مشخصات مراکز مجاز مشاوره و خدمات کارآفرینی در استان بوشهر
کد
مرکز

نام مرکز

حوزه
فعالیت

مدیر مرکز

شماره تماس

مهندسین
10111

مشاور جوان
حاسب خلیج

آدرس

ایمیل

برازجان ،خیابان سازمانی
کشاورزی

پرویز بیات

10118137190

روبروی بانک کشاورزی مرکزی

parvizbayat@gmail.com

همیشه فارس
10111

10112

مهرگان صنعت
ریز
آرام پیشرو
پویا

بـوشهر ،خیـابان تـوحید بـاالی
کشاورزی

حسن مرادی

10118110191

آکـواریـوم صـدف مجتـمع

dfm.morade@yahoo.com

نـگار طبـقه اول واحـد 2
صنعت

غالمحسین
پوالدتن

بـوشهر ،شـهرک صنعتـی ، 2
10111121012

مـرکـز فـنـاوری و کسـب

ghpouladtan@gmail.com

کــار
بـوشهر ،خیابان ساحلی ،بعد از

10118

کارسازان
آینده

خدمات

عبدالرضا
کردیان زاده

10118128911

مجتمع فرهنگی هنری  0دی،

rkordiyan@yahoo.com

کانون کسب و کار دانش بنیان،
واحد یک
بوشهر ،خیابان امام خمینی (ره)

10119

راه بهروزی

خدمات

محمد بهروزی

10118118101

کوچه بانک گلشن فرعی اول
سمت چپ کوچه دوم سمت
چپ درب دوم سمت چپ

rahebehroozi82@gmail.com

10117

10110

10111

ساروج
برازجان
استاد ستاره
بوشهر
تجارت پایدار
ایرانیان

بـرازجان ،خیابان دانش آمـوز،
خدمات

خانم محمودی

10111171081

خدمات

اله کرم لیراوی

10118110823

صنعت

مصطفی بهروزی 10118130110

پشت پـارک دانش آمـوز،

moder.saroj@yahoo.com

جنـب تاکسی تلفنی پـویا
بـوشهـر ،خیـابـان مـطهـری
ابـتدای کـوچـه عـرفـان 12

a.liravi@yahoo.com

،جنب آموزشگاه استاد
بـرازجان ،خیابان فردوسی
مجتمع تجاری آشا  ،1طبقه اول

mostafa.behrouzi@gmail.com

واحد 1
بـوشـهر ،خیابان امام خمینی

10113

معدن یابان
صنعت لیان

صنعت

اسماعیل
مرحمتی

(ره) کوچه روبروی مسجد
 10111111102توحید بعد از بانک انصار کوچه

Ismlmarhamati@gmail.com

بن بست اول سمت راست پالک
93

لیـان
10110

محاسبـان
هـوشمنـد

بوشهر  ،خیابان امام خمینی(ره)
صنعت

امیر اکبری

10111181317

سیـراف
10111

آگاه حساب
جنوب

پل پوردرویش ،ساختمان پارک
علم و فناوری خلیج فارس طبقه

am_akbari85@yahoo.com

چهارم واحد 910
گناوه – خیابان طالقانی،مجتمع
خدمات

اسماعیل پناهی

10118131031

آفتاب ،طبقه سوم واحد 811

Asmaielpanahi@gmail.com

خورموج – بلوار شهدای نیروی
10111

بیرم کشت

کشاورزی حسن اسماعیلی 10118180182

بوشهر ،شهرک صنعتی شماره ،2

انـدیشـه
10112

مفیـد ارزش
نگـار

انتظامی

Mehrpoyan2008@yahoo.com

صنعت

امان اله شجاعی 10111118238

خیابان شهرک ،خیابان قانون طبقه

همکف واحد 1

Aman.sh.2383@gmail.com

