تاریخچه شرکت:
شرکت هدایت کشتی خلیج فارس  ،در تاریخ  7230/70/32تاسیس و به شماره ثبت  220723و فعالیت خود را در بخش
خدمات راهنمایی  ،یدک کشی  ،طنابگیری  ،امداد و نجات و تعمیر و نگهداری در راستای انجام عملیات هدایت و راهبری کشتی
های تجاری در بنادر کشور را از نیمه دوم سال  7237آغاز نمود .این مجموعه با بهره مندی از فناوری مدرن ضمن رعایت قوانین
وضع شده توسط نهادهای مرتبط  ،خدمات شایسته ای را در بنادر ارائه نموده است .شایان ذکر است مجموعه با رعایت استاندارد
های موجود موارد و محورهای ذیل را سرلوحه خود می داند:
 -7ارتقاء سطح رضایت مشتریان با اعتقاد به اصل پاسخگویی و مشتری مداری
 -3بهره گیری از نیروی انسانی متعهد و متخصص و ارتقاء سطح دانش تخصصی و مهارت آنها
 -2بهره مندی از فناوری های مدرن جهت ارتقای کمی و کیفی تعمیرات و نگهداری شناورها
 -3تخصیص بهینه از منابع در راستای حداکثر سازی مطلوبیت سازمانی و مشتریان
 -5به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ایمنی  ،بهداشت و زیست محیطی در انطباق با تمامی الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط
با فعالیتها و فرآیندهای شرکت
 -0پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و مخاطرات شغلی

بیانیه چشم انداز :
شرکت هدایت کشتی خلیج فارس مصمم است تا شرکتی پیشرو در ارائه خدمات دریایی و ایجاد و تامین آرامش خاطر برای
مشتریان و سهامداران خود باشد.

بیانیه ماموریت :


ایجاد امکانات و تامین شناورهای مدرن جهت ارائه خدمات مناسب پهلودهی و جداسازی برای کلیه کشتی ها



فراهم نمودن بستر مناسب جهت استفاده بهینه از کلیه امکانات و سرمایه گذاری الزم جهت توسعه ناوگان شناوری و
کاهش هزینه های مرتبط با آن



رعایت و اجرای قوانین و مقررات ملی و بین المللی به منظور ارائه خدمات مناسب به مشتریان و تامین نیازهای آنها
سازمان بنادر و دریانوردی



ارتقاء مستمر داشتن و مهارت نبردهای دریایی و ستادی و استفاده از فناوریهای روز دنیا

خط مشی کیفیت


وجود سیستم مدیریت یکپارچه جهت نیل به هدف فوق



بهره مندی از استانداردهای ( )35777-73777& HSE-MS:ISO 3773-3777IMS:ISO



مشتری مداری و حصول رضایت مشتریان



بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب



بهره گیری از تجهیزات و فناوری های مناسب



حداقل سازی مخاطرات ایمنی و زیست محیطی

موضوع فعالیت:
انجام خدمات راهنمایی ،هدایت ،لنگراندازی ،لنگربرداری ،پهلودهی و جداسازی کشتیها در بنادر جمهوری اسالمی ایران ،عملیات
داکینگ ،آنداکینگ کشتیها در مجتمعهای کشتی سازی ،انجام امور طنابکشی و یدککشی و سالویچ ،آموزش نیروی انسانی
متخصص در امور راهنمایی کشتیها ،انجام تعمیرات و سایر خدمات کشتیها

الف) .خدمات راهبری و راهنمایی کشتیها
شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس تنها شرکت خصوصی است که مسئولیت ارائه خدمات راهنمایی را در
بنادر جنوبی و شمالی کشور به عهده گرفته است  .این شرکت با در اختیار داشتن بیش از  757سر راهنما و راهنمای مجرب
 33 ،فروند قایق راهنمابر و بیش از  377نفر ملوان طنابگیر  ،خدمات هدایت کشتی در کانال های قابل دسترسی شامل
عملیات پهلودهی و جداسازی از جمله بستن و باز کردن به  /از اسکله  ،بویه  ،دلفین  SPM ،SBM ،و نظایر آن  ،هدایت
کشتی های فاقد نیروی محرکه ) (COLD MOVEو خدمات راهنمایی در شرایط اضطرار نظیر کشتی به گل نشسته و کشتی
دچار حریق را ارائه می نماید .در این راستا شرکت با تربیت راهنمایان مجرب و بروزرسانی دانش و ارتقاء تخصص آنان با افق
دیده ده سال آینده ،سعی بر ارائه خدماتی ایمن داشته است.

