لیست هراکس هطاٍرُ  ،اطالع رساًی ٍ خدهات کارآفریٌی استاى خراساى رضَی
ًام هرکس

تلفي

دٍرًگار

آدرض هرکس

في آفریٌاى خَارزهی تَض

83747483-8

83747483

احودآتاد ،خیاتاى هحتطوی -هحتطوی

هْد داًص پارسیاى

83798333

83796433

خیاتاى سٌاتادً،ثص سٌاتاد55ج57

تْسَ صٌعت

84978844-8

84978847

تلَار خاًثاز-تیي خاًثاز -3ٍ6خٌة

تدتیر گراى کارآفي صٌعت

83493633

83493633

تَض راّثرد

83847448

83847448

ضرکت خدهات علوی صٌعتی خراساى رضَی

89644844

89646867

 -66خالک 7

تاًک خارسیاى -ترج آسواى  -طثقِ
سَم ٍاحدC
اتتدای تلَار خیرٍزی داًطکدُ فٌی
هطْد(ضْید هحود هٌتظری)هرکس
تحقیقات کارآفریٌی
تلَار ٍکیل آتاد ًثص صیاد ضیرازی 4
طثقِ ٍ 4احد 61
تلَار سداد ،سداد( 67آیت اهلل ًور)
ضوارُ76

89646867
کارگستر ضرق

74333733

74334848

گٌاتاد هیداى اهام خویٌی

ضرکت آتیِ سازاى سالهت

84787676

84784636

تلَار ّدایت،تیي64ٍ65ج681ط5

ضرکت ایدُ ّای ًَیي ٍاشیاى تَض

83777396

83769476

سِ راُ ادتیات ایي سیٌا 65ج  633طثقِ

ضرکت ایدُ پردازاى کسة ٍکار

73337777

-

اٍل ٍاحد 5
ًیطاتَر -خیاتاى فردٍسی خٌَتی خٌة
خاساش فردٍسی

فرٍغ داًص خراساى
ضرکت پایا صٌعت آفتاب ضرق

83747748

83747748

ضرکت ایدُ پرٍراى هطرق غسال (هرکس تیي

7483384939-

7483384939

الوللی کارآفریٌی کد -کارآفریي ضَ)

68489494477

هطْد-اًتْای خیاتاى سٌاتاد-رٍترٍی
تاًک خَى-خالک ٍ-884احد 5
تداری ارگ ،طثقِ ٍ 4احد 413

73386836

کارسازاى ایدُ ساز ّوتا

هطْد ،تلَار اهام خویٌی ،هدتوع

ترتت حیدریِ -خیاتاى رازیً -ثص
رازی  -6هرکس رضد داًطگاُ آزاد

ضرکت فعالیي اقتصادی پطتیثاى خاٍرهیاًِ

83773837-7

83767867

هطْد-احود آتاد-اتَذر غفاری -53
خالک 617

تْطت کارآفریٌی ی آٍیصى

46664387794

63438433443

هطْد -تلَار ٍکیل اتاد  -خ حافظ -
حافظ  - 68خالک 96

366-83943884
تَسعِ هرتیگری فراکَچ ایراًیاى

83798636

83798636

ضرکت تعاًٍی فدک

7477383943

7477383943

هطْد خیاتاى راٌّوایی  51 / 6سلواى
فارسی ساختواى آرهاى خالک  58طثقِ
ٍ 6احد4
کاضور ً -ثص آزادگاى  7خالک 36

( فارغ التحصیالى داًطگاّیاى کاضور)
ضرکت تیي الوللی رٍیص کارآفریٌی آراى

7487486794

7487486793

ضثکِ تسْیلگراى اًدیطِ ترتر

78878688

78886744

خدهات هٌْدسی ٍ کطاٍرزی ّویاراى

73774698-

7473777476

کارآفریي جام

73737373

هطْد  -تسرگراُ ّاضوی رفسٌداًی -
خیاتاى ّاضوی رفسٌداًی  ،5خیاتاى
خاّد  6خالک ٍ ،65احد 4
ًیطاتَر – هیداى حافظً ،ثص تعثت ،3
خالک 47
ترتت خام -خیاتاى الوْدی ،الوْدی 56

