: 228بلوار میرداماد، برج آرین، شماره   22258325 22258319/ 22 محمدرضا شجاعی  آرامش آبی   13

 07633560959 حسین پل مه  اردیبهشت بندر   14
0763356394

6 
 4،ساختمان ساحل، طبقه 3بندرعباس، بلوار پاسداران،سه راه هتل هما،پشت مجتمع هما،دالوران  

 میرحسینی سید مهدی   آرمان دریا زمین   15

88176935 

88546298 

4 /88507101 

 9واحد -24پالک -خیابان عربعلی-خیابان خرمشهر  –خیابان سهروردی شمالی   -تهران  88174295

 1شماره   نبش خیابان یازدهم،، خیابان هرمزان ، شهرک غرب  88089133 88376401/ 3 آرش پیشگر  آریا   16

 کاپیتان حسن جلیل زاده  آریا بنادر ایرانیان   17

88888329 

88888328 

88190682 

88190683 

88190687 

 ، واحد شرقی 3، طبقه 40خیابان آفریقا،باالتر از چهارراه جهان کودک، خیابان کیش،پالک  88190688

 1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  آریا ترابر ایرانیان   18

 1397/ 03/ 02مصوبه مجمع عمومی مورخ تعلیق عضویت بر اساس  آریا دیزل اروند   19

 مژگان عیاری شیرجین  آریا فرین جام   20
42034000 

31 /88481520 

88481532 

88482815 
 4و  3، واحد  2)ساختمان بهار(، طبقه  259مطهری، بین میرزای شیرازی و قائم مقام فراهانی، پالک 

 5طبقه   -8پالک -خیابان مشیری-بلوار گلستان-خیابان جردن -تهران  22048150 22052080 علی ابوالحسنی لبرز آریا ترابر ا  21

 علیرضا ریاحی دهکردی  آریا مارین راد   22
88789605 

88789750 
 1517616116،کدپستی: 6واحد  ،2، طبقه  15خیابان گاندی، کوچه یکم، پالک  88771736

 8واحد  -4طبقه -برج بیژن   -میدان مادر   -خیابان میرداماد  –تهران  22226722 22226734-6 بهرام دردی طقان پور  آسیا تیر   23

 سمیه حسینیان مبصر  آسمان دریا رها   24
86083528 

86082314 

86083528 

86082314 
 14واحد  -5طبقه -12پالک -25خیابان  -ابتدای خیابان گاندی جنوبی – میدان ونک   -تهران 
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 بیژن الهوتی  آرین حمل خلیج فارس   25
42867 

26356943 
26356847 

کدپستی   2واحد  9خ ولیعصر باالتر از نیایش ) ایستگاه خبرنگاران ( نبش خ روانپور ساختمان جم ط  

1966843199 

 1586754366کدپستی-4واحد -2طبقه  -12پالک-کوچه میرزا حسنی –خیابان قائم مقام  فراهانی  –تهران  88722846 88722849-51 روزبه بیات  آریو مارین   26

 5طبقه  –  4پالک  –کوچه میرزا حسنی  –خیابان قائم مقام فراهانی  -تهران  88729260 88100650-3 جالل خادمی الحسینی آوش دریا کیا   27

 روزبه مختاری  آسام تدبیر دانش   28
86124388 

86124498 
 5ط  18پالک   18خیابان ولیعصر باالتر از خیابان بهشتی کوچه  88533015

 159574796591308187کدپستی  -3واحد -79پالک -خیابان منصور  –خیابان مطهری   –تهران  88842526 88492297-8 مهرداد امینیان  آداک آرام آریا   29

30  
آداک دریا بار پارسین  

 کیش 
 317واحد  -3طبقه - مجتمع تجاری اداری رویال مال- جزیره کیش 07644481170 07644481170 امیرحسین زارعی 

 شاهرخ همت شایان  آراد مهر دریا   31
22657860 

22657884 
 37واحد  -9طبقه   - 22پالک -بلوار گلشهر- بلوار نلسون ماندال-تهران  22657579

 لیال مهابادی  آراد راه دریا   32
88303442 

88867073 
 902واحد-9طبقه -272پالک –برج مرجان  –خیابان مفتح شمالی  –تهران  88303442

 مهرسا اسکندریان  اسپاد دریا پایا    33
86046137 

41989000 
 کدپستی -27پالک  -کوچه بیستم )رفیعی (  –خیابان وزرا  –تهران  43856962

 محسن بهرامی  اسپندان ترابر آتیه   34
88769608 

88502863 
 1533863748، کدپستی: 7، واحد 4، ط4خیابان شهید بهشتی، خیابان خرمشهر، کوچه رهبر، پالک  88764858

 88994123 88994123 فرهاد بیانی  ارفع اژدر خلیج فارس  35

 6واحد  -2طبقه  -1627پالک   –باالتر از چهارراه فاطمی    –خیابان کارگر شمالی  -تهران 

  -خیابان سید قطب الدین - سه راه دلگشا  –بلوار امام خمینی  –میدان یادبود    –بندرعباس   -دفتر مرکزی 

 301واحد -3طبقه  -1ساختمان آنامیس

 1516943611کدپستی: ، 8اسفراین، پالک میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، کوچه  88655326 88655320/ 30 عبدالحمید شکوری اصل  اسکوسیر   36

37  
اطلس اینسپکشن  

 سرویسز 
 404، طبقه چهارم، واحد 177بزرگراه آفریقا، نبش بلوار گلشهر، جنب بانک ملت، شماره   22059070 22019292 آیدین کاظم سلطانی 

 1969813964، طبقه اول، کدپستی : 10خیابان ولیعصر، کوچه نگار، شماره   میدان ونک،  88796034 88778040 شهرام معصومی آالقا  افق دریا   38



    
  
   

 

 لیست اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 

88776911 

 غالمرضا محمد جعفری  اقیانوس گستر پهناور   39
88544368 

88543853 
 1587995854، کد پستی: 29، واحد  10خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوم، پالک  88541962

 غزاله فیروزفر  اقیانوس اطلس شرق   40
26761456-

26763822 
26765718 

کدپستی - 4و -4ط -6پ -خ امیرکبیر  –خ شهرداری  - بندر امام خمینی –بندر ماهشهر  –استان خوزستان  

6356145447 

 منصور اسالمی  اقیانوس آبی سارینا   41
88857167 

88198906 
 4واحد -22پالک   –بلوار مینا  -خیابان نلسون ماندال  –تهران  88198906

 15واحد-4طبقه-ساختمان سهند -41پالک-16نبش خیابان  - خیابان احمد قصیر-میدان آرژانتین -تهران  22193375 88504127 احمد شجاعی  اقیانوس عمیق آبی   42

 1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  آل شیپز   43

 1518855411کدپستی   9اتوبان حقانی غرب بعد از پل مدرس پالک  88874450 86087870-4 محمدرضا خشوعی امواج دریا   44

 کدپستی - 3واحد  -2طبقه   - 139پالک  – 23نبش خیابان  –خیابان وزرا  –تهران  88713204 8-86124171 محمد بیونقی  امواج زرین دریا   45

 رضا صابر  امواج طالیی کاسپین   46

86128774 

86128665 

86127336 

 1998875670کدپستی  5ط  157سعات آباد، بلوار دریا شرق به غرب قبل از مطهری پالک  89771280

 21پالک  -خیایان گلزار   -ان خرمشهر)آپادانا( خیایان گلشن بخیا-تهران  88501595 47و 88519546 لطف اله متقی  امواج سفید دریا   47

 1993883787کدپستی-134واحد -13طبقه  -برج صدف - 2پالک  -ابتدای خیابان ده ونک-ونک  -تهران  8-88610357 8-88610357 غزاله عمویی  الماس سپید دریا   48

 22268201-5 22268201-5 آزاده صادقی  امن آور تاک   49
- 22واحد -5طبقه - 15پالک -ساختمان سایان -خیابان مصدق شمالی -بلوار میرداماد -تهران 

 1919713357دپستیک

 امید مرادی  امیدان ساحل پارسیان   50

22879950 

22879960 

22879970 

 ، طبقه دوم 7، واحد 74خیابان پاسداران، خیابان گلنبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا، پالک  22879980

 سلیمان کوهی  امیر آروین صدرا   51
01344427627 

01344428691 
01344427381 

کدپستی  17واحد  5طبقه- مجتمع تجاری بایندر-خیابان رمضانی  –میدان گمرک  – بندرانزلی –گیالن 

4315674995 

 46519-18696:نوشهر، بلوار امام رضا، روبروی کوی افشار، کشتیرانی امیر صدرا آریا، کدپستی  01152332762 01152331347 سید رضا حسینی امیر صدرا آریا   52
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01152337667 

 3.طبقه  89تهران.شهید قندی.نیلوفر.خیابان شهید محسن عربعلی.خیابان خرمشهر.پالک  90002014 90002014 مژده زربخشیان آنیل دریا   53

