شماره پروانه

دارنده

شهرستان

شهر

72-19-1197

سلیمان هاشمی

مشهد

مشهد

5132654934

72-19-1260

)شرکت فنآوری مهر الوند توس(

مشهد

رضویه

5136072008

بلوار فرامرز عباسی -بین فرامرز عباسی  31و  - 33پالک 367

72-19-1187

مریم قربان بیگی

نیشابور

نیشابور

5143345670

خیابان امام خمینی (ره)  -حدفاصل امام  32و 34

72-19-1137

عبدالحسین شمسی ثانی کاخکی

گناباد

کاخک

515737306

میدان امام خمینی ( ره )  -خیابان امامزاده  -پالک 1

72-19-1751

)آینده سازان بهار سالمت(

مشهد

مشهد

38684495

بلوار وکیل آباد  -بین وکیل آباد  22و  - 24پالک 560

72-19-1208

علی محمد قدمگاهی

مشهد

مشهد

5133863700

سیدی  -خیابان خلج  -نبش خلج  - 11پالک 23

72-19-1020

سمانه شریکیان

مشهد

5137580097

بلوار ابوطالب  -تقاطع ابوطالب و شفا  -نبش چهار راه  -پالک 719

72-19-1702

)شرکت پیشگامان خدمت صدرا گلبهار(

چناران

38306442

بلوار پرند مجتمع سیتی سنتر 2طبقه اول واحد209

72-19-1049

سعید رستمیاری

سرخس

5134529666

خیابان امام خمینی(ره)  -بین امام خمینی  9و  - 11مجتمع تجاری ولی عصر(عج)

72-19-1235

)شرکت سیمین خیام آب و برق(

مشهد

مشهد

5133655277

خیابان شهید رستمی  -کوچه رستمی  - 44پالک 7

72-19-1076

اعظم ایمانی نیا

چناران

چناران

5143631900

خیابان طالقانی  -طالقانی  1و  - 3مقابل مخابرات  -پالک 355

72-19-1078

فروزان فیروزکوهی

مشهد

مشهد

5138429904

میدان فلسطین  -نبش شهید منتظری  - 1پالک 144

72-19-1331

محمدعلی کیهانی

تربت حیدریه

5153234044

خیابان جمهوری اسالمی  -جنب شرکت تعاونی روستایی  -مرکز مخابرات کدکن

72-19-1396

ابوالقاسم سهیلی فرد

نیشابور

نیشابور

5142630800

شهرک قدس  -بلوار دانشگاه  -بین دانشگاه  2و 4

72-19-1708

)شرکت بهورزان کرامت(

مشهد

مشهد

5137676691

بلوار توس  -بین توس  1و 3

72-19-1248

محمد دانش

تربت حیدریه

5152228347

فلکه مسجد جامع  -ساختمان پست قدیم

72-19-1038

هادی حاج طالبی

مشهد

5132246555

خیابان آیت اهلل بهجت  -نبش آیت اهلل بهجت  - 24پالک 55

72-19-1185

مریم امکانی

سبزوار

5144655454

خیابان  24متری انقالب  -مقابل خیابان  13آبان

72-19-1333

طاهره جنتی

سبزوار

سبزوار

44667022

خیابان هویزه  -نبش هویزه  - 36دفتر پیشخوان جنتی

72-19-1380

)پیشخوان تجارت نیک اندیشان مهر(

مشهد

مشهد

5132728120

سی متری طالب  -خیابان میثم  -نبش میثم  - 3جنب نانوایی  -پالک 395

72-19-1731

)افق سحرخیزان یکتای شرق(

بینالود

طرقبه

34223457

خیابان رسالت  -نبش رسالت 12

72-19-1712

)احرار فیروزه نیشابور(

نیشابور

نیشابور

5142629596

کوی یغما،خ .غزالی  ،۱۱نبش خ .غزالی ,۱۱

72-19-1478

)شرکت توسعه فناوری یاوران نصر مشهد(

مشهد

مشهد

5133865653

محله المهدی  -خیابان قازئم 27

72-19-1239

سعید لطفی

نیشابور

نیشابور

5143328426

خیابان شریعتی  -خیابان کمال الملک  -بین کمال الملک  4و چهارراه شریعتی پالک 102

72-19-1082

علی سرایی

قوچان

قوچان

5147247880

خیابان شهید باهنر  -پالک 59

72-19-1233

ایمان پورخواجه

مه والت

فیض آباد

5156726333

بلوار شریعتی  -بین شریعتی  4و 6

72-19-1152

سیف ا ...برزکار

گناباد

5157256095

نبش میدان آزادگان -پالک 314

72-19-1171

لیال دهنوی

نیشابور

5142625700

بلوار فضل  -روبروی خیابان موعود  -ساختمان سپهر

72-19-1513

عبداله سلیمانی شاد

تربت حیدریه

5153524111

خیابان امام خمینی (ره)  -نبش امام خمینی 3

72-19-1427

سیامک غالمی

کاشمر

5155243276

خیابان مدرس  -بلوار شاهد

72-19-1267

صدیقه سطوتی

مشهد

5132230826

خیابان خسروی نو -جنب کوچه آیت ا ...خامنه ای پالک 305

72-19-1047

مجتبی منشوری

سبزوار

سبزوار

5144235351

خیابان بهار -مقابل هنرستان چمران

72-19-1311

ملیحه رحیمی تالی

بردسکن

بردسکن

5155434479

خیابان قائم10و12

72-19-1209

ابوالفضل رجائی

نیشابور

نیشابور

51422168006

بلوار خیام  -خیابان امام خمینی (ره)  -روبروی موزه

72-19-1031

آیدا جبینی طوسی

مشهد

مشهد

5132570050

متری طالب  -مفتح  - 33نبش مفتح  - 33/1پالک 30 13

72-19-1110

حمیدرضا مظفری

کاشمر

کاشمر

5155253860

خیابان خرمشهر -روبروی خرمشهر 3

72-19-1405

)پیشخوان دولت توسعه ارتباطات نوین بارمان(

مشهد

مشهد

5136572479

خیابان کوهسنگی  -نبش کوهسنگی  - 5پالک 201

72-19-1332

ایمان براتی

تربت حیدریه

5152313158

بلوار مدرس  -بین دادسرای انقالب و دارو پخش

72-19-1109

)شرکت آریان برید مشهد(

مشهد

5136096452

خیابان سید رضی  -سید رضی  - 41پالک 275

گلبهار

مشهد

نیشابور
کاشمر

مشهد

روستا

تلفن

آدرس
جاده سیمان  -بین کشمیری  42و 44

72-19-1105

علی اکبر ابراهیمی مطلق

مشهد

72-19-1701

)شرکت ایده پردازان آذرخش نوین ابتکار(

مشهد

72-19-1106

ابوالفضل نخعی

مشهد

72-19-1401

زهرا گازرانی

نیشابور

قدمگاه

72-19-1265

وجیهه روزخاتونی

مشهد

مشهد

5137287069

72-19-1140

)شرکت آوین فناور بردسکن(

بردسکن

بردسکن

5155424449

خیابان عدالت  -روبروی کمیته امداد امام خمینی (ره)