ب ).عملیات STS
عملیات راهنمایی پهلودهی و جداسازی کشتی به کشتی در تمامی آب های تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران با
استفاده از تجیهزات ایمنی پیشرفته شامل فندرهای یوکوهاما ،نازل های ا ستاندارد و افسران ایمنی با رعایت قوانین ملی و
بین المللی از جمله دستورالعمل  ISGOTTبرای تانکر های نفتی  ،توسط راهنمایان مجرب ارائه میگردد.

ج) .داکینگ و آنداکینگ
با توجه به حضور شرکت های کشتی سازی در بنادر شمالی و جنوبی کشور و ساخت و تعمیر مستمر کشتی ها ،خدمات ورودی و
خروج کشتی از حوضچه های تعمیراتی و نظر به حساسیت عملیات به علت شرایط فیزیکی حوضچه ،مستلزم حضور راهنمایان
مجرب و متخصص می باشد .در این راستا شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس توانسته با بهره گیری از این امکانات
و نیروهای متخصص خدمات راهنمایی در عملیات داکینگ و آنداکینگ را در کلیه بنادر ارائه نماید.

د) .خدمات یدک کشی
شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس با در اختیار داشتن بیش از  37فروند یدک کش با سیستم رانش  ASDو 27
فروند یدک کش با سیستم رانش پروانه ثابت در کلیه بنادر جنوبی و شمالی با قدرت های متفاوت از  3377تا  5777اسب بخار،
انواع خدمات یدک کشی را ارئه نماید.

ه) .سایر خدمات
این شرکت با در خدمت داشتن پرسنل مجرب در دفتر مرکزی و شعب ،همچنین دانش و تجربه موجود در اداره شناور های
کوچک و بزرگ ،دارای توان اجرایی در انجام هرگونه خدمات فنی و نگهداری شناور های دریایی می باشد.

شعب شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس
شعبه بندر شهید رجایی
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در  32کیلومتری غرب بندرعباس در شمال جزیره قشم و تنگه هرمز واقع شده است و
باداشتن روابط دریایی و مبادله کاال با  37بندر معروف بین المللی تقریبا نیمی از تجارت ایران را بر عهده دارد.
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در مرک ز کریدور ترانزیتی جنوب به شمال قرار دارد که یکی از مهمترین کریدورهای
ترانزیتی بین المللی در دنیاست .این کریدور اقیانوس هند و خلیج فارس را از طریق ایران به دریای خزر و سپس از طریق روسیه
به سن پترزبورگ و شمال اروپا متصل می کند.
موقعیت ممتاز جغرافیایی ،دسترسی به آبهای آزاد جهان از طریق خلیج فارس ،اتصال به شبکه بین المللی راه آهن و جاده ابریشم،
برخورداری از تجهیزات و امکانات مدرن ،نزدیکی به مناطق آزاد کیش و قشم و بنادر حوزه خلیج فارس این مجتمع بندری را به
پایگاه راهبردی و منحصر به فرد تبدیل نموده است.
در حال حاضر شرکت هدایت کشتی خلیج فارس با داشتن  20نفر راهنما و  70فروند شناور اعم از یدک کش و قایق راهنمابر،
خدمات راهنمایی و یدک کشی را در کلیه بنادر استان هرمزگان ،ارائه می نماید.
آدرس شعبه :بندر عباس  ،بندر شهید رجایی  ،ساختمان امور دریایی  ،طبقه همکف تلفکس700- 22533027 :