54  
انبارهای عمومی و  

 خدمات گمرکی ایران 
 مهدی ذوقی 

88060323 

88219173 
 1994915815کدپستی  -25پالک  -کوچه ماهتاب -سئول ابتدای خیابان - میدان شیخ بهایی-تهران  88060326

 13، طبقه ششم، واحد 259جردن،خیابان شهید دستگردی، شماره   88665235 88677081/ 3 سید میرزا علی قربانپور  آهنگ دریا   55

 89778418 41479000 نصرت اهلل عیاری  آیاز دریا   56
، کد پستی: 504، واحد 5، طبقه 15خیابان دهم، پالک عباس آباد، اندیشه، خیابان شهید جواد سرافراز، 

1586877945 

 کیوان بابا حیدری  ایران آبراه   57
4 /22253293 

22225911 
 1968833173،  کد پستی: 204آپارتمانم، دو ، طبقه برج پیروز،  بین میرداماد و ظفر،  ولیعصر خیابان  22225941

 سید علی حسن موسوی  ایران باب   58

5 /33110111 

33919553 

33921384 

 1144633847،طبقه اول، کدپستی: 11خیابان فردوسی، کوچه برلن، کوجه بلژیک، ساختمان جواهری، شماره   33111813

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  ایران بازدید   59

 ، طبقه دوم 4پالک  14میدان آرژانتین،خیابان شهید احمد قصیر، خیابان   88760183 88172024 سید حسین میر محمد علی  ایران ترابر   60

 22922179 22922177/ 78 لیال فاضل  ایران ترکمن   61
، کدپستی:  7، واحد 4،طبقه39بلوار میرداماد،میدان محسنی، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پالک  

1547936733 

   36پالک –انتهای کوچه گلخانه  –نرسیده به مدرس    –بلوار آفریقا   202داخلی  22012479-75462 کمال آقای محمد حمید   ایران مارین سرویسز   62

 مهندس جمشید خلیلی ایران و هند   63
40 /22048839   

22058095 
22010022 

کدپستی: ، 4، طبقه 8شماره  نبش کوچه مهرشاد،  خیابان ولیعصر،روبروی پارک ملت، خیابان صداقت، 

1967714643 

 20، طبقه پنجم، واحد  5بلوار آفریقا،خیابان مریم،پالک  22027267 22043490 سمیرا زمانیان  ایرسا مارین   64

 بهمن ندری  ایرسا دریا لجستیک   65
44403698 

44474504 
 11واحد  - 3طبقه -  10پالک  -خیابان گلستان ) مخبری (-اشرفی اصفهانی –تهران  104داخلی 

 1517633533، کدپستی : 10، واحد 5، طبقه 24خیابان گاندی، خیابان پنجم،پالک  88660367 88207956/ 8 امیر محمد رحیمی آشتیانی  ایلیا دریای پارس  66

 908واحد  -9طبقه - برج توپاز-220پالک –جنب پارک یاران - خیابان آیت اهلل کاشانی  -تهران  58741 58741 کامبیز شجاعی نیک  الیت آریا جم   67
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 1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  ایمن دریا زمین   68

 503واحد -5طبقه - 54پالک –سرو شرقی  –سعادت آباد    –تهران  26654084 26654300 کامران غالمی  اکسون  69

 88511160 88525297 داریوش بضاعت پور  بارآوران ایران   70
 طبقه دوم،   14میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر )بخارست سابق(، کوچه ششم پالک 

 15146-45511کدپستی: 

 فرید صفار زاده  باربران ایران   71

3 /88961542 

88962776 

66462007 

88966769 

66464549 

، واحد  4،طبقه 141، ساختمان 343میدان فلسطین،نبش چهارراه بزرگمهر، پالک  خیابان فلسطین،پایین تر از 

 . 1416934846، کدپستی 46

72  
باربری بین المللی  

 ایرانیان 
 1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ 

 رضا اورتیس  بارکاو لجستیک  73
6-88703564 

59184000 

88703566 

59184200 
 1513914616کدپستی  4ط  24آرژانتین خیابان بیست  و یکم پالک  میدان -تهران 

 بارمان ساحل اروند  74
سید داوود حسین زاده  

 نودهی

88658975 

88773680 

4 /88878501 

 1516649111، کدپستی: 2، طبقه 21، پ 29خیابان وزرا، خیابان  43856962

 88879107 88879101/ 6 علیرضا ناصح  بارویالنج   75
کدپستی:   22طبقه چهارم، واحد،  ساختمان آریان، 2307شماره  پایین تر از توانیر، ،ولیعصر خیابان 

1516745155 

 88003731 88016337 حمید طاعتی  بازرسی ایده کاالی تابان   76
، کد  7، واحد 5، ط 36تهران، یوسف آباد، میدان سلماس،  خیابان فتحی شقاقی، نبش خیابان جهان مهر، پ  

 1431774395پستی: 

 1436935652خ شیراز جنوبی خ علیخانی خ گلستان بن بست سوم پالک سوم کدپستی  خیابان مالصدرا،  88602355 88600159/ 161 مریم  بهلولی  باشه پارسه   77

 طبقه دوم غربی -72پالک  –روبروی کوچه اسفراین –انتهای خیابان الوند –میدان آرژانتین  –تهران  88663344 88643345-47 فواد جلیلیان  بتا  78

 1516844711، طبقه دوم شرقی. کدپستی : 72پالک   خیابان الوند،انتهای ، میدان آرژانتین  88643330 88643310/ 25 لیدا حفاری  بر و بحر ایران   79

 1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  البرز ناوگان پارسی   80

 1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  بروسان آریا   81

 1968716391کدپستی- 1واحد  -9طبقه   - 47خیابان بنیسی)فرزان غربی (پالک  –بلوار آفریقا   88871365 88871365 سیاوش ناجی پور  بلوگا فرابر   82
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 1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  بنا گستر کرانه   83

 عبدالحسین خدری  بندرسازان گناوه   84

27697200 

27697000 

07733130610 

22778780 

07733123800 

 

 664867854کدپستی : ،11دوم،تقاتع گیالن و اسالمی،پالکخیابان پاسداران، بوستان 

 7531884865کدپستی :  ،ایران، بوشهر، گناوه، انتهای بلوار غدیر، اداره بندر و دریانوری گناوه

 1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  بنیاد  85

 محمد جمشیدی  بهار مد   86

88919717 

88800679 

88895530 

88919718 

88800403 
 ، 23، واحد  2، طبقه 255بلوار کشاورز، ابتدای فلسطین جنوبی، نبش کوچه ذاکری، ساختمان 

 14166کدپستی: 

 07632240617 فرید کرجی بانی  بویه قرمز   87
0763223577

2 
   201پالک  - 2طبقه   – ساختمان کیش  –سه راه دلگشا  -بندرعباس 

 ظریف راد سیروس  بیکران قشم   88

88871737 

88871742 

88850542 

88871879 

 4)ساختمان دریا(، طبقه  25خیابان وزرا، وچه سی و سوم، پالک  88850870

 مهندس کامران اصغرزاده  پارت نیک   89
5 /77639004 

6 /77538474 
 . 1563618341، کدپستی : ، طبقه چهارم 91شماره بین چهار راه شریعتی و بهار،  ،  طالقانیخیابان  77524247

 احمد خواجه پرنده دریا هرمز   90
07633637514 

13-07633637512 

0763363751

5 
 402واحد –طبقه چهارم  –  Bورودی  – ساختمان قصر طالیی –چهار راه دامایی –بندر عباس 

 88551620 نازنین راحت طلب  پارس پیوند دریا   91
88551620 

88551399 
 طبقه پنجم جنوبی  8اسالمبولی )وزرا( کوچه ی چهاردهم پالک میدان آرژانتین، خیابان خالد 

 . 10، طبقه سوم واحد 18چهارراه جهان کودک، بلوار آفریقا، خیابان سپیدار، پالک  88194456 54513 فرهاد گیویان  پارس ترابر   92

 فرح بوستانی  پارس مارین   93
4 /88810263 

86070430 
 1589676718،کدپستی :11فراهانی،کوچه شبنم،پالک  خیابان قائم مقام  88841115
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 14واحد   –  4طبقه –  133پالک  –خیابان زینالی غربی   –خیابان سهروردی شمالی  –تهران  88762399 88762286 قاسم آشوری  پارس پارینه   94

 1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  پارسیان سفیر دریا   95

 علیرضا عبدالهی فرد  پاسارگاد بندر گناوه   96
22041064 

07733130900 
 71، واحد  7، طبقه 2761ولیعصر، باالتر از جام جم، روبروی مسجد بالل، نبش کوچه گلستان، پالک  07733137216

 مجید صالح  پاشا دریای شرق   97
6 /88790935 

88886360 
 1991945144، کدپستی: 404، واحد4، طبقه 12ونک، پالک میدان ونک، ابتدای خیابان ونک، پاساژ  88773313