72-19-1476

)شرکت فنی مهندسی پرتو صنعت اسرار(

سبزوار

سبزوار

5144214004

چهل متری دوم  -بین باهنر  37و 39

72-19-1211

حمید شیبانی پور

مشهد

5132177293

خیابان طبرسی شمالی -حدفاصل خیابان  3و  -5پالک 217

72-19-1465

)شرکت خدماتی پارس کیمیا فرهادگرد(

فریمان

فرهاد گرد

5134674838

خیابان امام رضا (ع)  -بین امام رضا (ع)  19و  - 21پالک 178

72-19-1273

حسین حیرانی

درگز

درگز

5146223638

بلوار امام خمینی (ره)  -بین بانک ملت و سپه  -امام خمینی (ره)  - 27پالک 1

72-19-1306

سمیرا بخشی

درگز

درگز

5146230666

خیابان صیاد شیرازی  -تقاطع عالمه مجلسی  -پالک299

72-19-1353

)شرکت تعاونی صنایع تولیدی آموزشی سریر(

چناران

چناران

5146125638

خیابان امام خمینی(ره)  -بین امام خمینی  23و  - 25پالک 477

72-19-1026

جواد موصلی چنار

تربت جام

5152544600

خیابان موالنا-تقاطع نظامی

72-19-1017

علیرضا یگانه

مشهد

مشهد

5138434046

خیابان احمد آباد  -احمد آباد  - 3کوچه بهشت  -پالک 39

72-19-1291

احمد احمدی بیدختی

گناباد

بیدخت

5157334156

خیابان جمهوری اسالمی  -پالک 99

72-19-1015

محمدرضا عرفانی قوی نیا

مشهد

5117340090

انتهای خیابان مطهری شمالی  -ابتدای بلوار هدایت  -روبروی آتش نشانی  -ساختمان هدایت