شعبه بندر امام خمینی (ره)
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) با وسعت  77733هکتار در شمال غربی خلیج فارس و درانتهای آبراه خور موسی
قراردارد .این آبراه با متوسط عمق37متر ،عرض357متر وطول  33مایل دریایی بستری آرام و مطمئن برای تردد انواع کشتیهای
اقیانوس پیمای تجاری و نفتکش را از مسیر خلیج فارس ،تنگه هرمز ،دریای عمان و اقیانوس هند به اقصی نقاط جهان فراهم نموده
است.
بندر امام خمینی بعد از بندر شهید رجایی بزرگترین بندر تجاری ایران است که راه آهن سراسری آن را به پایتخت پیوند میدهد و
ساالنه سی میلیون تن کاال را پذیرش میکند .از این رو از بزرگترین و مهمترین پایانه تجارتی دریایی کشور است.
در حال حاضر شرکت هدایت کشتی خلیج فارس با داشتن  35نفر راهنما و  73فروند شناور اعم از یدک کش ،قایق راهنمابر و
بارج ،خدمات راهنمایی و یدک کشی را در بندر امام خمینی(ره) ،ارائه می نماید.
آدرس شعبه :بندر امام خمینی ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ،پشت ساختمان توحید
تلفن707-53332070 :

فکس707-53333303 :

شعبه بندر بوشهر و عسلویه
بندر بوشهر
استان بوشهر با مساحتی در حدود  32هزار و  700کیلومتر مربع و دارا بودن  320کیلومتر نوار ساحلی با خلیج فارس دارای بنادر کوچک و
بزرگ بسیاری است که مهمترین و بزرگترین آنها در زمینه حمل کاالهای تجاری ،بندر بوشهر است که دارای پذیرش  3میلیون تن کاال می
باشد و توانایی خدماتی مانند فله ،کانتینر ،عمومی ،مواد نفتی ،نگهداری و پردازش کاال ،محصوالت سردخانه ای و مسافری را دارد.
در حال حاضر شرکت هدایت کشتی خلیج فارس با داشتن  70نفر راهنما و  77فروند شناور اعم از یدک کش ،قایق راهنمابر و بارج ،خدمات
راهنمایی و یدک کشی را در بندر بوشهر ،ارائه می نماید.
آدرس شعبه :بوشهر  ،خیابان انقالب  ،خیابان آیت اهلل بالدی  ،پالک  ، 23تلفن 700-22223307-2 :

شعبه بندر عسلویه
این بندر در شرق استان بوشهر در حاشیه خلیج فارس در  277کیلومتری شرق بندر بوشهر و در  337کیلومتری غرب بندر لنگه و در 507
کیلومتری غرب بندرعباس واقع است (همجواری استان بوشهر با استانها :از شمال به فارس ،از شرق به هرمزگان و از غرب به خوزستان
کهگیلویه و بویراحمد و حدود  777کیلومتر با حوزه گاز پارس جنوبی که در میان خلیج فارس واقع شده (دنباله حوزه گنبد شمالی قطرفاصله
دارد.
در حال حاضر شرکت هدایت کشتی خلیج فارس با داشتن  75نفر راهنما و  77فروند شناور اعم از یدک کش ،قایق راهنمابر و بارج ،خدمات
راهنمایی و یدک کشی را در بندر عسلویه ،ارائه می نماید.

شعبه بندر انزلی
یکی از بنادر فعال در بین کشورهای حاشیه دریای خزر می باشد و به دلیل واقع شدن در مسیر ترانزیتی کریدور شمال -جنوب از اهمیت
باالیی برخوردار است.
این بندر مشمول قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری -صنعتی بوده و شرایط مناسبی را برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم
می نماید .زیر ساخت های مناسب ،وجود انبارهای چند منظوره و ترمینال متنوع و برخورداری از مدرن ترین تجهیزات تخلیه و بارگیری،
امکان ارائه خدمات متنوعی را به مشتریان فراهم کرده است و همچنین بهرهمندی از سیستم ترافیکی دریایی ،بندر انزلی را از سایر بنادر
همسایه در حوزه دریای خزر متمایز ساخته است.
این بندر با ورود خط ریلی به داخل محوطه های بندری و اتصال بندر انزلی به شبکه بزرگراهی کشور وراه آهن جمهوری اسالمی ایران ،نقش
مهمی در صنعت حمل ونقل دریایی کشور ایفا خواهد کرد.
در حال حاضر شرکت هدایت کشتی خلیج فارس با داشتن  73نفر راهنما و  3فروند شناور اعم از یدک کش و قایق راهنمابر  ،خدمات
راهنمایی و یدک کشی را در بنادر انزلی و آستارا ،ارائه می نماید.
آدرس شعبه  :بندر انزلی  ،میدان گمرک  ،درب شماره یک  ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن .تلفکس 772-33353053 :