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  پاکان ترابر   98

 1513633914، کدپستی: 3، طبقه همکف، واحد 28خ خالد اسالمبولی، کوچه سوم، پالک  88718257 88718256 غالمرضا خواجه پور  نسیم دریای آریا   99

100  
پایانه ها و مخازن  

 پتروشیمی 
 محمد شریف شهریاری 

02142579202 

02142579000 

88564626-8 

0773729565

6 

0773729566

5 

88564625 

 16پالک -2کوچه میالد -متری گلها  12خیابان -بلوار دادمان- شهرک قدس

 7511811362بوشهر، شهرستان عسلویه، فاز یک پتروشیمی، بندر پتروشیمی پارس، کدپستی: 

 3طبقه  -18پالک  -بن بست کیش -خیابان دیدار -بلوار نلسون ماندال-تهران  88758594 88177232 فهیمه رضازاده کسائی پایانه ترابر تهران   101

 کریم خمیسی پارس دریا سریع   102
19-18 -

0763354816 

0763354821

7 
 7917897787کدپستی–  4طبقه  –ساختمان نیا  – نبش بلوار دانشمند - سه راه جهانبار–بندر عباس 

 فرداد فیروز پور  پترو آسیا   103
28733437 

 
 403واحد -48پالک  -خیابان ناهید غربی–بلوار آفریقا   –تهران  88706272

 مازندران، بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد       01134623037 01134623036-8 کامبیز یحیی زاده  پدید آوران امید ساحل   104

 مرتضی پزدان پناه  پردیس اقیانوس سیراف   105

88664907 

88664376 

88667124 

 3واحد -3طبقه - 6پالک -کوچه صدر-نرسیده به بزرگراه کردستان - خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران  88179150

   1587617611 -225پالک   -بین دریای نور و کوه نور  - استاد مطهریخیابان  88735793 82911 امیر حسین پاک پرس  106
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 07632230735 علی حیدری فر  پرستو امواج اقیانوس  107
0763223073

5 
 7917736749، کدپستی : 1، طبقه اول، واحد 6، پالک 26بندرعباس، میدان شهداء، کوچه پیروزی 

 محمد علی یامی  پیام مارین   108
8-88756537 

2 -1-88529530 
 واحد جنوبی - طبقه دوم- 358پالک -جنب بانک کشاورزی –خیابان مفتح شمالی  –خیابان مطهری  -تهران  88753471

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  پیشتاز بندرسما   109

  1397/ 03/ 02عمومی مورخ تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع  پیشگامان اقیانوس آرام   110

 علی چهابی  پیوند دریا   111
88175016 

88175029 

88551570 

88733475 
 طبقه اول شرقی  14پالک  18میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر)بخارست سابق(،کوچه 

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  پیوند ناو دریای آبی   112

 شروین علیقلی زاده تاجران دریا کاال   113
88670482 

88670530 
 1917655641، کدپستی:17، واحد  5، طبقه 11خیابان آفریقا، خیابان آناهیتا، پالک  88197545

 مجتبی احمد آبادی  تاو ساحل اروند   114
41989000 

88878501 
 1516649111صندوق پستی   – 21پالک –  29خیابان –خیابان وزرا  –تهران  88777121

 3طبقه   -59پالک –بلوار ستاری  -بزرگراه آفریقا  88648399 88674806 نیما روشنایی  تارا دریای قشم   115

 تاید واتر خاورمیانه   116

 مهدی قائم مقامی 

 شماره دفتر 

88708922 

88553321 

88554322 

88708929 

88717367 

88708909 
 1511917413، کدپستی : 84، شماره 21روبروی کوچه  خیابان وزراء، جنب پارک ساعی،  

 1911913835، کدپستی :20،واحد 4، ساختمان کامیار، طبقه 73بلوار میرداماد، پالک   22253623 22266705/ 6 حسن علی شیدمند  تجارت دریای آبی   117

 الهام جعفری  تجارت دریای آترین   118
26219957 

28733539 
 1967756749کدپستی  -503واحد -5طبقه - 48پالک -خیابان ناهید - خیابان ولیعصر -تهران  

 1919633996کدپستی  - 1واحد   –  1پالک  – 1خیابان  -خیابان نفت شمالی -بلوار میرداماد  –تهران  26407278 26645083 محمد نجاتی  تیام دریا   119

 34پالک -جنب کوچه گودرز -خیابان فجر-مطهری خیابام  -تهران  88848838 88848871-3 امیررضا ملک زادگان  تیراس   120

 401واحد -4طبقه -123پالک  -بعد از مفتح  -خیابان سمیه  –تهران  88325247 57613 نادر تیموری  توسن بار فرابران تهران    121

 1518945654، کدپستی : 18جهان کودک، خیابان سپیدار، پالک خیابان آفریقا، باالتر از چهار راه   88194476 88194461-2 آیدین شکوری  ترابر بار شرق   122
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88196994 

88194468 

123  
ترمینال ترانزیتی توانا  

 قشم 
  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ 

 محمود رضا عیاری  ترنگ دریا   124
31 /88481520 

42034000 

88481532 

88481536 

 ،طبقه سوم، 259مقام فراهانی، ساختمان بهار، پالک  خیابان مطهری، بین خیابان میرزای شیرازی و قائم  

 13واحد 

 9-07733325208 محمد آبخو  تندیس خلیج فارس   125
0773332520

8-9 
 7513876763کدپستی  6و  5بوشهر خیابان حافظ فرعی بانک قوامین ساختمان نادر ط سوم واحد 

 1919634114، کدپستی: 5، واحد 1میرداماد،خیابان نفت شمالی، نفت یکم، پالک  خیابان  26422416 26401237 حامد سعادت  توسعه تجارت روبینا   126

127  
توسعه خدمات دریایی و  

 بندری سینا 
 فرخ طراح زادگان 

84308 

مسئول   88207400

 دفتر آقای سنایی 

88777923 

تایید فکس  

 508داخلی 

 . 1517753513کد پستی: طبقه دوم،  ،18، شماره  13کوچه  ، گاندی جنوبیخیابان 
 

128  
  ییایتوسعه خدمات در

 ساحل شمال   یوبندر
 اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران  -خیابان شهید سلطان محمدی –نوشهر   – مازندران  01152339066 01152339066 سعید محمودی اصل 

 ، ساختمان توشه بر 52عربعلی،خیابان نسترن شرقی،شماره خیابان شهید  سهروردی شمالی، 88736971 43602 محمد  نیک  پی  توشه بر   129

 605جزیرکیش.خیابان خیام.مجتمع بازار سارینا.طبقه ششنم.واحد  07696667024 07644468113 امین ملک  تیتان مارین کیش   130

 . طبقه اول 1. واحد  14پالک . 16محله آرژانتین. خیابان خالد اسالمبولی. کوچه  88549578 87700470 مهسا خسروی  تیر ناو ساتراپ   131

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  جاده رانان جهان   132

 1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  جاده رانان جوان   133

 3واحد-3طبقه  - 4پالک -18کوچه - قصیرخ احمد -میدان آرژانتین -تهران  86122927 86122927 محسن نادری بلداجی  جاده ریل دریا   134

 امیر مشکبو  جاده نقره ای   135
88688290 

88688260 
 59سعادت آباد ابتدای بلوار دریا پالک  88698546

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  جت مارین سرویسز   136

 . ، ساختمان یونیک19آرژانتین، ابتدای خیابان الوند،پالک میدان  86084730 83561/ 5 سعیده منبری  جنوب دریا بندر   137
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 88059334/ 8 احمد فکور مطلق  جهان امواج   138
88039077 

88030052 
 1436864845، کدپستی : 4، واحد 2، طبقه 3، پالک 58خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، کوچه 

 ، ساختمان یونیک. 19آرژانتین، ابتدای خیابان الوند،پالک میدان  86082064 83561 اقدس درونه  جهان دریا زمین   139

 1466998581، کدپستی: 4،  طبقه 32سعادت آباد، بلوار دریا، بین مسجد قدس و پاکنژاد، پالک  88372469 88377176 رامتین حسن زاده سلماسی  جهان دنیز کاال   140

  1397/ 03/ 02عمومی مورخ تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع  جهان گردان خراسان   141

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  جهان مورا   142

 88049721 88067384 )اصلی( حقیقیعضو  جواد اصغری   143
، کدپستی:   201و   202و   203، واحد 2، طبقه 6متری دوم، پالک   12شیخ بهائی، بعد از میدان شیخ بهائی،  

1995863793 

 مجید سجده دریای آریا حافظ   144
23843136 

23843134 

26100734 

26100452 
 1957617114کدپستی:خیابان فرمانیه، چهارراه پاسداران، برج آسمان، طبقه سوم، 

 07633560959 )اصلی( حقیقیعضو  حسین پل مه   145
0763356394

6 
 4،ساختمان ساحل، طبقه 3بندرعباس، بلوار پاسداران،سه راه هتل هما،پشت مجتمع هما،دالوران  