72-19-1339

)فنی و مهندسی اندیشه پردازان خواف(

خواف

خواف

5154232317

خیابان فاطمه الزهرا (س)  -حاشیه خیابان

72-19-1713

)صدف گستران شرق بینالود(

نیشابور

نیشابور

5143334306

باغ گنجی،خ .بعثت ,بین آیت شمالی و بعثت 13

72-19-1738

)پردازشگران شرق گستر سمیع(

تربت جام

سمیع آباد

52653359

بلوار اصلی  -جنب مسجد جامع

72-19-1175

معصومه احمدآبادی

نیشابور

نیشابور

5143345103

خیابان امام خمینی(ره)  -روبروی پسنده 2

72-19-1439

)همتاشتاب توس(

مشهد

مشهد

5132707011

خیابان مفتح  -بین مفتح  19و  - 21پالک 321

72-19-1623

)پیشگامان پیشخوان سینا(

مشهد

مشهد

5137652200

توس  - 3نبش ولیعصر  - 2پالک 2

72-19-1086

مهدی فرزانه کوچکی

مشهد

مشهد

5132171761

بلوار دوم طبرسی -بین طبرسی  21و  -23پالک 937

72-19-1206

عباس فرحمند

مشهد

5138518811

بلوار امام خمینی(ره) -حاشیه میدان امام خمینی -جنب بانک ملت -پالک 242

72-19-1418

مهران شمس آبادی

سبزوار

5144441400

خیابان عطاملک جنوبی  -نبش عطاملک 31

72-19-1036

فهیمه متولی حبیبی

مشهد

5137525296

بلوار ابوطالب  -نبش ابوطالب  - 66پالک 1

72-19-1283

مجتبی افتخاری

بردسکن

5155428010

نبش عدالت 3

72-19-1191

سید علی دستورانی

جغتای

5145623646

بلوار آزادگان  -نبش آزادگان  - 7پالک 345

72-19-1075

ناصر عامری

سبزوار

سبزوار

5144452512

خیابان کاشفی جنوبی  -بین کاشفی جنوبی  29و 31

72-19-1179

محمود محمدی

نیشابور

نیشابور

5143343711

خیابان شهید فهمیده  -نبش شهید فهمیده 5

72-19-1178

ندا معصومیان

نیشابور

نیشابور

542219101

ترمینال کفکدک  -روبروی مهرآباد 5

72-19-1318

شهربانو شاکری

مشهد

5133724487

شهرک شهید رجایی -خیابان حر  -1نبش مهریز  -34پالک 500

72-19-1255

مرتضی کارگر دوست آباد

قوچان

قوچان

5147233340

خیابان شهید مطهری  -بعد از چهار راه دوم  -پالک 261

72-19-1479

)توسعه ارتباطات هوشمندآشنای ایرانیان(

مشهد

مشهد

38064000

وکیل آباد  -بلوار معلم  -بین معلم  40و  - 42پالک 1034

72-19-1759

)خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات عمومی گلبهار(

چناران

گلبهار

5138250881

پیروزی  ( ۷شهید برونسی  - ) 31قطعه سوم سمت راست  -پالک ۱۵

72-19-1242

)شرکت آتیه سازان سعادت خاوران(

مشهد

مشهد

38442111

مشهد  -احمدآباد  -بلوار رضا  -نبش رضا  - 20پالک 197

72-19-1030

بهنام صالحی

مشهد

5137340079

خیابان آیت ا ...عبادی  -حد فاصل عبادی  88و  - 90داخل پاساژ  -پالک 1142

72-19-1406

رسول جوانمرد

مشهد

مشهد

5133765329

شهرک شهید رجایی  -بین حر  15و  - 17پالک 483

72-19-1128

بهروز حمیدی

مشهد

مشهد

5135424191

سه راه فردوسی  -جاده قدیم قوچان  -توس 192

72-19-1098

مریم اسماعیل زائی غریب

مشهد

مشهد

5137658836

بلوار فردوسی  -حدفاصل میدان جانباز و خیابان ثمانه  -پالک 137

مشهد

مشهد

5133422193

بلوارچمن-چمن  27پالک 5

5136615254

قاسم آباد  -بین شاهد  65و  - 67پالک 709

5133689599

بلوار وحدت  -نبش وحدت  - 13پالک 13

5143223704

بلوار امام رضا (ع)  -جنب مخابرات
بلوار عبدالمطلب  -بین عبدالمطلب  40و 42

72-19-1198

فرزانه آفریده قیاسی

مشهد

مشهد

5132231196

خیابان عبادی  -روبروی عبادی 8

72-19-1134

حسین بقائی

بردسکن

بردسکن

5155429321

خیابان ولی عصر (عج)  -روبروی ولی عصر (عج) 7

72-19-1170

هاشم سرائی

قوچان

5147247911

خیابان امام خمینی(ره) -خیابان ناصر خسرو -پالک 147

72-19-1237

فرزانه فیضی نائی

کاشمر

کاشمر

5155266365

خیابان امام خمینی (ره)  -امام خمینی (ره) 6

72-19-1404

)سهامی خاص خدمات پیشخوان ارتباطی نورا نورانی(

نیشابور

نیشابور

42257077

نبش گنبد سبز  - 39جنب داروخانه

72-19-1758

)شرکت نوین تالش گران مدیران کار بارثاوا(

مشهد

مشهد

5136642572

قاسم آباد  -بلوار حجاب  -بین حجاب  12و  - 14پالک 212

72-19-1736

)خدمات ارتباطات دایان نوین فرتاک(

مشهد

مشهد

5132591967

طالب  -بلوار میرزا کوچک خان  -بین میرزا کوچک خان  30و 32

72-19-1742

)خدمات مهندسی و کشاورزی همیاران کارآفرین جام(

تربت جام

تربت جام

5152525858

میدان شهرداری  -جنب شرکت تعاونی جهاد کشاورزی

72-19-1381

محمد نظری آزاد

مشهد

مشهد

5132519504

متری طالب -بلوار امت -نرسیده به امت  -31پالک 30 63

72-19-1357

سمانه آزادنیا

مشهد

مشهد

5136616789

قاسم آباد -بین ادیب شمالی  1و  -3پالک 105

72-19-1021

محسن بافنده طرقبه

بینالود

طرقبه

5134227032

خیابان صاحب الزمان(عج)  -جنب پایگاه بسیج خواهران  -پالک 29

72-19-1280

)استواربریدطوس شادیاخ(

نیشابور

نیشابور

5142235003

خیابان فردوسی شمالی  -بین  9و  - 11روبروی بانک رفاه  -پالک 237

72-19-1104

سارا پهلوان

مشهد

مشهد

5137231124

مطهری شمالی  -بین مطهری  34و 36

72-19-1032

محمدرضا خرمی طرقبه

مشهد

مشهد

5132702534

خیابان طبرسی  -چهارراه برق  -بین طبرسی  40و  - 42پالک 972

72-19-1041

کبری حجی آبادی

مشهد

مشهد

5136623853

قاسم آباد  -بلوار شاهد  -بین شاهد  75و  - 77پالک 977

72-19-1163

فاطمه ساالری

مشهد

مشهد

5133930900

شهرک طرق  -بین ساعی  25و 27

72-19-1474

محبوبه شیبانی مقدم

مشهد

مشهد

5132151700

خیابان پنجتن  -بین پنجتن  38و  - 40قطعه هشتم

72-19-1303

سیدمحسن صراف رضوی

مشهد

مشهد

5135013080

بلوار پیروزی  -پیروزی  - 75بین والیتی  3و  - 5مقابل بوستان هاله  -پالک 69

72-19-1356

)خدمات ارتباطی پیشخوان آروین(

چناران

چناران

5146121930

بلوار شهید بهشتی  -بین شهید بهشتی  10و  - 12پالک 113

72-19-1724

)سپنتا کوشان یاس(

نیشابور

نیشابور

5143343828

باغ گنجی  -بلوار امام خمینی (ره)  -خیابان عطار  -عطار7

72-19-1079

حسین شایسته نیک

مشهد

5133491761

خیابان فدائیان اسالم  -بین  19و 21

مشهد

مشهد

5137613225

بلوار فردوسی  -بین فردوسی  8و  - 10پاساژ گلستان

72-19-1114

سیده مهناز هاشمی

کاشمر

کاشمر

5155241123

خیابان  15خرداد  -روبروی  15خرداد  - 2پالک 39

72-19-1024

اعظم داودی مقدم بایگی

مشهد

مشهد

5136045979

بلوار استقالل  -بین استقالل  2و  - 4پالک 32

72-19-1308

الهام فخری کندری

خلیل آباد

خلیل آباد

5157725767

خیابان امام خمینی (ره)  -روبروی مسجد امام خمینی (ره)

