اطالعیه مهم
فراخوان شناسایی فعالین حوزه دریایی کشور
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور به عنوان بازوی اجرایی عالیترین نهاد سیاستگذاری و
هماهنگی دریایی کشور حسب وظیفه قانونی خود در نظر دارد با هدف شناسایی  ،ارزیابی و معرفی توان کمی
و کیفی فعالین حوزه دریایی لیست تایید شده تولید کنندگان و عرضه کنندگان کاال و خدمات دریایی
) (Approved Vendor Listرا در بخشهای "حمل و نقل دریایی" " ،بندر و خدمات بندری" " ،امور
دریانوردی" " ،صنایع کشتیسازی" " ،سازهها و تجهیزات فراساحلی" " ،پرورش و صید آبزیان" ،
"استحصال منابع دریایی" " ،علوم  ،آموزش و پژوهشهای دریایی" " ،محیط زیست دریایی" ،
"گردشگری و ورزشهای دریایی" را جمع آوری و از طریق دستگاههای دولتی عضو شورای عالی شامل
وزارت صنعت ،معدن و تجارت – وزارت راه و شهرسازی – وزارت نفت – وزارت جهاد کشورزی – وزارت
امور اقتصادی و دارایی – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت
محیط زیست اطالع رسانی نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقوقی داخلی اعم از بخش خصوصی و دولتی دعوت بعمل میآورد تا نسبت به
ارسال اطالعات مورد نیاز ( فرم مشخصات شماره  1بارگذاری شده در سایت اینترنتی ) www.iransea.ir
اقدام نمایند .متقاضیان این طرح میبایست با رعایت اصل دقت و صحت تا پایان سال  97اصل فرم و
ضمائم مربوطه را پس از امضای مدیر عامل و درج مهر شرکت به این دبیرخانه تحویل نمایند .الزم به ذکر
است در صورت عدم ارسال اطالعاتِ درخواستی در موعد تعیین شده ،امکان درج نام شرکت در لیست
شرکتهای معتبر و دارای صالحیت ( )Vendor Listدر سال  1398نخواهد بود .همچنین کلیه اطالعات مالی
متقاضیان محرمانه تلقی گردیده و فقط به جهت اعتبارسنجی استفاده خواهد شد.
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