 علی محمودی سرای  حامل  146
5 /88759051 

4 ،88759753 

88503779 

88733610 
 1586867113، کد پستی: 1شماره ، خیابان هشتم ، دریای نور ) سرافراز (، خیابان مطهری خیابان 

 66001086 6649096-9 حسن شفیعی حامد بار   147
کدپستی - ساختمان مصطفی -460پالک  – مقابل دانشگاه صنعتی شریف  –خیابان آزادی   –تهران 

1341963411 

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  حمل دریایی ایران   148

 علیرضا ابراهیمی زاده  حمل و نقل  ترکیبی   149
26758394 

26758294 
 63پالک  – خیابان طجرلوی شرقی   – میدان طجرلو   –شیان  –تهران  26758130

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  حمل واردات ایران   150

   85پالک -76خیابان امام رضا  -مشهد -رضوی   نخراسا 05133446900 05133446900 معین صباغی  خاورزمین طوس   151

 1664867855، کدپستی 11پاسداران، بوستان دوم، خیابان گیالن غربی، شماره  خیابان  22778780 27697000 مصطفی بهجت  خدری جهان دریا   152

 . 1991954148، کدپستی : 602، ساختمان اداری آئینه،  طبقه ششم، واحد 110خیابان ونک، شماره  88785158 88785152/ 6 علی علیزاده  خدمات بندر جنوب   153
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 خدمات دریائی ستاره   154
محمد مهدی عسگری  

 بهبهانی 
88725758 7 /88709456 

جدید، ساختمان پارسه،طبقه سوم،  واحد    436خیابان شهید بهشتی،بین قائم مقام و میرزای شیرازی، پالک 

12 . 

155  
خدمات دریایی و بندری  

 کاوه
 22220759 22274535/ 7 هادی کریمی

پستی: د، ک5، واحد اول، طبقه  149شماره مجاور مسجد الغدیر، روبروی درمانگاه شایان، ، میرداماد  بلوار 

1911619413 

156  
خدمات دریایی و  

 مهندسی کشتیرانی قشم 
 یی خدا میابراه دیس

 22987182و4

15 /26100013 
 63شرقی، پالک اتوبان امام علی به سمت شمال، بعد پل شهید همت، خروجی شیان، خیابان تجلی  22987186

 1516844713، کدپستی: طبقه سوم ،  72، شماره  الوندخیابان  انتهای ، میدان آرژانتین  88771153 88643400/ 15 نادیا درساره  خدمات ساحلی ایران   157

 ، طبقه اول 55غربی، پالک  38سعادت آباد، خیابان   88583788 88583416 اشکان شریفی  خط آبی بی تا   158

 1435855713کدپستی  – 80پالک  -خیابان گرمسار غربی -شیخ بهایی جنوبی-خیابان مالصدرا  86053140 88700047 هان رهبر سعادت آی  خط دریا بندر   159

 ی دیجواد رش انوس یاق یخط طالئ  160
70 /88799868 

45342000 
 1517633531، کد پستی: 9، واحد 5، طبقه 24میدان ونک، خیابان گاندی پنجم، پالک  88660371

 93واحد  – 9طبقه   -  برج آژند نو   -خیابان هفتم  –خیابان کوه نور  -خیابان مطهری –تهران  88763078 54984000 مجتبی یوزباشی کرانه دریایی خط   161

 شجاع ا... اکبری   خلیج آبی   162

88882448 

88884062 

9 /88883132 

 1991944385کد پستی: ، 24، واحد 4، طبقه 2بلوک ، 42شماره  خیابان ونک، ، میدان ونک 88790155

 . 1917713553 کد پستی:، 4پالک ، بابک مرکزی، بزرگراه آفریقا 88799107 88879050 ابوالقاسم قماشچی  خلیج ایران   163

 1557636811کدپستی: ، 21خیابان خرمشهر )آپادانا(، خیابان گلشن، خیابان گلزار، پالک   88501595 88519546/ 50 علی حمیدی  خلیج پژم   164

   2ط   32شرقی پالک   16م آرژانتین خ بیهقی انتهای خ  88525904 88540845 علی حاجی اسمعیلی  خلیج فارس خط کیش   165

 علی حکاک خورشید دریای آبی   166

86086748 

86086729 

86086714 

 1518633745:جنوبی، کدپستی  2، واحد2، طبقه 16خیابان آفریقا، کوچه ناوک، پالک   86086593

 1513633934، کدپستی: 10، طبقه چهارم، واحد 28خیابان سوم وزرا، پالک   88710475 88700265/ 6 رسول رضا زاده خیام ترابر   167

168  
داده پردازان هومان  

 پویان
 -   8واحد  –ساختمان قائم  -29پالک   –خیابان فرجام شرقی   -تهرانپارس  –تهران  76701012 74361000 امیر دباغی  



    
  
   

 

 لیست اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 

 میالد قائم مقامی  داتام دریای اروند   169

88214512 

88069855 

88057721 

 4واحد  -134پالک  –برزیل غربی   –خیابان شیخ بهایی  –تهران  - 

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  دروازه طالئی ایرانیان   170

 عطری مسعود  دریا بار   171
88510976 

88510975 
 1559616611کدپستی   -طبقه همکف   – 87پالک  – نرسیده به خیابان سهروردی  –دکتر بهشتی  خیابان  88767049

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  دریا پارس   172

 ابراهیم واعظ تیرانی  دریا پرتوی گیتا   173
9 /86046074 

5 /06152232381 

info@dpgshi
ppinglines.co

m 

 1513914815: ی، کد پست401واحد ، 4طبقه ،  5، پالک 19بخارست    ابانیخ ن،یآرژانت دانیم

 6356197945، کدپستی: 5بندر امام خمینی، بلوار امام خمینی، ساختمان قلب شهر، ط 

 .   8، واحد 3، طبقه  20میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، پالک    75264 الهه سادات صفوی  دریا پیمای امین پارس   174

 عبدالهادی جابری پور  دریا دار تابان   175

88829988.26409

607 
 

MAKIE.J@DA
RYADAR.CO

M 

 3واحد   2، طبقه  2جنوبی، نبش کوچه تور، پالک  دکتر مفتحخیابان 

 کاپیتان حامد کاوه  دریا درخش   176
5 /88775582 

8 /88655301 
 ، طبقه همکف 8میدان آرژانتین انتهای الوند،کوچه اسفراین، پالک  88775587

 9183896155کدپستی-24پالک  -4نبش خرمشهر - خرداد 15حد فاصل میدان عدل خمینی و  -مشهد 05138581957 05138547940 الهام هادی زاده  دریا داران طوس   177

 1917753764، کد پستی: 9/ 11خیابان نلسون ماندال، بلوار آرش غربی، ساختمان میکا، شماره   75301999 75301000 سید جمال میری  دریا سرعت   178

 18، واحد 9، برج ونوس، طبقه214خیابان مالصدرا، جنب بیمارستان بقیه اهلل، پالک  88625175 88625110 قدیر شعیبی دریا طالی هرمز   179

 -  88871971 چراغی فاطمه  دریای آرام طالیی   180
- 7واحد-4طبقه-75پالک-خیابان شهید هرمز ستاری -کوچه مدیر-محله کاووسیه -تهران 

 1968816618دپستی:ک

 کامران واعظی آشتیانی  دریا محور تیراژه   181
22262849 

22262869 
 3و  17، واحد 200خیابان ظفر، خیابان نفت شمالی، پالک  22912685

  1397/ 03/ 02عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ تعلیق  دریا منظر مروارید   182

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  دریا وحدت جنوب   183
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 کامبیز جهانبانی  دریای خزر   184
01344425662 

1 /26100390 

01344423626 

26100099 
 مجاور، طبقه سوم. خیابان پاسداران، تقاطع شهید لواسانی،جنب برج آسمان، ساختمان 

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  دریای سرخ   185

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  دریای متحد امیران   186

 محمد رضا شادمند  دریای نیلگون ایرانیان   187

26145047 

22314569 

22316303 

 2طبقه   - 1145پالک  – نبش خیابان مجیدیه شمالی   –اتوبان شهید سلیمانی   –تهران  26144620

 تلفکس  88964763 آزاده محمودی راد  دریا پیمای اتحاد   188
- 20واحد  -4طبقه  -13پالک  -99ساختمان پزشکان –خیابان رویان  - بلوار کشاورز–تهران 

 1415994978دپستیک

 محسن غالمی  دریا گستران ققنوس  189
22272830 

22272637 
22272832 

: ی، کد پست 2واحد  - ششم  طبقه- (دی)برج ناه 28پالک  -خیابان شاه نظرى   - مادر دان یم-میرداماد    -تهران 

1547916157 

 علیرضا مکین ناصری  دریای مواج قشم   190
07635248064 

07635248068 
 7951919639کدپستی -124واحد -همکف طبقه  -مجتمع تجاری فردوسی –بلوار ولیعصر – قشم  تلفکس 