72-19-1159

فاطمه رضی زاده شهری

گناباد

5357251255

چهاراه گیتی نورد-خیابان امام خمینی(ره)  4پالک 124

72-19-1390

نجمه شهپری

مشهد

مشهد

5137260123

بلوار سازمان آب  -نبش شهید صادقی  - 15/1پالک 78/2

72-19-1022

)پویا تجارت الکترونیک متین(

مشهد

مشهد

513603003

بلوار معلم  -بین معلم  16و  - 18پالک 376

72-19-1450

اعظم صادق زاده

مشهد

مشهد

5137590735

خیابان آیت اله عبادی  - 104بین  19و  - 21پالک 275

72-19-1459

عاطفه کهنموئی

مشهد

مشهد

5138476569

خیابان راهنمایی  -بین راهنمایی  1و  - 3پالک 330

72-19-1245

جاسم هنرمند شکرتو

مشهد

5132733000

بلوار طبرسی  -تقاطع گاز شرقی  -جنب بانک ملت  -پالک 1304

72-19-1225

)شرکت خدماتی شهرک صنعتی طوس(

مشهد

مشهد

5135413330

کیلومتر  18جاده قوچان -شهرک صنعتی توس -فاز یک

72-19-1387

کاظم یل پور

مشهد

مشهد

5133754622

شهرک شهید رجایی  -حر  - 28نبش اروند - 30پالک 456

72-19-1256

)خدمات گستران کیا نوین آساک(

قوچان

قوچان

5147240004

خیابان امام خمینی(ره)  -روبروی مسجد مهدیه  -پالک 569

72-19-1709

)شرکت پیشخوان سالمت گستر متین(

تایباد

تایباد

5154536013

خیابان شهید بهشتی  -چهارراه دوم  -مقابل مسجد محمد رسول اهلل  -پالک 301

72-19-1203

محمد صالح کریم زاده

مشهد

مشهد

5137121705

خیابان عبدالمطلب  -بین عبدالمطلب  56و  - 58پالک 3

72-19-1744

)سپهر پیشخوان رایان ایرانیان(

مشهد

مشهد

5138414220

انتهای سناباد  - 32خیابان مسعود غربی  - 7قطعه دوم چپ  -پالک 20

72-19-1054

)شرکت مشهد صنعت آتنا گستر(

مشهد

مشهد

5138800083

بلوار هاشمیه  -نبش هاشمیه  - 25پالک 1

72-19-1160

علیرضا آذر بیک ساقونی

رشتخوار

5156222243

میدان آزادی  -جنب بانک کشاورزی

72-19-1058

علی حسن زاده

مشهد

5136580408

بلوار توس  -بین توس  86و  - 88پالک 8

) 72-19-1060تعاونی خدمات اداری بازنشستگان ثبت احوال خراسان رضوی(

مشهد

72-19-1431

افسانه توانائی کارگر

سبزوار

سبزوار

5144243900

میدان کارگر  -خیابان فیاض  -بین فیاض  1و  - 3پالک 11

72-19-1309

سمیه حاجی جمهوری

مه والت

فیض آباد

556727732

خیابان حجت شمالی  -روبروی حجت شمالی 5

72-19-1377

حسن صدقی فیض آبادی

مشهد

مشهد

5132421084

جاده سیمان  -بین رسالت  111و 113

72-19-1183

مجید پرباله

نیشابور

نیشابور

5143347174

رسالت غربی  -بین رسالت  4و  - 6پالک 1/1

72-19-1350

اکرم خاتمی نیا

مشهد

مشهد

5137052206

خیابان دانشگاه  -نبش دانشگاه  - 7ساختمان تجاری امجد  -پالک G14

72-19-1354

حمید نگهبان

چناران

5138326666

نبش پرند 3

72-19-1259

)شرکت ارتباطات چاپار توس(

مشهد

مشهد

32232050

چهارطبقه بل مدرس مدرس یک پاساژ شکوفا طبقه منفی یک پ17

72-19-1378

)شرکت کوشاورزان شمیم اعتماد(

مشهد

مشهد

5138521045

بلوار امام خمینی (ره)  -حدفاصل امام خمینی  74و  - 76پالک 1322

72-19-1068

مجید فیاض

مشهد

مشهد

5133717000

شهرک شهید رجائی بین خیابان حر پنجم و هفتم پالک 123

72-19-1145

)شرکت تندیس نوآوری تجر(

مشهد

مشهد

5132228338

خیابان دریادل -حدفاصل کاشانی  1و  -3جنب شرکت برق -1پالک744

72-19-1426

علی حیدرزاده هی هی

قوچان

قوچان

5147235302

کمربندی مدرس شمالی  -بین خیابان حافظ و خیام  -پالک 226

72-19-1434

احسان اکبر فیالبی

قوچان

قوچان

5147231303

خیابان مطهری  -ابتدای خیابان عطار پالک 214

72-19-1383

)شرکت با مسئولیت محدود خدمات پیشرو خدمت فجر(

مشهد

مشهد

5132719203

رسالت  - 10بین ابوذر غربی  3و  - 5پالک 119

72-19-1056

سید مصطفی حسینی

مشهد

مشهد

5136087750

بلوار معلم  -معلم  - 10قطعه چهارم  -پالک 152

72-19-1349

محسن آذربراه

مشهد

مشهد

5135232720

بلوار شریعتی  -شریعتی  - 70نرگس  - 6پالک 31

72-19-1323

زکیه قربانی

نیشابور

5142627221

شهرک بسیج  -روبروی خیابان دانشگاه  -پالک 63

72-19-1282

)خدمات پیشخوان صبا شایان مهر نوین(

مشهد

5133858553

خیابان سیدی  -بین صبا  14و  - 16پالک 146

72-19-1286

سیدامیرحسین موسوی نژاد

خواف

5154229753

نبش میدان معلم  -پالک 24

72-19-1048

حسین قوچانیان حقوردی

قوچان

قوچان

514273719

بلوار طالقانی  -نبش  30متری مصلی

72-19-1249

عاطفه شبانی

مشهد

مشهد

5132719203

بلوار شهید صادقی  -نبش صادقی  - 5پالک 51

72-19-1003

مرضیه دانش خواه

مشهد

5137418880

مقابل بلوار بهمن  -خواجه ربیع  - 21اول شهرک طالقانی

72-19-1127

فاطمه عقدایی

مشهد

مشهد

5133687074

بلوار مصلی  -6پالک 5/1

72-19-1136

سکینه امیدی

قوچان

قوچان

5147226000

خیابان امام خمینی (ره)  -خیابان مولوی بعد از چهارراه اول پالک 23

72-19-1326

علی اکبر دربارپناه

تربت جام

تربت جام

5152559190

نبش خیابان میر قوام الدین  - 19پالک 8

72-19-1399

محمدرضا عشقی

نیشابور

نیشابور

مشهد

خیابان  30متری طالقانی  -بین چهاراه راه آهن و کشتارگاه  -جنب کوچه شهید امیر کاظمی

72-19-1743

)پیشخوان خدمات نوین یادگار خراسان(

مشهد

مشهد

5135225006

قاسم آباد  -بلوار شهید فالحی  -بین فالحی  11و  - 13پالک 319

72-19-1442

خلیل عطاریانی

مشهد

مشهد

5138526373

خیابان خرمشهر -بین  9و  -11پالک 71

72-19-1595

سید جواد سجادی منش

خوشاب

مشکان

5145043949

بلوار امام رضا (ع)  -بین امام رضا  11و 13

72-19-1337

مجتبی دالور

جوین

نقاب

5145223334

بلوار امام رضا(ع)  -امام رضا 28

72-19-1741

)شرکت تعاونی شهیدمدرس(

رشتخوار

جنگل

5156242501

خیابان امام خمینی (ره)

72-19-1425

ناصر ایمانی

درگز

5144645672

خیابان امام خمینی(ره)  -روبروی پست بانک  -پالک 216

72-19-1229

یونس معصومی

تایباد

تایباد

5154527777

خیابان شهید رجایی  -بین رجایی  13و  - 15پالک 208

72-19-1227

مهدی دلخوش

مشهد

مشهد

5137610767

بلوارسجاد  -بین  2و  - 4پالک 68

72-19-1051

علی خوش ناوخی

قوچان

قوچان

5147237573

حاشیه میدان آزادی  -نبش طالقانی  - 9پالک 1

72-19-1779

)خدمات طلوع ابیورد خراسان رضوی(

درگز

درگز

5146221916

بلوار امام خمینی (ره)  -بین امام خمینی (ره)  9و  - 11روبروی پمپ بنزین  -جنب مسجد امام حسین (ع)