هطْد  -تلَار ٍکیل آتادٍ ،کیل آتاد ،9

طراحاى هْر اًدیص خالق لَتَض

ًثص هدرس  6خالک 7
کسة ٍکار ًَآفریي رضداى ًادیي (رضداًا)

7483334434

7489683368

هطْد -اهاهت  55خالک 39/3

تعاًٍی تارثاٍا هْر رضا

7489633868

7489694447

هطْد – اهاهت  ،75سوت چح ،خالک 51

کسة ٍ کار رضَی

84434447

هطْد ،هحلِ سعد آتاد ،کَچِ صاحة
السهاى  55تي تست ارتاب ،هدتوع
هَقَفِ هْر فاطوی  -طثقِ ٍ 3احد 316

هراکس دارای هجَز هطاٍرُ ،ضتاب دٌّدُ ٍ فضای کاری هطترک
ضرکت گریي ٍب ساهاًِ ًَیي

84983466

84983636

چْارراُ خیام هدتوع خلیح فارس طثقِ
چْارم ٍ خٌچن

89443439-

سرای اساى ایراًیاى

داًص اهَز  63خالک 384

89688846
ضتاتدٌّدُ کسة ٍ کار فردٍسی

7489648893

7489648893

هطْد تلَار سید رضی ،تیي سید رضی
 9 ٍ 7خالک  35طثقِ دٍم

ضرکت آریاًا تازرگاًی سیستن صثا

7483747447

7483747449

ضرکت طراحی ٍ ساخت رازیگر ضرق

83748999

83777646

هطْد  -تلَار فلسطیي -تیي فلسطیي
 – 63 ٍ 66ساختواى سرٍش – ٍاحد 6
هطْد خیاتاى احود آتاد تلَار اتَذر
غفاری  9خالک 94

(هرکس ضتاب ایدُ)

ضرکت کارآفریٌاى راُ اًدیطِ کاراتَض

8494964

ضرکت دًیای فٌاٍری اکسیر

84747داخلی

هطْد – هلک آتاد – خیاتاى ضْید
حسي علیاى  -ضْید حسي علیاى 61
خالک  - 54طثقِ ّوکف
83696779

هطْد  -خیاتاى داًطگاُ  -خیاتاى
گلستاى غرتی  -ساختواى یاس  -خالک

786

531
ضرکت تَسعِ ساهاًِ ّای رایاًِ ای

87684496

87684496

ارضاد -طثقِ  8ساختواى خست تاًک

سوا تَض
ضرکت تیي الوللی تجارت الکترًٍیک

هطْد تلَار خیام تیي تقاطع سداد ٍ

ضاًدیس هیداى ضْدا  -تلَار هیرزا خَاد

83333

آقا تْراًی  -هرکس تسرگ گردضگری ٍ

پدیدُ کیص

خرید خدیدُ ضاًدیس -ساختواى اداری
هطْد – خیاتاى سٌاتاد – سٌاتاد – 58

ًگارُ ٌّر ّوایص ضرق

83776877

83776877

حاهی پیًَد کارآفریٌاى(ضتاب دٌّدُ کالَهیي)

83733764

83733764

سلواى فارسی-8خالک -3طثقِ دٍم

ایدُ گستراى طرح ًَ خاٍراى

7489694664

3478378343

هطْد -تلَار سداد ،سداد ً ،56ثص

خالک 666

اهیي ضرقی  ،5خالک  ،58طثقِ دٍم

(ضتاب دٌّدُ ّاٍش)
کاٍا ٌّر خالق هاهَت

7483373734

7483373734

آتیِ تْسیست دام

89977464

89998383

هطْد  -تلَار ٍکیل آتاد ،تیي ٍکیل آتاد
 65 ٍ 61خالک 644
هطْد – تسرگراُ آسیایی – تیي آزادی
 – 95 ٍ 93سعادت  64خالک 6
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