 طبقه چهارم  - 222پالک  -خیابان خرمشهر  –سهروردی  88866030 58127000 معصومه کاشانی  دریای متحد پاسارگاد   191

 88501160/ 4 علیرضا پیرنیا  دلتا  192
88750299 

88753586 

،  22طبقه دوم، واحد    ،1شماره  ، ساختمان آژندنور، خیابان هفتم ، خیابان کوه نور ، استاد مطهریخیابان 

 1587694919کدپستی: 

 بشیر فرجی جوبنی  دنیا بار   193

88823450 -

88841957 -

88841956 

 1586686719کدپستی   3واحد   2ط  154خیابان مطهری خیابان سنایی پ   88826877

 1511734999، کدپستی: 608، واحد 6، برج شهاب،  ط 2راماتیا، پ  خ شهید بهشتی، خ ولیعصر، بن بست  88552705 88552705 سحر خاطری زاده  دنیز دریا پیما   194

 دکتر محمود دورقی زاده دورقی   195

9 /88304418 

88307453 

8 /88302066 

 1589874539، کدپستی:3و   2، طبقه  20میدان هفت تیر، ضلع شمالی ،خیابان غفاری، شماره   617داخلی 

 1514834418کدپستی  7ط سوم واحد   10خ بخارست ک هجدهم پ   41853200 88170849 لیال جعفری دیبا هوا دریا   196



    
  
   

 

 لیست اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 

 نگین دیده بان  رابین مارین   197

22298539 -
22295669 -
26119418 

91077989 

26470291 

 1987654321کدپستی -4طبقه   –  1788پالک  –پایین تر از پل رومی   –خیابان شریعتی   –تهران  

 1419845134، کد پستی: 124شماره   ، بین جمالزاده و غریب ،نصرت ، خیابان کارگر شمالی خیابان  66421216 66424900 عباداهلل فروزش آقای   راه آهن حمل و نقل   198

 10واحد  -17پالک   -کوچه آذری  –میدان هفت تیر   –تهران  86073022 91001514 گوپال شرما  راه طالئی دریا   199

 88774651 86086503 غالمرضا موسوی  راه سبز   200
طبقه    -62پالک -آفریقا  29ساختمان -25نبش خیابان  - پایینتر از چهار راه جهان کودک-بلوار آفریقا -تهران 

 D2واحد -2

 1968914313کدپستی  1واحد  1ط  62بلوار آفریقا باالتر از پل میرداماد کوچه تابان غربی پالک  88700269 88700269 گگن دیپ سینگ  راهیان تجارت مارین   201

 راهیان دریای سعادت   202
رسول جعفری امینه  

 اصفهانی 
 23واحد   5ط  414خیابان مطهری نبش خیابان الرستان پ  88913568 88894704

 88774651 88777894 مریم اقوام زاده  رایکا دریا تجارت ایرانیان   203
،  62آفریقا، پالک   29گاندی، ساختمان   25خیابان آفریقا، پایین تر از چهارراه جهان کودک، نبش خیابان  

 c2طبقه دوم، واحد  

 14واحد  -5طبقه -414پالک -نبش الرستان-خیابان مطهری  –تهران  88913568 88894704 غالمرضا متدین اعتمادی  رایکا سپهر پارس   204

 7واحد   -44پالک  -خیابان طاهری  -بلوار نلسون ماندال )جردن(  -تهران  26201618 22047523 محمد برزگری خانقاه راشین اقیانوس شرق   205

 4واحد   -2طبقه - 3پالک  -بلوار گلشهر -بلوار نلسون ماندال  –تهران  22022024 22022024 سعید قائیدی  راسا لجستیک   206

 88787929 88787929 شیرین احمدی  رادیان دریای ماهان   207
  قایآفر ننگی  ساختمان  - 88 پالک-ماندال   نلسون بلوار  –زاده    لیخل لیعق د یشه ابانخی –  هیسکاوو  –تهران 

 408 واحد –  چهارم طبقه  –

208  
رنگین کمان اطلس  

 اوشان 
 حمیدرضا مکاری کاشی 

88621678 

88605759 

88606845 

88617298 

 1993635814، کد پستی:   11، واحد 5، ط 235مالصدرا، بعد از شیخ بهائی، ساختمان مهر، شماره   تلفکس 

 تومیک کشیش   روشا راه جهان   209
41989000 

02188878501 

43856962 

89781915 
   1511849411، ط اول، کد پستی: 27، پ 20میدان آرژانتین، وزرا، خ  

 . 15واحد  5، طبقه 12میدان ونک، ابتدای خیابان گاندی جنوبی،کوچه بیست و پنجم، پالک  88674881 88674529 نسرین بیونقی  روشاک دریا   210



    
  
   

 

 لیست اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 

88674569 

88674730 

 2واحد -191پالک  –بعد از تقاطع میر عماد  –خیابان مطهری   –تهران  86120639 88515357 فرید احمدی  روشن دریای پارس   211

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  روشنا ترابر  پارس   212

 17واحد  4بال جنوبی ط  21ساختمان میدان ونک خیابان ونک خیابان کار و تجارت  88678120 88873543-5 مهدی عابدینی مطلق  ریونیز آکام انرژی   213

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  زالل دریا کارون   214

 . ، طبقه سوم141خیابان مطهری،روبروی سلیمان خاطر، پالک  88758593 88774700 ی زی تبر یصارم  ریام زنجیره   215

  1397/ 03/ 02مجمع عمومی مورخ تعلیق عضویت بر اساس مصوبه   زنجیره جهانی تامین   216

 مهسا اکبرزاده ماکوئی  زیما سپهر دریا   217

88600590 

88605529 

88604987 

88600580  

 100داخلی 

میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شهید حجت االسالم عباس شیرازی )جنوبی(، خیابان برزیل غربی،  

 1435833301، طبقه چهارم، واحد جنوبی،کدپستی : 92پالک 

 سورا   218
معصومه حسینی زنجیر  

 آبادی 
 402واحد -4طبقه -15پالک -10خیابان  -خیابان سرافراز-اندیشه   -عباس آباد  –تهران  88732251 41479311

 1516844698پستی: ، طبقه پنجم غربی، کد 72میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره  88643384 88643370/ 79 جعفر میرزاپور  ساحل بیکران آریا   219

 201واحد  - 2طبقه   –ساختمان آلفا   -58پالک  –بلوار گلشهر  –بلوار نلسون ماندال   26309569 26309769 افسون خرد  سفیر دریا ساحل آرمانی   220

 گالره سادات میرزاده  ساعی ترابر آرشام   221

86046708 

86046975 

86046745 

88106921 

88709465 

88712758 
 1431874619 : ، کد پستی4، واحد 3، طبقه 30ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، کوچه منصور، پالک خیابان 

 1967813637، کدپستی: 4، طبقه 66خیابان ولیعصر، مقابل پارک ملت، خیابان ارمغان غربی، پالک  22028780 22028781/ 5 پژمان نیک صفت  سپهرران ترابر   222

223  
ستاره آبی دریای  

 خروشان 
 شکوفه حمیدی 

57806000 

57806 

88177448 

57806999 

88500739 
 شرقی  2، واحد 1، طبقه  161خیابان مطهری، بعد از مفتح، پالک 

 147، پالک  29خیابان خالد اسالمبولی، نبش کوچه  88777121 88878501/ 4 ابوالفضل شمخانی  ستاره تدارک دریا   224
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 3، واحد asa7، ساختمان 2سعادت آباد، میدان فرهنگ، کوچه پیوند 22143815 22143810/ 14 وحید مشکبو  ستاره دریا   225

 303ط سوم واحد  22تهران خیابان گاندی جنوبی خیابان پنجم پ   88791966 88798896 مهدی حاجی آبادی  ستاره دریای آرام   226

 13، واحد 4، طبقه 46آفریقا، خیابان تور، ساختمان بلوار  22658692 22658690 مصطفی شاهسون  ستاره دریای نیوشا   227

 1واحد -4پالک -18کوچه - ابتدای خیابان احمد قصیر-میدان آرژانتین –تهران  86120187 43000022 خاطره مومنی زاده  ستاره اقیانوس بدیع   228

 88514750/ 9  ستی  229
88730737 

88541301 
 4جدید، ط  227پست بانک، پالک  خیابان مطهری،بین دریای نور و کوه نور، جنب 

 ، طبقه سوم. 6، واحد 5میدان فردوسی، خیابان انقالب،نرسیده به نجات الهی،کوچه شاهرود، پالک  88807374 88809753 بهروز عابدی  سرور ترابر   230

 جواد احمدزاده سبزوار  سفیر دریا ساحل   231
88325375 

3 /88314831 
 402، طبقه چهارم، واحد 116سلیمان خاطر،شماره خیابان مطهری، خیابان  88847845