72-19-1475

امیرحمزه شفائی

مشهد

ملک آباد

5133523179

خیابان امام رضا(ع)  -بین امام رضا  7و 9

72-19-1392

مهدی حسین پور سیوکی

52274774

4راه بازار روز نرسیده به میدان معلم جنب آموزشگاه رانندگی

72-19-1284

محبوبه غالمی

خلیل آباد

خلیل آباد

5157723555

خیابان امام خمینی (ره)  -روبروی امام 16

72-19-1162

علی اکبر مدبری

کاشمر

کاشمر

5155242014

خیابان بهبودی -جنب فروشگاه  15خرداد

72-19-1052

مهدی جوکار دوست آباد

مشهد

مشهد

5138927004

بلوار معلم  -بین معلم  43و  - 45پالک 672

تربت حیدریه تربت حیدریه

5136108400

بلوار سجاد -بین  20و  22پالک 420

72-19-1195

سعید سلمانی هوادانلو

مشهد

5133863535

سیدی  -کوی المهدی  -خیابان قائم  -حدفاصل قائم  12و  - 14پالک 132

72-19-1117

حسین عباسی

مشهد

مشهد

خیابان امام رضا ( ع)  -امام رضا (ع)  - 74نبش چهارراه اول  -پالک 140

72-19-1130

آرزو همدانی

مشهد

مشهد

51

72-19-1153

زهرا نریمانی شهری

گناباد

گناباد

5157221578

خیابان ناصر خسرو  -بین ناصر خسرو  12و 12/1

72-19-1207

مریم ناوی

مشهد

5138527772

کوهسنگی  -4پالک 2

72-19-1340

)شرکت پیشرو حساب طوس(

مشهد

72-19-1254

جواد محمد صادقی

قوچان

بلوار طبرسی شمالی  -نبش طبرسی  - 24پالک 502
5147248664

خیابان گوهر شاد  -نبش سه راه بهار  -پالک 129

72-19-1092

)شرکت خدمات ارتباطات آروین الهیه(

مشهد

مشهد

35512939

بلوار الهیه  -نبش الهیه 16

72-19-1468

رضا امینی سرشت

خوشاب

سلطان آباد

5145023310

بلوار امام رضا(ع) -جنب بانک کشاورزی

72-19-1300

خلیل زنگنه قاسم آبادی

خواف

5155423475

خیابان حافظ -حافظ ابرو -نرسیده به میدان معلم

72-19-1407

نادعلی سعیدنژاد

مشهد

5137539308

بلوار خیام -بلوار هدایت -بین هدایت  32و  -34پالک 314

72-19-1355

حسین قاسمی

مشهد

5137660390

توس  - 10بلوار کارگر  -بین کارگر  1و  - 3مقابل کالنتری

72-19-1129

افسانه الکتریک

تایباد

تایباد

54533030

بلوار مالصدرا  -مقابل بازار شهروند

72-19-1142

تکتم امیری

مشهد

مشهد

5136219001

بلوار حجاب نبش حجاب  38پالک 372

72-19-1716

)سروش رایانه بارثاوا(

چناران

گلمکان

5138355061

گلمکان خیابان ولی عصر

72-19-1268

)شرکت همیاران قدس ثامن(

مشهد

5132251563

چهار راه شهداء  -بازار مرکزی  -جنب بانک ملت  -پالک 114

72-19-1118

حسین کهندل

مشهد

5137291068

میدان سعدآباد  -خیابان مطهری جنوبی  -مطهری  -14پالک 96

72-19-1258

محمدرضا مشتاقی

سبزوار

544649914

خیابان طالقانی -بلوار کشاورز -جنب پارک ارم

72-19-1777

)صدف گستران شرق بینالود(

نیشابور

خرو

5143359822

محله ساحل برج  -نبش کوچه فیروزه

72-19-1363

محمد امامی امین

مشهد

مشهد

5138656152

حاشیه چهارراه صیاد شیرازی -بطرف الدن -سمت چپ -پالک 10

72-19-1310

منا کمالی

بجستان

5156522325

خیابان امام خمینی(ره) -موسسه خیریه الفائزون -جنب بانک ملی ایران

72-19-1771

)کوشا شتاب رسان الکترونیک پارس(

مشهد

515151515

میدان بار نوغان  -شهید میرزائی  - 40بین شهید محبی  19و  - 21مغازه دوم از سمت محبی 21

72-19-1335

مهدی جامه داری سبزوار

سبزوار

5144457500

چهار راه رضوی  -خیابان کاج رضوی  -سمت چپ  -پالک 1

72-19-1752

)کیان سیوان آروین(

نیشابور

قدمگاه

5143223169

بلوار امام خمینی (ره)  -روبروی فرمانداری  -پالک 791

72-19-1361

نگار حسین زاده احمدآباد

مشهد

مشهد

5136061136

بلوار استقالل  -بین استقالل  6و  - 8پالک 14

72-19-1072

مهدی نیک رفتار

مشهد

مشهد

51321724417

بلوار پنج تن  -بین پنج تن  64و 66

72-19-1189

)توحید پیشخوان تقی زاده بیهق(

سبزوار

سبزوار

44423220

بلوار شهدای هسته ای  -ابتدای خیابان حافظ

72-19-1454

مریم فوالدی شهری

گناباد

گناباد

5157221614

خیابان بهار  -بین بهار  12و  - 14پالک 104

72-19-1276

سیمین تفویضی رودی

خواف

5154229791

خیابان مدرس -جنب بانک صادرات مرکزی

72-19-1721

)فناوری و اطالعات زیباپردازان جام(

تربت جام

نیل شهر

52546089

بلوار امام خمینی ( ره )  -روبروی خانه بهداشت

72-19-1726

)رامش پیشخوان هیراد(

مشهد

مشهد

5137249010

گلشهر  -بلوار شهید آوینی  -آوینی  - 17نبش گلریز  - 1پالک 49

72-19-1748

)اسپرلوس یکتا فرزام طوس(

مشهد

مشهد

5135026209

میدان امام حسین (ع)  -خیابان خواجه ربیع  -بلوار بهمن  -بهمن  ( 4کوچه قائم )  -پالک 8

72-19-1374

سمیرا زحمتکش

مشهد

مشهد

5136650803

بلوار توس -بین  42و  -44پالک 112

72-19-1243

حسین مرادی

سبزوار

سبزوار

5144643535

خیابان دانشگاه  -مقابل دانشگاه 3

72-19-1366

محمود رضا کریمیان

مشهد

مشهد

5135132413

بلوار مجیدیه  -بلوار بوستان  -بین بوستان  25و  - 27پالک 47

72-19-1228

لیلی افشین

مشهد

مشهد

5132119911

ابتدای خیابان پنج تن  -پالک 40

72-19-1210

امیر نصیری برازنده

مشهد

مشهد

5137231061

بلوار قرنی  -نبش قرنی  - 20پالک 24

72-19-1184

لیال آبرودی

سبزوار

5144923652

داورزن  -خیابان امام خمینی (ره)  -روبروی آتش نشانی

72-19-1080

سعید ناظمی گلیان

مشهد

مشهد

5138514400

بلوار صبا  -بین صبا  15و  - 17پالک 439

72-19-1717

)آفاق ارگ مهر توس(

مشهد

مشهد

5137634471

بلوار فردوسی ،بین خیابان ابن سینا و فروسی ،22پالک536

مشهد

مشهد

مشهد

72-19-1348

سیدمحسن میرهادی

فیروزه

5143522053

بلوار امام رضا(ع)  -نبش امام رضا 10

72-19-1205

)شرکت پویا معین توس(

مشهد

5132703336

انتهای بلوار طبرسی اول  -بعد از طبرسی  - 65پالک 1593

72-19-1455

)شرکت خدماتی ره پویان آرامش گناباد(

گناباد

گناباد

5157254114

بلوار طالقانی -نرسیده به میدان بسیج -پالک 286

72-19-1447

حامد حسینی

نیشابور

نیشابور

5142253000

خیابان امام (ره)  -منوچهری شمالی  -سمت راست  -پالک 1

72-19-1368

محمد عدالت پور

مشهد

مشهد

33121259

سیدی  -بلوار صبا  -نبش صبا 69

72-19-1155

اکرم شیبانی

تربت حیدریه تربت حیدریه

 5152295022شهرک ولی عصر (عج)  -باالتر از چهارراه دانشسرا  -نرسیده به میدان امام حسین (ع) ( خانه چوبی )  -جنب نانوایی سنگک

72-19-1714

)بینالود ارتباطات گستر کوثر(

نیشابور

چکنه

5142073374

خیابان پروفسور صادقی  -نبش پروفسور صادقی 2

72-19-1074

)شرکت تارم پاو گستر(

مشهد

مشهد

5136584333

بلوار توس  -توس - 65پالک 15

72-19-1763

)اطالع رسانی خدمات رایانه ای رفیع شبکه سازان(

فریمان

فریمان

5134629343

خیابان امام خمینی (ره)  -نبش امام خمینی (ره) 17

72-19-1059

فهیمه صاحب

مشهد

مشهد

5138699901

بلوار فکوری  -بین فکوری  11و  - 13پالک 252

72-19-1230

حسین یارمحمدی مشهد ریزه ئی

تایباد

مشهدریزه

5154584848

خیابان امام خمینی (ره)  -جنب شهرداری  -پالک 330

72-19-1471

مجتبی تفکر

مشهد

51337240688

بلوار ابوطالب -بین ابوطالب 27و  -29پالک 371

72-19-1219

شیال زال نژاد

خواف

سنگان

5154124890

میدان جهاد جنب مسجد فاطمه الزهرا

72-19-1004

علیرضا نعیمی نسب

مشهد

مشهد

5133667491

بلوار مصلی  -بین چهارراه شهید رستمی و مصلی  - 20پالک 20

72-19-1293

مژگان عطاریانی

مشهد

مشهد

5133126068

خیابان ابریشم  -ابریشم  - 3پالک 18

72-19-1231

محمد آهن چیان

مشهد

مشهد

5132289130

خیابان شهید هاشمی نژاد  -نبش  - 19/1پالک 397

72-19-1274

)شرکت صنایع الکترونیک تامین ارتباط نوید شرق(

فریمان

فریمان

5134630015

خیابان امام خمینی (ره)  -جنب دارایی  -پالک 7

72-19-1168

حمیدرضا عباسیان

مشهد

مشهد

5135227192

قاسم آباد -بلوار فالحی -فالحی  -12پالک 42

72-19-1466

محمد حسین پور

بردسکن

شهراباد

5155484302

ابتدای بلوار امام رضا(ع)(بلوار ورودی)