شعبه بندر امیرآباد
منطقه ویژه اقتصادى بندر امیر آباد در شرق استان مازندران و فاصله  57کیلومتری شهرستان ساری قرار دارد .این منطقه ویژه اقتصادى با دارا
بودن اراضى وسیع پشتیبانى به مساحت  7707هکتار ( قابل افزایش تا  3737هکتار ) ،قرار گرفتن در مسیر کریدور بینالمللی ترانزیت شمال
 جنوب و بهره مندى از موقعیت خاص و استثنایی نقش مهمى را در ابعاد ملى و منطقه اى به عهده گرفته است.انتظار می رود با اجرای طرح توسعه در سالهای آینده جایگاه شایسته ای را به ویژه با فعالتر شدن کریدور شمال  -جنوب و افزایش سرمایه
گذاری در اراضی پشتیبانی در عرصه تجارت بین المللى ایفا نماید .این بندر می تواند خدمات غله ،کاالی عمومی ،نفتی ،رورو ،کانتینری،
نگهداری و پردازش کاال برای صاحبان کاال و بخش های دولتی به ارائه خدمت بپردازد.
در حال حاضر شرکت هدایت کشتی خلیج فارس با داشتن  72نفر راهنما و  0فروند شناور اعم از یدک کش و قایق راهنمابر  ،خدمات
راهنمایی و یدک کشی را در بنادر امیرآباد و نکاء ،ارائه می نماید.
آدرس شعبه :بهشهر ،منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد تلفکس777-23032033 :

شعبه بندر نوشهر
یکی از مهمترین بنادر اقتصادی و تجاری ایران است که ساالنه حجم زیادی کاال از طریق این بندر مبادله میشود .این بندر نزدیکترین بندر به
تهران است و مجهز به خطوط هوایی است .فاصله این بندر تا تهران  377کیلومتر است.
بندر نوشهر با بیش از  07سال تجربه با ورود نخستین کشتی تجاری حامل قطعات و ماشین آالت کارخانه ذوب آهن کرج راه اندازی گردید.
این بندر توانایی ارائه خدمات به انواع کاال اعم از عمومی ،کانتینری ،فله ،مواد نفتی ،کاالی عمومی لنج ها ،آب رسانی به شناورها و نگهداری و
پردازش کاال را دارد و امکان بهره مندی تجار و سرمایه گذاران بخش خصوصی از مزایا و تسهیالت ناشی از قانون مناطق ویژه اقتصادی فراهم
گردید.
در حال حاضر شرکت هدایت کشتی خلیج فارس با داشتن  0نفر راهنما و  5فروند شناور اعم از یدک کش و قایق راهنمابر  ،خدمات راهنمایی
و یدک کشی را در بنادر نوشهر و فریدونکنار ،ارائه می نماید.
آدرس شعبه :مازندران ،نوشهر ،فردوسی شمالی ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران
تلفن 777-53223705 :تلفکس777-53253372 :

شعبه بندر خرمشهر
بندر خرمشهر یکی از بنادرکانتینری کشور در خلیج فارس به شمار رفته و به دلیل همجواری با کشور عراق ،یک منطقه
استراتژیک از نظر تجاری و سیاسی محسوب می شود که با قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند و نزدیکی به پاالیشگاه
آبادان و صنایع فوالد خوزستان فرصت مناسبی جهت سرمایه گذاری فراهم کرده است.
خرمشهر بهجهت واقعشدن در مجاورت خلیج فارس و کشور عراق ،از اهمیت استراتژیک اقتصادی ،تجاری و سیاسی ویژهای
برخوردار است .این شهر در انتهاییترین نقطه استان خوزستان قرار گرفته و اسکلههای آن در کرانههای رودخانه اروندرود جای
گرفته است.
در حال حاضر شرکت هدایت کشتی خلیج فارس با داشتن  73نفر راهنما و  7فروند قایق راهنمابر خدمات راهنمایی را در بندر
خرمشهر ،ارائه می نماید.
آدرس شعبه :خرمشهر ،خیابان فردوسی ،نرسیده به گمرک  ،ابتدا خیابان کیومرث  ،پالک  .33تلفکس2572005 -0:

شعبه بندر چابهار
بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی ،که نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه افغانستان،
ترکمنستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان و قزاقستان به آبهای آزاد است از اهمیت فراوانی برخوردار است و سازندگی و
سرمایهگذاری فراوانی در آن صورت میگیرد ،این بندر یکی از مهمترین چهارراههای کریدور شمال -جنوب بازرگانی جهانی است.
بندر چابهار در بخش شمالی دریای عمان به دلیل بهره مندی از موقعیت استراتژیک جهت ترانشیپ و ترانزیت کاالهای بنادر حوزه
خلیج فارس و افغانستان و آسیای میانه نقش ویژه ای می تواند ایفا نماید.
موقعیت استراتژیک این بندر و قرار گرفتن آن در محور توسعه شرق کشور ،باعث شده است تا سازمان بنادر و دریانوردی تدوین و
اجرای طرح جامع توسعه آن را در قالب برنامه میان مدت در دستورکار قراردهد.
این بندر توانایی خدمات انواع کاال اعم از عمومی ،کانتینری ،فله ،مواد نفتی ،کاالی عمومی لنج ها ،آب رسانی به شناورها و
نگهداری و پردازش کاال را دارد.
در حال حاضر شرکت هدایت کشتی خلیج فارس با داشتن  2نفر راهنما و  7فروند قایق راهنمابر خدمات راهنمایی را در استان
سیستان و بلوچستان ،ارائه می نماید.
آدرس شعبه :چابهار ،انتهای خیابان شهید ریگی  ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ،ساختمان دفتر
نمایندگی کارگزاران دریایی بندری (قرنطینه سابق)
تلفن  753-25237327 :فکس 25237323 :

دفتر مرکزی
دفتر مرکزی شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس به منظور خط مشی گذاری و ایجاد وحدت رویه و انجام امور
اداری و مالی شعب و هماهنگی با سازمان بنادر و دریانوردی و ارتباط با سهامداران معظم خود در تهران تاسیس و با حضور هیات
مدیره و پرسنل ستادی به وظایف خود عمل می نماید.
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،نرسیده به چهار راه پارک وی ،کوچه افق ،ساختمان افق ،پالک  0طبقه 3
شماره تلفن 30337333-30337373:
-

شماره دورنگار 737-30337220

تعداد نیروی کار شاغل در هر بندر و دفتر مرکزی تهران

نام بندر

تهران

چابهار

خرمشهر

بوشهر

تعداد

07

3

05

235

شهید

امیر آباد

رجایی

220

بندر امام

نوشهر

انزلی

مجموع

خمینی

730

370

750

35

7073

نیرو کار
ردیف

لیست گواهینامه های شرکت
نام گواهینامه  /مجوز

سازمان /نهاد صادر کننده

شماره عضویت/

گواهینامه

گواهینامه

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

32/72/330

7

گواهینامه عضویت
(در انجمن کشتیرانی و خدمات
وابسته)

3

گواهینامه تعیین صالحیت
(شرکت های خدماتی ،پشتیبانی و
فنی و مهندسی)

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
(وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی)

2

گواهینامه تعیین صالحیت ایمنی
(شرکت های خدماتی ،پشتیبانی و
فنی و مهندسی)

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
(وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی)

3

مجوز فعالیت
(خدمات راهنمایی کشتی ها)

5

Cert ISO 73777:3773

323/07/30533

_

تاریخ صدور
7232/72/77

تاریخ انقضا
7230/73/33

7232/73/72

_

_

سازمان بنادر و دریانوردی
(وزارت راه و شهرسازی)
MOODY INTERNATIONAL

7307

7233/77/37

7230/77/37

77737570737

72/70/3775

73/70/3773

0

Cert ISO 3777:3773

MOODY INTERNATIONAL

_

_

_

0

CERT OHSAS 73777:3770

MOODY INTERNATIONAL

77727570733

72/70/3775

73/70/3773

3

HSE MANAGEMENT
SYSTEM

MOODY INTERNATIONAL

75770727

72/70/3775

73/70/3773

3

INTEGRATED
MANAGEMENT SYSTEM

سامان اندیش

در دست اجرا

_

_

-

فهرست پروژه ها و وضعیت شرکت در مناقصات

لیست قراردادهای شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس
ردیف
1

2

3

4

5

6

7

موضوع قرارداد
اجاره

120

سازمان بنادر و دریانوردی

شناورهای راهنمابر و طنابگیر

10

تهران ،میدان ونک ،بزرگراه شهید حقانی ،بعد از چهاراه جهان کودک ،انتهای خیابان شهیدی