 فرهنگ رازقپور  سفینه دریا   232
88777788 

8-88877585 
    409واحد  - 4طبقه  - بازار بزرگ میرداماد  -جنب بانک سینا   -بلوار میرداماد  88880740

 غالمعباس حافظی بیرگانی  سکان پارس   233
88788063 

88788064 
 1516745155، کدپستی: 22، طبقه چهارم واحد  2307ولیعصر،پایین تر از توانیر،ساختمان آریا، پالک خیابان  88783183

 22واحد-2طبقه - 168پالک -حدفاصل مطهری و بهشتی-خیابان قائم مقام فراهانی –تهران  88551395 54965000 مهشید عربی نژاد مقدم  سلیس رود اروند   234

 44واحد -4طبقه  – 44زنگ - 77پالک  -خیابان کاج آبادی-بلوار آفریقا -تهران  تلفکس  26204103- 7 امین میزانی  سلین دنیز   235

 88510131 88506590 جالل تبریزی  سی بار و دریا   236
  -40پالک –خیابان شهید مبینی  –خیابان شهید صابونچی  -میدان تختی   –خیابان شهید بهشتی  –تهران 

 4واحد–  3طبقه 

 ، طبقه سوم 25خیابان احمد قصیر )بخارست(، کوچه دوازدهم غربی، پالک  88643327 88643342/ 8 شهریار کیهانی  سند باد بحری   237

 غالمرضا ماشینچی محرز  سی دلف   238
40221044 

40221050 
40221051 

 چهارراه فرمانیه، بلوار اندرزگو، نبش کوچه علوی، مجتمع اداری و تجاری سانا، طبقه چهارم 

 405و 401واحد  

 حبیب اهلل یگانه  سی دلف قشم   239
40221044 

40221050 
40221051 

 چهارراه فرمانیه، بلوار اندرزگو، نبش کوچه علوی، مجتمع اداری و تجاری سانا، طبقه چهارم، 

 405و 401واحد 

 07733333722 حافظ سلیمانی سیراف دریا لیان   240
0773333603

4 
 7513899813کدپستی- 1واحد   –طبقه اول   –ساختمان جفره  – خیابان دهقان  –بزرگراه طالقانی   –بوشهر  
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 1435916386، کدپستی: 14، واحد 4،طبقه208میدان ونک، خیابان مالصدرا،بعد چهارراه شیخ بهایی، پالک   88216203 88216181/ 3 موسی قلیکی میالن  سیروان ترابر ماد   241

 1551913717، کد پستی : 118خیابان هویزه غربی،پالک ، سهروردی شمالی خیابان  88736478 88736440 عسکری بهبهانی منصور   سیزارک   242

 1516844695کدپستی:  طبقه اول غربی. ،  72شماره  خیابان الوند، انتهای ، میدان آرژانتین  88643555 88643535/ 45 رضا فرشا  سیما مارین   243

 66952403/ 7 غالمحسین امیری  سیمای دریای گناوه   244
66498173 

86045270 

، کد پستی: 4، طبقه 12، واحد  6خیابان حافظ، پائین تر از طالقانی، خیابان رشت، بن بست قمی، پالک 

1591818785 

 07733330683 سعید جعفری سیمین پارس  245
0773333068

3 
 5واحد -3طبقه  - ساختمان فرشاد-3عرفان -بلوار شهید مطهری -بوشهر 

246  
سیمرغ طالئی آبهای  

 جنوب
 07632238344 فاطمه پور موسی کنفی 

0763223834

3 

،  5، ساختمان پناهی، طبقه 1بندر عباس، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، چهارراه مرادی، کوچه مهیار 

 7918893866، کد پستی: 23پالک 

 سید صدرا باغبانی  سینا صدر   247
2 /77612541 

77686445 
 1147614184، کد پستی : 5واحد ، طبقه ششم ،  250ساختمان  ،  سعدی شمالیخیابان  77685168

 1917643167، کدپستی: 903، واحد 9، برج آناهیتا، طبقه  73خ آفریقا، باالتر از پل میرداماد، پالک  88783550 88878601/ 10 فریدون قره باغی  سیوند دریا   248

 07633386425 شهرام نادری  شاخص صدف دریا   249
0763338642

6 

چهارراه سازمان به سمت سه راه سید کامل ) بعد از کتابفروشی استاد(ساختمان  –بندر عباس  –هرمزگان  

 7918898019کدپستی   -313واحد   –طبقه سوم    –ثریا 

 303واحد   -3طبقه   -400ساختمان شماره  -مفتح شمالی  -خیابان شهید بهشتی  –تهران  88746173 88522473-4 حمید رضا شادکام اصفهانی  شاهین پارس دریا   250

 دکتر غالمرضا خواجه پور  شمیم دریای آریا   251
88718256 

20 /88552918 
88718257 

 . 15136- 33914کد پستی :، 3واحد ، 28، شماره کوچه سوم، خیابان خالد استامبولی

 

 88305968 88810001/ 2 وحید نباتی  شهاب ثاقب   252
 ،  9واحد  4، طبقه 162خیابان سمیه،بین خیابان مفتح و فرصت نبش خیابان  رامسر، پالک 

 1581974637کدپستی:

 1991944385کد پستی: ، 24، واحد 4، طبقه 2بلوک ، 42شماره  خیابان ونک، ، میدان ونک 88790155 88882448 )اصلی( حقیقیعضو  شجاع ا... اکبری  253

 88807397 88851006 رضوی محمود  شیب  254
– واحد جنوبی  -5طبقه  - 292پالک –جنب داروخانه هالل احمر   – تقاطع سپهبد قرنی  –خیابان طالقانی 

 1599844936کدپستی 

 1513914617کدپستی-1واحد  - 2طبقه -24ساختمان شماره -ضلع جنوب غربی میدان آرژانتین -تهران  88700365 42541 زینت نیکو بیان رضایی  شبکه راه دریا   255
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 4624 عباس مهرائی  شنل  256
43624  

 150داخلی
 39واحد  –  11طبقه    -11نبش کوچه   –بخارست  –تهران 

 صحرا ترابر   257
 

 داریوش تیموری 
2 /88318850 

88847372 
88847373 

کدپستی: ، 2، طبقه اول، واحد  114خیابان ایرانشهر جنوبی، نرسیده به سمیه، ساختمان ایران شهر، پالک 

1581717846 

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  طلوع صبح نیلگون   258

 602واحد-6طبقه -برج دریای نور - نبش سرافراز- خیابان بهشتی-تهران  88174180 88176002 سمیرا حاج صمدی  عقاب دریای بیکران   259

 )اصلی( حقیقیعضو  غالمرضا متدین اعتمادی   260
22197144 

22196571 
 4، واحد 6انتهای اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، بلوار شهید اوشانی، خیابان شهید هاشمی، کوچه پژمان، پالک  88905604

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  فانوس ساحل   261

 91001950 91001950 فرهاد آل معزز  فانوس طالیی جزیره   262
- 2طبقه - 8پالک -)استاد کاتوزیان (25کوچه - خیابان خالد اسالمبولی-میدان آرژانتین  –تهران 

 1513943614دپستی:ک

 سلیم ناجی پور  فراحمل دریا   263
88895582 

44 /88918942 
88898367 

، کدپستی :  32، طبقه سوم، واحد 405ساختمان   ،جنوبی ابتدای خیابان فلسطین، بلوار کشاورز

1416753479 . 

 603،واحد 5،طبقه 132بلوار کشاورز،روبروی بانک پارسیان،ساختمان صدف،شماره  88995512 88979737/ 9 فرزاد صفارزاده  فراسو بار   264

 88709621 91001950 کتایون باصری  فرناد دریای آیریا   265
- 2طبقه - 8پالک -)استاد کاتوزیان (25کوچه - خیابان خالد اسالمبولی-میدان آرژانتین  –تهران 

 1513943614دپستی:ک

 آرش فرحدل  فرتاک دریای آرام   266

88344986 

88345699 

40880196 

 105،واحد 3خیابان خردمند جنوبی، خیابان آذرشهر،مجتمع تجارت ایران، طبقه  89780843

 1589613517، کدپستی: 2، طبقه  5، واحد 74خیابان سهروردی شمالی،کوچه شهرتاش، پالک  5داخلی  88508351/ 4 مریم بیت زایا  فرشته اقیانوس آبی   267

 احسان فاتحی آرخلو  فرشته دریای آسیا   268
07737263931 

88679108 

0773726393

2 
 13واحد   -6پالک  – کوچه دوم  –شمال شهربلوار جاده ساحلی  –عسلویه  –بوشهر  

 طبقه سوم    -66پالک –خیابان ارمغان غربی   –خیابان ولیعصر  –تهران  22028780 22028783 فرهاد توتونچی فرمد   269

 برج آسمان - 317پالک  – روبروی پمپ بنزین –خیابان سهروردی شمالی  –تهران  86020993 88407105 محسن صاحب جمعی  فرمانروای دریای پارس  270
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88416674 