72-19-1715

)سهیل ارتباط هستی گستر(

مشهد

مشهد

5137577026

بلوار هدایت بین هدایت  10و  12جنب پالک 504

72-19-1770

)پیام گستر ورنا(

نیشابور

قدمگاه

43347087

بلوار امام خمینی (ره)  -روبروی دادگستری

72-19-1437

مجید دالرامی

مشهد

مشهد

5133161805

طبرسی شمالی دوم  -بین طبرسی  45و 47

72-19-1287

راحله پوریوسف

گناباد

5157221470

خیابان ناصر خسرو  -ناصر خسرو  - 4پالک 83

72-19-1094

امیر بیک زاده

مشهد

مشهد

5138929009

بلوار دانشجو  -بین دانشجو  12و  - 14پالک 126

72-19-1382

اعظم نظیفی

مشهد

مشهد

5136901530

بلوار توس  -توس  - 31بین نوید  4و  - 6پالک 26

72-19-1703

)شرکت پیمان اختر کویر طوس(

مشهد

مشهد

5138449739

خیابان شهید بهشتی  -خیابان میرداماد  -پالک 223

72-19-1746

)شرکت خدمات الکترونیک سبحان پویا ایرانیان(

مشهد

مشهد

36219059

قاسم آباد  -بلوار فالحی  -فالحی  - 2پالک 66

72-19-1369

علی محمدی

مشهد

مشهد

5138790539

رضاشهر  -بلوار پیروزی  -نبش پیروزی  - 15جنب مسجد امام رضا (ع)

72-19-1289

حسین لطفی

خواف

5154324143

بلوار امام رضا (ع)

72-19-1043

طاهره مخصوصی

مشهد

مشهد

5132581000

گلشهر  -خیابان شهید آوینی  - 17بین گلریز  23و  - 25پالک 257

72-19-1761

)کاریابی و پیشخوان تدبیر بهاران تایباد(

تایباد

تایباد

5154534937

ابتدای خیابان شهید منتظری  -پالک 33

72-19-1778

)شرکت نوین پیشتاز ابیورد درگز(

درگز

نوخندان

5146423371

خیابان ساحل  -بعد بانک ملی  -پالک۳

72-19-1121

سیدمحمدمهدی حسینی

مشهد

مشهد

5138812343

بلوار پیروزی -تقاطع چهارراه کوثر -نبش کوثر جنوبی

72-19-1391

)هوشمند ارتباط سالمت یاران مهر(

مشهد

مشهد

5133922162

شهرک طرق  -نبش شهید رجایی  - 27پالک 115/1

72-19-1281

آتنا گالب

نیشابور

5142233600

خیابان  22بهمن شرقی -چهارراه قدس -قدس شمالی

72-19-1328

امید حمیدی

درگز

درگز

5146232588

خیابان کالت  - 2پالک 22

72-19-1458

سعید غالمی

تربت جام

تربت جام

52538005

خیابان المهدی  -جنب ساختمان سفید  -پالک 1001

72-19-1451

سیداحسان موسویان جندقی

مشهد

مشهد

5138456792

خیابان سلمان فارسی -بین آفرین و شهریار -پالک 48

72-19-1090

طیبه حسینی

بجستان

5156525515

خیابان امام خمینی (ره)  -نبش امام خمینی  - 38پالک 420

72-19-1037

سروش خدابخشی

مشهد

5132744441

خیابان گاز  -خیابان رسالت  -بین رسالت  33و  - 35پالک 589

مشهد

72-19-1294

سید مجید علوی کاخکی

مشهد

مشهد

5137332020

میدان بار نوغان  -بلوار رسالت  -بین  64و - 66پالک 1090

72-19-1449

زهرا محنت آور شهرنوی

باخرز

باخرز

5154824001

شهرستان باخرز بلوار امام خمینی ره مقابل بانک ملت دفتر پیشخوان دولت پارسیان

72-19-1278

حسین ششتمدی

سبزوار

ششتمد

544723514

خیابان مهر  -جنب کالنتری قدیم

72-19-1470

اعظم کارگران خاتون آباد

مشهد

مشهد

5135424191

بلوار نهضت  -یوسفیه  -بین یوسفیه  1و  - 3پالک 58

72-19-1215

سیداسدا ...حسینی

مشهد

5138838383

بلوار هنرستان  -نبش هنرستان 34

72-19-1346

رامین ساالری

مشهد

مشهد

5138691858

بلوار معلم  -بین معلم  60و میدان تربیت  -پالک 8

72-19-1397

مجتبی سلیمانی

سبزوار

سبزوار

5144228815

سی متری هویزه -روبروی بنیاد شهید -پالک 2

72-19-1739

) ایرانیان شتاب ابیورد(

درگز

چاپشلو

5146823413

خیابان امام خمینی (ره)

72-19-1385

)داده پردازان پیام گستران شرق(

مشهد

مشهد

38584258

خیابان امام رضا (ع)  -امام رضا (ع)  - 9مقابل هتل ایرانیان  -پالک 32

72-19-1196

هادی فرازمند

مشهد

مشهد

5137337217

خیابان عبادی  -بین  72و  - 74پالک 968

72-19-1034

الهام اکبر فیالبی

قوچان

قوچان

5147232555

خیابان ناصر خسرو  -نرسیده به چهارراه اول  -پالک 153

72-19-1057

)شرکت کانون بازنشستگان دادگستری خراسان رضوی(

مشهد

مشهد

5132014172

بلوار مدرس -جنب مجتمع قضایی -بین مدرس 2و4

72-19-1247

)شرکت عدالت رئوف شرق(

مشهد

5132516055

بلوار میامی  -میامی  - 9نبش کرامت 16

72-19-1705

)شرکت خدمات پرهام الکترونیک شاندیز(

بینالود

شاندیز

5134283038

حاشیه میدان ولیعصر (عج)  -اداره پست شاندیز

72-19-1393

محمدرضا صادقی

تایباد

تایباد

5154539990

میدان سعدی  -اول خیابان جامی  -پالک 10

72-19-1240

عبدالحسین نجات

گناباد

5157227338

خیابان ایثار -نبش ایثار - 4پالک 104

72-19-1728

)هومان آراد توس(

مشهد

مشهد

37252954

بلوار هنرور  -نبش هنرور  - 11پالک 3

72-19-1414

سیدغالمرضا اسالمی

مشهد

مشهد

5138645376

بلوار وکیل آباد  -صیادشیرازی - 2فاز تجاری مروارید  -پالک 12

72-19-1453

علیرضا پارسیان

مشهد

مشهد

5138900053

بلوار شهید فکوری  -بین فکوری  9و  - 11پالک 354

72-19-1223

حسن حقدادی

مشهد

مشهد

6573000

بلوار توس  -خیابان امام هادی (ع)  -امام هادی (ع)  - 12سمت راست  -زیر زمین مسجد امام هادی (ع)