اجاره

120

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

شناورهای خدماتی بندر امام خمینی (ره)

10

بندر امام خمینی مجتمع بندری امام خمینی (ره) طبقه چهارم

اجاره

120

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

شناورهای خدماتی بندر نوشهر

10

نوشهر ،خیابان فردوسی ،مجتمع بندری نوشهر

اجاره

120

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

شناورهای خدماتی بندر انزلی

10

انزلی ،خیابان شهید مصطفی خمینی ،مجتمع بندری انزلی

اجاره

120

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

شناورهای خدماتی بندر امیر آباد

10

بهشهر ،منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد

اجاره

120

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

شناورهای خدماتی بندر بوشهر

10

بوشهر ،انتهای بزرگراه طالقانی ،بلوار بندر ،منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

اجاره

120

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

شناورهای خدماتی بندر شهید رجایی

10

بندر عباس ،مجتمع بندری شهید رجایی ،ساختمان مرکزی ،منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

راهبری شناورهای جستجو و نجات
8

در محدوده دریایی استان گیالن
(ناجی  14و قایق های )SAR
راهبری ،تعمیرات و نگهداری شناورهای جستجو و نجات

9

در محدوده دریایی استان گیالن
(ناجی  - 14رعد  10و قایق )SAR

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

مدت قرارداد (ماه)
مدت قرارداد (سال)

نام و نشانی کارفرما

وضعیت قرارداد
جاری

جاری

جاری

جاری

جاری

جاری

جاری

3
اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

--3
---

انزلی ،خیابان شهید مصطفی خمینی ،مجتمع بندری انزلی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن
انزلی ،خیابان شهید مصطفی خمینی ،مجتمع بندری انزلی

راهبری ،تعمیرات و نگهداری شناورهای جستجو و نجات در محدوده دریایی استان

3

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

گیالن (ناجی -14قایق سار)

---

انزلی ،خیابان شهید مصطفی خمینی ،مجتمع بندری انزلی

راهبری ،تعمیرات و نگهداری شناورهای جستجو و نجات در محدوده دریایی استان

6

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

گیالن (ناجی -14قایق سار)

---

انزلی ،خیابان شهید مصطفی خمینی ،مجتمع بندری انزلی

راهبری ،تعمیرات و نگهداری شناورهای جستجو و نجات در محدوده دریایی استان

6

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

گیالن (ناجی -14قایق سار)

---

انزلی ،خیابان شهید مصطفی خمینی ،مجتمع بندری انزلی

راهبری ،تعمیرات و نگهداری شناورهای جستجو و نجات در محدوده دریایی استان

6

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

گیالن (ناجی -14قایق سار)

---

انزلی ،خیابان شهید مصطفی خمینی ،مجتمع بندری انزلی

راهبری شناورهای جستجو و نجات در محدوده دریایی استان گیالن

 75روز

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

(ناجی -14قایق سار)

---

انزلی ،خیابان شهید مصطفی خمینی ،مجتمع بندری انزلی

قرارداد متمرکز راهبری و نگهداری و تعمیرات

5

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

شناور ناجی  6و قایق سار (بندر نوشهر)

---

نوشهر ،خیابان فردوسی ،مجتمع بندری نوشهر

راهبری ،تامین نیروی انسانی و سوخت

3

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

شناور ناجی یک (بندر امیر آباد)

---

بهشهر ،منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد

راهبری ،تامین نیروی انسانی و سوخت

3

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

شناور ناجی یک (بندر امیر آباد)

---

بهشهر ،منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد

راهبری ،تعمیر ،و نگهداری شناور جستجو و نجات

8

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

مستقر در (بندر امیر آباد)

---

بهشهر ،منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد

راهبری ،و تامین سوخت

1

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

شناور ناجی یک در (بندر امیر آباد)

---

بهشهر ،منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد

تامین نیروی انسانی و سوخت

4

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

شناور ناجی یک (بندر امیر آباد)

---

بهشهر ،منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد

خاتمه قرارداد

خاتمه قرارداد

خاتمه قرارداد

خاتمه قرارداد

خاتمه قرارداد

خاتمه قرارداد

خاتمه قرارداد

خاتمه قرارداد

خاتمه قرارداد

خاتمه قرارداد

خاتمه قرارداد

خاتمه قرارداد

خاتمه قرارداد