 . 9، طبقه پنجم واحد 35زعفرانیه، خیابان آصف، بلوار بهزادی، ساختمان شماره   22411965 22411970 فرهنگ قاسمی نژاد  فرهنگ آبهای آرام   271

 . 1516943611، کدپستی:3طبقه ،  8کوچه اسفراین، شماره ، انتهای خیابان الوند، میدان آرژانتین  88655273 88655250/ 73 مرتضی وهاب پور  فروغ دریا   272

 2طبقه  – برج آرین -17پالک  -کوچه سیزدهم-خیابان ورزا  –تهران  58163000 58163000 مرجان ظفرجو  فرین ساحل اروند   273

 ، جنب پارکینگ جهاد کشاورزی 17میدان فاطمی، خیابان بهرام مسیری، پالک  88853514 59136 حمید رسولی  فروهر دریای پارس   274

 1واحد   33تهران یوسف آباد خیابان چهل ستون کوچه دوم پالک  88390433 88978099 کورش جاللی فراهانی  فناوران ناب افزار ایرانیان   275

 5، واحد 1جردن، عاطفی شرقی، نبش بن بست ساسان، پالک  7داخلی  22012201 پیمان نبوی فرهمند  کاال ناوگان شرق   276

 8واحد  3خیابان آفریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک نبش کوچه ناوک طبقه   -تهران  88514451 88519097 شهرامی فرزام  کاالداران ناو دریا   277

 1571715833، طبقه هشتم، کد پستی: 12شماره   نبش ملک الشعرای بهار،  ، بین مفتح و بهار  خیابان طالقانی، 88843176 88836664/ 5 مهرزاد معین انصاری  کاالی سریع   278

 محمد شمس یکتا  کاال بر   279
9 -77671156 

22226191 
 18واحد -5طبقه -163پالک  -نبش بهار جنوبی  -خیابان طالقانی   –تهران  77602618

 حمید غالمی تازیانی  کران سبز بندر   280
5-88315771 

8-07612250183 

88843379 

07612250188 
 12، واحد 3، ط  102خیابان ایرانشهر جنوبی، بین طالقانی و سمیه، ساختمان  

 88504280 88737269 محمد بینش  کشتی و کاال   281
، کدپستی:  63واحدطبقه ششم، ،  1شماره خیابان کوه نور، خیابان هفتم،، استاد مطهری خیابان

1587694948 

282  
کشتیرانی جمهوری  

 اسالمی ایران 

مهندس محمدرضا مدرس  

 خیابانی 
23841 26100111 

 37نوبنیاد، تقاطع شهید لواسانی، ساختمان برج آسمان، شماره باالتر از میدان پاسداران،  

 

 606مقدس اردبیلی، خیابان فرخ، ساختمان فرخ، واحد 88784505 88785585/ 7 امیرحسین مصدقی  کلوپ اسالمی پی اند آی   283

284  

کلوپ بین المللی بیمه  

متقابل اطمینان متحد  

 قشم 

 26100089 26100095 بهرام زند پازندی 
ساختمان کشتیرانی ج.ا.ا -523شماره -تقاطع شهید لواسانی)فرمانیه(برج آسمان-خیابان پاسداران  -تهران 

 مجاور  6طبقه –

 7داخلی  22330140/ 3 مجتبی اشراقی  کیا دریا کاال   285
، کدپستی: 6و  5، واحد 2خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبداله، خ بنی هاشم، کوچه هشت متری اول، پالک  

1663613645 

 1554918414، کدپستی: 2، طبقه همکف، واحد 83خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، خیابان قندی، شماره  88545349 88543474 حامد ارجمند منش  کیان دریا آریا   286
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 5طبقه - 2مجتمع سپهر -22پالک  -1والفجر  کوچه - خیابان والفجر-گلشهر جنوبی– بندر عباس  124داخلی 07633524614 ایرج فقیری  کیهان شیران زرین   287

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  کیمیا دریای طوس   288

 . 10، واحد  21باالتر از میدان ونک، برج نگار، طبقه  88641949 88641508/ 9 محمد مشیر سینایی  گذرگاه خلیج فارس آبی   289

 1998613386کدپستی:- 001واحد  -20پالک -میدان کاج =کوچه علی اکبری  -سعادت اباد   –تهران  22386054 22386026 سینا سفیری   گذرگاه دریای پارس   290

 ، ساختمان یونیک 19میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند،پالک  86082064 83561 حمید مختاری  گراش دریا   291

292  
گروه سرمایه گذاران  

 کیش 
 عبدالرضا ناطق 

88781558 

88785903 
 8واحد  ،جنوبی 2، ط 64، پ 239چهاراه جهان کودک، خیابان آفریقای جنوبی، ساختمان   88793658

 رویا حجتی  گل  293

26154913 

26154917 

26154176 

 1978781548، کدپستی: 503، ط ، واحد 26کامرانیه شمالی، نبش شیوانی، ساختمان شوآن، پ   تلفکس 

 آقای ظفر محمدی  گلف اجنسی ایران   294
5 /22254752 

16 /22227015 
 111554413، کدپستی : 249خیابان میرداماد، بین خیابان نفت و بزرگراه مدرس، شماره   22254759

 1511717913کدپستی  4و  3طبقه  2خیابان وزرا نبش کوچه ششم پالک  181داخلی  88100701 الهام شکری  لتکا آبی کیش   295

 1511717913کدپستی  4و  3طبقه  2خیابان وزرا نبش کوچه ششم پالک  181داخلی  88100701 نیلوفر سمنانی  رایا پارس لتکا   296

 رضا مختاری  لوتوس دریا بندر   297
88508157 

86031302 
 ، طبقه پنجم. 14خیابان احمد قصیر،کوچه ششم، پالک  86031302

 . 8واحد  4، طبقه 81مطهری، بعد چهارراه سهروردی، پالک خیابان  88475332 43642 مهران مفتاحی  لوتوس مارین   298

 زهرا پناهنده لین مکران   299

41479000 

88732251 

88739709 

88531751 

89778418 
کدپستی -404واحد– 4طبقه - 15پالک  – کوچه دهم  – خیابان سرافراز  -اندیشه   –عباس آباد  –تهراه  

1586877939 

 1968815611، طبقه اول، کدپستی 59بزرگراه آفریقا،بعد از میرداماد، بلوار ستاری، پالک  88798483 88798800 روشنایی محمد تقی  ماروس ترابر   300

 سید محمود علویان  مارین بار   301
4 /88810263 

88303890 
 . 12، واحد 11، شماره شبنم، کوچه  خیابان قائم مقام فراهانی  88301798
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 الوار بابک جداری   مارین ثمین پارس   302
88178330 

07633343183 
88178339 

، کد پستی:  7، واحد  4، طبقه 12میدان  آرژانتین، خیابان بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پالک  

1515654818 

 مزروق بدری  ماورای چشم انداز   303

86074354 

86074667 

86074460 

86074591 
- 3طبقه  -4پالک  -84ساختمان  – کوچه بن بست اول  –روبروی خیابان ملک  الشعرای بهار   – خیابان سمیه 

 3احد و

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  مازند دریا   304

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  الماس دریائی شرق آسیا   305

 8واحد -367پالک -ساختمان صدف  -41نبش خیابان -خیابان اسد آبادی-یوسف آباد-تهران  88067126 88067138 محسن عبدالشاه  مروارید دریای آرام    306

 c3واحد، 3، طبقه  66روبروی پارک ملت، خیابان ارمغان غربی، پالک ،  ولیعصر خیابان  22028779 7و 22028778 محمد ذکائی  مدیریت بار و دریا   307

 شرقی.   4، طبقه 72میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند،پالک  88643615 88643601/ 9 صدیقه تفرشی حسینی  مرسک ایران   308

 44058957 45842 اکبر تقی زاده ارجمند  مژده ترابر   309
واحد ، 6، برج اداری یاران، طبقه 208فردوس، خیابان گلستان شمالی، بزرگراه آیت آهلل کاشانی، پالک  

 1481875534،کدپستی :601

 83720 بابک داعی قزوینی  مشکین   310
88703090 

89773894 
 1513914513، طبقه سوم، کدپستی:22میدان آرژانتین،جنب بانک پارسیان،پالک 

   4طبقه   –ساختمان فانوس  –کوچه میثم تمار  – 3فاز  – بندر امام خمینی  44477241 44477241 خلیل هوشوشیان زاده  ملکه دریاها   311

 حسین شیوا ملی نفتکش ایران   312
23803303 

22221144 
 . 1917797163، کد پستی : 35شماره ،خیابان شهید عاطفی شرقی ، بزرگراه افریقا 23802045

 رضا مهربان  مهربندر   313

07733322412 

07733342211 

07733342212 

0773332218

4 
 7513789331کد پستی :  ساختمان مهربان، ،149شماره خیابان ساحلی، ، بندر بوشهر 

 ناجی مالکی  مهر دریا ناوگان   314
91006050 

 3داخلی 
0763338644 

 3طبقه   -281پالک  -خیابان مطهری  -تهران 

طبقه  - ایساختمان ثر-یمسعود کهور  دیکوچه شه-یصدر شمال یبلوار امام موس-محله گورفرنگ - بندر عباس

