لیست مراکس مشايرٌ  ،اطالع رساوی ي خذمات کارآفریىی استان خراسان رضًی
ردیف

وام مرکس

وام مذیر مرکس

زمیىٍ فعالیت ي تخصص مرکس

شمارٌ َمراٌ

تلفه

ديروگار

آدرس مرکس

1

في آفشیٌاى خَاسصهی تَع

جالل جَاًشیش

صٌعت ،هشاغل خشد،هشاغل خاًگی

09153105181

38475798-9

38475798

احوذآتاد ،خیاتاى هحتشوی -هحتشوی  -16پالک 7

2

هْذ داًش پاسسیاى

هحوذ هشعَف

کشاٍسصی ،هشاغل خشد ٍخاًگی

هشعَف  - 09153169667اسحوی 0915443556

38469882

38460122

خیاتاى سٌاتادً،ثش سٌاتاد52ج57

3

تْسَ صٌعت

احوذ اثٌی عششی

صٌعت ٍهعذى

09151158533 - 09153143361

37653971-3

37653974

4

تذتیش گشاى کاسآفي صٌعت

عطائی ًظاد

صٌعت ٍ خذهات

عثاع صادُ 09362866703

38768022

5

تَع ساّثشد

تلَاس جاًثاص-تیي جاًثاص -3ٍ1جٌة تاًک پاسسیاى -تشج
آسواى  -طثقِ سَم ٍاحذC
اتتذای تلَاس پیشٍصی داًشکذُ فٌی هشْذ(شْیذ هحوذ
هٌتظشی)هشکض تحقیقات کاسآفشیٌی

اکشم کوشُ

صٌعت ٍ هعذى ٍ کشاٍسصی

09157019738

38914773

38914773

تلَاس ٍکیل آتاد ًثش صیاد شیشاصی  4طثقِ ٍ 4احذ 10

هشین ظشیف پَس

صٌعت ٍ خذهات

09151102610ظشیف پَس  09159152204-خاًن گٌجی

36071311 36070904

36070905

تلَاس سجاد ،سجاد( 17آیت اهلل ًوش) شواسُ76

7

حاهی پیًَذ کاسآفشیٌاى

هحوَدجاًی دسهیاى

صٌعت ٍ خذهات

09155142218

38422501

38422501

سلواى فاسسی-8پالک -3طثقِ دٍم

8

کاسگستش ششق

اتَالقاسن شفیعی

صٌعت ٍ خذهات

09151689285

57222522

57287919

گٌاتاد هیذاى اهام خویٌی

9

ششکت آتیِ ساصاى سالهت

هحوذ یضدی

تْذاشت ،سالهت ٍ حشفِ پضشکی

09153161665

37534050

37597020

تلَاس ّذایت،تیي14ٍ12ج180ط2

10

ششکت گشیي ٍب ساهاًِ ًَیي

هْذی هحوذی

فٌاٍسی اطالعات ٍ کسة ٍ کاس ّای ًَپا-

هحوذی-09305159290پَسعلی-09153085282خاًن

فضای کاس اشتشاکی ٍ شتاتذٌّذُ

ًیکشٍ09155020726

37638100

37638020

چْاسساُ خیام هجتوع خلیج فاسع طثقِ چْاسم ٍ پٌچن

هحوذ علی اتشاّیوی

صٌعت ،خذهات ٍ سالهت

09159017899اتشاّیوی  -حسیٌی09151107870

38444260

38406150

سِ ساُ ادتیات ایي سیٌا 15ج  133طثقِ اٍل ٍاحذ 2

سیذ هشتضی قذهگاّی

خذهات

09158533453

42225545

-

ًیشاتَس -خیاتاى فشدٍسی جٌَتی جٌة پاساط فشدٍسی

کاهیاسفش

حَصُ تخصصی هالی ٍ اًتقال تکٌَلَطی

کاهیاس فش - 09153150858خاًن تختیاسی 09155978766

38475579

38475579

09196161745

35149112

6

11
12

ششکت خذهات علوی صٌعتی
خشاساى سضَی

ششکت ایذُ ّای ًَیي ٍاطیاى
تَع
ششکت ایذُ پشداصاى کسة
ٍکاس فشٍغ داًش خشاساى

 13ششکت پایا صٌعت آفتاب ششق
14

ششکت ایذُ پشٍساى هششق
غضال

هحوذ عشفاى

15

کاسساصاى ایذُ ساص ّوتا

خاًن هحتشوی

16

سشای اساى ایشاًیاى

علیشضا اهیذفش

17

18

ششکت فعالیي اقتصادی
پشتیثاى خاٍسهیاًِ
تْشت کاسآفشیٌی ی آٍیظى

ٍحذت

تقش آتادی

هحوذسسَل غالم
پَس.آٍیظى

حَصُ تخصصی صٌعت ٍ خذهات-فضای
کاسی هشتشک
صٌعت ٍ خذهات
حَصُ تخصصی صٌعت ٍ خذهات-فضای
کاسی هشتشک  ٍ ,شتاتذٌّذُ
خذهات ( سشهایِ گزاسی داخلی ٍ خاسجی
)-فضای کاس اشتشاکی
کسة ٍ کاسّای خشد خاًگی ٍ سٍستایی

مشهد-انتهای خیابان سناباد-روبروی بانک خون-پالک
-884واحد 2
هشْذ-خیاتاى  17شْشیَس  -شْشیَس ً 4ثش ًستشى - 5
گشٍُ هٌْذسی آلوا
تشتت حیذسیِ -خیاتاى ساصیً -ثش ساصی  -6هشکض سشذ

09368114541خاًن ًجاتیاى 09021333255-

داًشگاُ آصاد
 36112186-هشْذ -احوذ اتاد  -10ساختواى سضا  -طثقِ دٍمٍ -احذ

آقای اسواعیلی 09153153280

36093970

10

هقذم -09120735561آقای تقشاتادی 09151029231

38452384-5

38405905

هشْذ-احوذ آتاد-اتَرس غفاسی -23پالک 107

غالم پور 09373076301-09159104359

10001234567800-38672931

2189782718

مشهد -بلوار وکیل اباد  -خ حافظ  -حافظ  - 18پالک 96

اداسُ تَسعِ کاسآفشیٌی اداسُ کل تعاٍى کاس ٍ سفاُ اجتواعی ٍ خشاساى سضَی ٍ-یشایش  97/12/4شواسُ تواع 37136981