72-19-1149

حسین رشادتی

کاشمر

کاشمر

5155247942

خیابان قائم  -نبش قائم 24

72-19-1338

)شرکت تعاونی خدماتی سامان کاران خلیل آباد(

خلیل آباد

5157727755

حاشیه میدان مرکزی

72-19-1719

)نوید دهندگان آرمان مهام(

نیشابور

5143342438

هفده شهریور  -بلوار هفده شهریور  -خیابان کارگر  -نبش کارگر ۸

72-19-1188

احمد مهردوست

سبزوار

5144232750

تقاطع ابن یمین -جنب بانک رفاه مرکزی

72-19-1767

)پیشتازان توسعه خدمت رایا(

مشهد

مشهد

5143215573

بلوار میثاق  -بلوار الهیه  -الهیه  - 3روبروی خیابان شهید شفاهی  - 2جنب کابینت سازی

72-19-1193

مریم سادات موسوی

سبزوار

روداب

5145523900

بلوار امام خمینی (ره)  -نبش امام خمینی (ره)  - 19پالک 201

72-19-1144

بهرام احمدی بنکدار

باخرز

باخرز

5154825001

چهارراه ولیعصر  -مقابل دبستان شهید دهقان

72-19-1704

)شرکت تجارت فن آوری اطالعات پیشگامان مهام(

نیشابور

نیشابور

5142620676

شهرک قدس  -چهارراه مخابرات  -اول قدس شرقی

72-19-1067

اقدس محمدرضازاده

بجستان

بجستان

5156526812

خیابان هفت تیر  -هفت تیر  - 13پالک 173

72-19-1732

)خدمات صدرا رضوان ریزه(

تایباد

مشهدریزه

5154583972

خیابان ریزه  -جنب شرکت نفت

72-19-1073

محسن یاوری نژاد

مشهد

مشهد

5136616164

قاسم آباد  -بلوار شریعتی  -بین شریعتی  39و چهارراه ورزش  -پالک 1137

72-19-1753

)آنیک شبکه نوین شرق(

تربت جام

تربت جام

5152525166

خیابان شهید بهشتی  -خیابان  17شهریور ( دارائی )  -مقابل ساختمان دارائی  -پالک 31

72-19-1317

محمد آراسته

مشهد

مشهد

5138221900

بلوار دالوران  -نبش دالوران 57

72-19-1710

)شرکت خدمات پیشخوان مطهر فریمان(

فریمان

فریمان

5134626764

خیابان امام رضا (ع) غربی  - 1پالک 13

72-19-1727

)آذین ارتباط رامش(

مشهد

مشهد

5138458000

بلوار شهید فکوری  -نبش شهید فکوری  - 20پالک 20/1

72-19-1141

معصومه علی آبادی

بینالود

شاندیز

34281747

خیابان ولیعصر (عج)  -نبش ولیعصر (عج) 13

72-19-1757

)آتی اندیش مهر سناباد(

مشهد

مشهد

5138797221

بلوار پیروزی  -رضاشهر  -چهارراه خاقانی  -مقابل ساختمان مخابرات  -پالک 222

72-19-1745

)شرکت تعاونی امید برتر غرب مشهد(

مشهد

مشهد

5136610784

قاسم آباد -بلوار شریعتی  -بین شریعتی  3و  - 5پالک 95

72-19-1132

مریم انصاری

سبزوار

سبزوار

5144646842

خیابان امیرکبیر -بین امیرکبیر  21و 23

72-19-1472

مژگان ذوقمند

سرخس

سرخس

5134539058

خیابان معلم  -نبش معلم یک

نیشابور

72-19-1033

بنفشه اصغری

مشهد

مشهد

5133444243

خیابان پروین اعتصامی -نبش پروین اعتصامی  -19پالک 1

72-19-1014

سعید مکرمی

بردسکن

انابد

5155464725

بلوار امام رضا(ع)