 115واحد -1

 3طبقه   -281پالک  -خیابان مطهری  -تهران  تلفکس  91006050 سروش جوان خوشدل  مهر کاران تهران   315
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 3طبقه   -281پالک  -خیابان مطهری  -تهران  تلفکس  91006050 حامد محمدی  مهرراد ناوگان   316

 1968634199،کدپستی: 3واحد  ، 11) پم (، طبقه P.M برج ، 265، شماره ظفر غربیخیابان نبش ، آفریقا  خیابان 88791928 88792793 هنگامه ربیعی  موج مد   317

318  
موسسه رده بندی ایمنی  

 صنعت ایرانیان 
 حسن رضا صفری 

88824918 

42186000 

42186501 

 5میدان هفتم تیر، خیابان قائم مقام باالتر از میدان شعاع، کوچه شبنم پالک  88324734

 88750585 88753476/ 8 سیامک رحیمی طاری  میزان بار   319
  18، واحد  5طبقه   ،) ساختمان عقاب (   1پالک م، ده کوچه خیابان مفتح شمالی، ، دکتر بهشتی خیابان 

 1587831443کدپستی :

 13، طبقه ششم، واحد 259جردن،خیابان شهید دستگردی، شماره   88665235 88677081/ 3 حقیقی)اصلی( عضو  میرزا علی قربانپور   320

 محمد موسی پور قلعه قاضی  مروارید اقیانوس اطلس   321
07633235396 

07632235371 
 3واحد  – 5طبقه   -ساختمان اطلس   – 1کوچه آالله  –بلوار شهدا -میدان شهدا   –بندر عباس  - 

 1، طبقه 141خیابان مطهری، رو به روی سلیمان خاطر، پالک   88784493 88776586 زینب احسانی  نارین شرق کاال   322

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  نامداران ترابر   323

 طبقه دوم   -2واحد -8پالک  –خیابان تور  -بلوار نلسون ماندال  –تهران  26200061 2202155 سیما سمواتی  نامداران اقیانوس امن   324

 1514648311، طبقه اول، کدپستی :21قصیر،کوچه مقدس،پالک خیابان احمد   88530545 43068 مژگان باب الحوائجی  نسیم اطلس اقیانوس  325

326  
نمایندگیهای کشتیرانی  

 بنیاد
 1517737765کد پستی : طبقه اول، ،  24شماره  ، نبش کوچه ششم غربی ، گاندی جنوبیخیابان  88776951 88795211 مجید کربالیی صفر لواسانی 

327  
نیک  آریا سیما ایرانیان  

 قشم 
 غربی  3طبقه  -72پالک -انتهای خیابان الوند-میدان آرژانتین- دفتر تهران  88771153 88643400 طهماسبی غالمرضا 

 07633511812 07633511811 گل شاهی  نورسا دریا   328
– ساختمان پویا - جنب برج اقتصاد –بعد از ایستگاه بندر لنگه   –بلوار پاسداران –سه راه جانباز -بندرعباس 

   -6واحد  – طبقه چهارم 

 ، طبقه زیر زمین 48ونک، کوچه بوستان، خیابان عطار، پالک  88781004 88888628 لی ال نادری تبریزی  نیک بین الملل آرتا   329

 1994765715، کدپستی: 48عطار، پالک بزرگراه کردستان، باالتر از مالصدرا، خیابان   88784942 88877530/ 4 علی آقا شریفی  نیک تک   330

 1518633747کدپستی   8واحد  16تهران بلوار آفریقا کوچه ناوک پالک  89783320 88205062-3 غالمرضا صبا  نیک ونداد  331

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  نیکان ترابر   332



    
  
   

 

 لیست اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 

 1پالک –خیابان ویدا  - خیابان هویزه غربی-تهران  45592157 88535188 مجید خالقی نیا  نیلگون پارسای کاسپین   333

 124داخلی  26294602-8 سروش صحرادی  نیل سوی سگال   334
طبقه  –ساختمان باران -88پالک -خیابان سرلسگر غالمعباس سلطانی  – خیابان ولیعصر –محله امانیه -تهران 

 1967713857کدپستی  -22واحد  –دوم 

 22792269 27697500 سکینه سنائی  نیل گستر بندر آبی   335
، کدپستی: 11میدان پاسداران، بوستان دوم، خیابان گیالن غربی، تقاطع داوود اسالمی، پالک  -تهران 

1664867853 

 1پالک -خیابان شهید علی شهاب ) یازدهم(  –خیابان آفریقا -محله گاندی –تهران  6داخلی  59146 رضا حسینی  یران گلدنوین ترابر   336

 5، واحد 2جاده مخصوص کرج، بعد از چهارراه ایران خودرو، مجتمع تجاری اداری چیتگر، ط  44907169 44907161-70 محمد سعادتی  هاگ بار   337

 22220759 22274535 عضو حقیقی)اصلی(  هادی کریمی  338
پستی: د، ک5، واحد اول، طبقه  149شماره مجاور مسجد الغدیر، روبروی درمانگاه شایان، ، میرداماد  بلوار 

1911619413 

339  
هدایت کشتی خلیج  

 فارس 
 حسین صاحبی

26291336 

26290824 

26290819 

26291304 
، کدپستی: سوم ، طبقه دوم و 6خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، کوچه افق، ساختمان افق، پالک 

1966613753 

 1917763981، کد پستی: 23، واحد 42بلوار آفریقا، بلوار صبا، پالک  22020136 22020108 کامران حسین زاده بختوری  هدف مارین   340

 حسین ناجی پور  هرمز مارین   341
88804999 

88899767 
88803901 

کد پستی  ، 52واحد  ،5طبقه ، جدید 405 پالک، 255ساختمان  ،  فلسطین جنوبیخیابان ابتدای ، بلوار کشاورز

 :1416753489 

 22270638 22225303 مجید ورشوساز  هفت دریا   342
  ، طبقه سوم،169بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، بین خیابان اطلسی و تبریزیان، ساختمان شماره  

 1911614533کدپستی : 

 1514944814، کدپستی: ، ساختمان یونیک 19میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پالک   86082064 83561/ 5 امیر مظفری  هالل دریا ایرانیان   343

 همادیس فرابر   344
سید محمد رضا هاشم زاده  

 همایونی 

88709832 

88709833 
88103724 

،  1502، واحد  15، برج سپهر ساعی، طبقه  2230خیابان ولیعصر، باالتر از بهشتی، خیابان اکبری، پالک 

 1433894393کدپستی: 

345  
 هماهنگ 

 دریای پارس  
 سعیده سادات صفوی 

75992 

65 /26645063 
 1664867851، کدپستی: 10، طبقه سوم، واحد 20بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، پالک  26705791

 88197549 41926000 امیر فتوتی خواه  هماهنگ بار پارس   346
کدپستی - 3طبقه  -برج الماس ساعی  -2نبش کوچه ساعی  -باالتر از پارک ساعی - ولیعصرخیابان  -تهران 

1511949617 
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347  
 

 هنزا ناو دریا )هانزا( 
 4، طبقه 17، پالک  17  ابانیخ ر،یاحمد قص  ابانیخ ن،یآرژانت دانیم 43123589 43312000 شهرام شهرامی 

 84209203/ 5 علیرضا آفرینش  هوپاد دریا   348
88307999 

88845067 
 1589673134، کدپستی: 3تا 1، طبقه 101خیابان قائم مقام فراهانی، نبش کوچه شبنم، پالک 

 7917867777کدپستی - 3طبقه   - 10واحد  –ا یساختمان ن –تقاطع دانشمند  –بلوار پاسداران   -بندرعباس  07633421040 07633422240 بهاء الدین شه بخش  هیوا امید دریا   349

  1397/ 03/ 02تعلیق عضویت بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ  ترابر هویار   350

 سید محمد رضا احمدی زاده  والفجر  351

88307000 

88300381 

88847256 

 158754155کدپستی:  ،6 طبقه ، 97پالک نبش کوچه شبنم، ، باالتر از میدان شعاع خیابان قائم مقام فراهانی، 88309149

 20پالک   -29کوچه  -خیابان ورزا  –تهران  88192361 88192361 زاده برزلی علی برات   ویرا سما ترابر   352

   1واحد  -1طبقه - ساختمان صهبا – 22پالک -میدان آرژانتین - 21خیابان – ساعی  -محله آرژانتین  -تهران  88709003 88709001 مجتبی رضایی  ونوس دریا   353

 302واحد -3طبقه  -6پالک  –متری دوم  12کوچه   -خیابان شیخ بهایی شمالی-ونک-تهران  88068279 88068128 هوتن محمدی  یکتا مارین   354