72-19-1734

)زرین مهروصال زاوه(

زاوه

دولت آباد

5153725174

بلوار امام رضا (ع)  -روبروی درمانگاه  -جنب امام رضا (ع) 13

72-19-1307

فریبا صفا

جغتای

5145622028

خیابان طالقانی  -چهارراه بانک صادرات  -پالک 78

72-19-1723

)خدمات ارتباطی قاصدک نشتیفان(

خواف

5154164749

بولوارمحمدرسول اهلل (ص)  -نبش محمدرسول اهلل (ص) 4

72-19-1173

معصومه اسحاقی

نیشابور

5142219502

خیابان  30متری طالقانی  -ابتدای خیابان کاشمر

72-19-1329

هدی علی اللهی

درگز

5146232464

روبروی اداره مخابرات  -خیابان کالت  - 1پالک 14

72-19-1204

محمدباقر باقرزاده آبشوری

مشهد

5136076211

خیابان امامت -حدفاصل امامت  45و  -47پالک 571

72-19-1384

امید وحیدی راد

مشهد

مشهد

5136638220

میدان مادر -نبش ادیب -22روبروی شرکت گاز -مجتمع تجاری ادیب -طبقه -1واحد205

72-19-1108

مهدی گلریزنیا

فیروزه

فیروزه

5143523257

خیابان امام خمینی (ره)  -نبش امام خمینی (ره) 12

72-19-1711

)پیشخوان الکترونیک هم پیمان لوتوس(

رشتخوار

رشتخوار

5156222996

بلوار امام رضا (ع)  -روبروی هالل احمر  -پالک 56

72-19-1336

سمیه بازقندی

سبزوار

سبزوار

5144440250

چهار راه میدان بار  -ابتدای بلوار بوتان

72-19-1250

رسول سید علیزاده اسکوئی

مشهد

5136637502

قاسم آباد -چهارراه مخابرات -روبروی بانک صادرات -شریعتی  -28پالک 25

72-19-1774

)شرکت آریا فرهنگ باخرز(

باخرز

باخرز

5154825868

خیابان فرهنگیان  -روبروی نانوایی اسماعیلی

72-19-1216

احسان زمانیان رحمتی

مشهد

مشهد

5132725300

چهارراه گاز شرقی  -بلوار نبوت  -بین نبوت  11و  - 13پالک 25

72-19-1347

حیدرعلی عباس زاده مزرجی

مشهد

5132718700

بلوار اول طبرسی  -ابتدای طبرسی  - 46پالک 11

72-19-1747

)فناور اطالعات ارغوان بردسکن(

بردسکن

بردسکن

5155424044

خیابان شهداء  -روبروی پارک

72-19-1120

فاطمه رستمی سابقی

مشهد

مشهد

5136235508

میدان حجاب  -حجاب  83پالک 3

72-19-1035

)خدمات پشتیبانی اداری پوشش یاران اتحاد(

مشهد

مشهد

5136095771

بلوار فرامرز عباسی  -نبش فرامرز  - 3پالک  - 1طبقه اول

72-19-1147

مریم سلیمانی

مشهد

مشهد

5137242111

خیابان حر عاملی  -نبش حر عاملی 68

72-19-1367

راحله داسی

مشهد

مشهد

5138581411

خیابان امام رضا (ع)  -بین امام رضا  55و - 57پالک 181

72-19-1446

)هیراد پیشرو ارتباطات خراسان(

مشهد

مشهد

5133713009

شهرک شهید رجایی  -خیابان پور سینا  -بین پور سینا  10و  - 12پالک 352

72-19-1050

هاشم صرفی

مشهد

5138446797

کوهسنگی  -خیابان دکتر بهشتی  -نبش میدان کوشه ای  -پالک 96/2

72-19-1416

نادر سلیمانی

5152230481

میدان  22بهمن ابتدای بلوار راشد

72-19-1410

محبوبه قلی زاده

مشهد

5137232931

بلوار شهید کریمی  -بین کریمی  26و  - 28طبقه همکف  -پالک 23

72-19-1070

علیرضا مقدم براتی

مشهد

5138682824

بلوار وکیل آباد -بین  20و  -18جنب پالک 396

72-19-1725

)خدمات پیشخوان کیان فناوری بشیری(

مشهد

5132172285

بلوار طبرسی شمالی  -بین طبرسی شمالی  15و  - 17پالک 669

72-19-1002

فرشته خواسته

نیشابور

5142214901

بلوار جمهوری اسالمی  -بلوار ابراهیمی  -نبش ادهم 3

72-19-1271

محمدنعیم معطری جامی

تربت جام

تربت جام

5152541715

خیابان جامی  -بین جامی  9و 11

72-19-1700

)شرکت مهر پویان بارثاوا(

نیشابور

نیشابور

5143212926

خیابان  15خرداد  -ابتدای  15خرداد 40

72-19-1706

)شرکت خدمات ارتباطی بزرگمهر شادمهر مه والت(

مه والت

شادمهر

5156833273

میدان ولی عصر (عج)  -ابتدای خیابان امام رضا (ع)

72-19-1042

حسین خیابانی تنها

مشهد

مشهد

5133697100

شهرک شهید باهنر  -بین حر  39و  - 41پالک 21

72-19-1226

علی قاسم زاده سیگاریانی

مشهد

مشهد

5138221522

سرافرازان  -بلوار پایداری  -بین پایداری  3و  - 5پالک 149

72-19-1304

مهدی برخوردار

سرخس

5134522457

خیابان فلسطین  -پالک 70

72-19-1402

مجتبی قربانی

فریمان

فریمان

5134632003

خیابان امام خمینی (ره)  -بین به امام خمینی (ره)  14و  - 16پالک 171

72-19-1064

محمد قربانیان

نیشابور

نیشابور

5142232292

خیابان فردوسی جنوبی -جنب بانک ملی

72-19-1324

غفور صادقی

تایباد

5154525054

میدان وحدت -جنب بانک کشاورزی  -پالک 9

72-19-1327

)شرکت آراد ارتباط گناباد(

گناباد

گناباد

5157226384

خیابان غفاری  -غفاری  ( 2روبروی مصلی )  -پالک 13

72-19-1157

زهره مهربان فر

تربت جام

تربت جام

5152544571

بلوار امام خمینی (ره)  -منبع آب  -روبروی مسجد امام حسن (ع)  -پالک 761

72-19-1740

)خیام نصر هوشمند(

نیشابور

نیشابور

5142247649

خیابان مدرس  -روبروی فضل  - 14پالک 185

نشتیفان
درگز

تربت حیدریه تربت حیدریه
مشهد
مشهد

72-19-1025

حسین جعفری نسب

مشهد

مشهد

51369093001

بلوار توس  -توس  - 41درودی  - 7پالک 1

72-19-1061

علی صادقیان

قوچان

قوچان

5147237339

خیابان شهید نیکویی  -کوچه پشت مجتمع تجاری زیتون  -پالک 1

72-19-1776

)خدمات ارتباطات فرداد درگز(

درگز

درگز

5146222246

خیابان صیاد شیرازی  -داروخانه سابق دکتر تقی زاده

72-19-1277

فرشته علیزایی

سرخس

سرخس

5134527111

خیابان امام خمینی (ره)  -بین چهاراه اصلی و امام خمینی 7

72-19-1107

عصمت ایرانپاک

مشهد

5138911107

بلوار پیروزی  -حدفاصل پیروزی  59و  - 61پالک 51

72-19-1720

)پیشخوان سامان تورال(

کاشمر

کاشمر

5155234251

خیابان قائم  -خیابان سلمان فارسی  -عقب نشینی اول  -روی به روی سلمان فارسی 4

72-19-1264

شریفه رافت

نیشابور

نیشابور

5142218733

خیابان مدرس  -نبش مدرس 3

72-19-1661

عبدالکریم بی مثال

خواف

نشتیفان

5154164500

خیابان خیام  -نبش خیام 5

72-19-1023

نرگس برزنونی

قوچان

قوچان

5147237233

خیابان شهید مطهری  -بعد از چهارراه چهارم  -پالک 80

72-19-1252

)شرکت ارمغان صبای نیشابور(

نیشابور

عشق آباد

5142723456

حاشیه بلوار امام رضا  -جنب شهرداری

72-19-1123

بهناز فعال ملکی

مشهد

مشهد

5138524550

بلوار امام خمینی (ره)  -بین امام خمینی (ره)  44و  - 46پالک 811

72-19-1181

تکتم سادات محمدی موسوی

نیشابور

5143344331

خیابان شهید جعفری -مقابل اداره ثبت اسناد

72-19-1148

سمیه غفاریان خالقداد

مشهد

5138710214

بلوار فکوری  -بین  79و  - 81پالک 42

72-19-1735

)سامان الکترونیک ترشیز(

کاشمر

5155220436

خیابان جمهوری اسالمی  -بین جمهوری اسالمی  8و 10

72-19-1027

منیژه رضایی

مشهد

51883559508

بولوار پیروزی -نبش میدان حر  -روبروی داروخانه شبانه روزی  -پالک 4

72-19-1182

محدثه محمدیان

نیشابور

2228415

خیابان عدالت -حاشیه عدالت شرقی پالک 87

72-19-1403

امید غفارزاده

کاشمر

5155194100

میدان شهید غالمی  -ابتدای بلوار معلم پالک 12

72-19-1316

علی اصغر زهانی

مشهد

5132142047

طبرسی شمالی  - 43بین جماران  23و  - 25پالک 167

72-19-1083

سیدرضا تزرقی

سبزوار

سبزوار

5144262606

خیابان عطاملک شمالی  -روبروی یگان امداد

72-19-1530

زهرا عشقی فشخامی

مشهد

مشهد

5137619922

بلوار معلم  -بین معلم  17و  - 19پالک 193

72-19-1238

علی محمدزاده

تربت حیدریه

5152248303

خبابان آسایش -روبروی آسایش 4

72-19-1270

حجت کراچی

سبزوار

5144645672

ضلع شمال شرقی میدان آل احمد

72-19-1290

حفیظه برآبادی

خواف

خواف

5154229717

خیابان فاطمه الزهرا (س)  -نبش فاطمه الزهرا (س) 13

72-19-1200

عباس ترابیان

مشهد

مشهد

5133658300

بلوار  17شهریور  -بین  6و  - 8جنب شهرداری منطقه 6

72-19-1375

سولماز اسالمی سبزوار

مشهد

5136086936

بلوار فرهنگ -تقاطع سیدمرتضی -نرسیده به میدان سیدرضی -پالک  -312طبقه همکف

72-19-1262

)شرکت نوآوران آبادانی پایدار(

نیشابور

5143345902

خیابان  17شهریور  -بین  17شهریور  16و 18

72-19-1143

)ندای مهرآوران زاوه(

زاوه

دولت آباد

5153725550

بلوار سی متری استاد صاحبکار  -چهارراه امام علی (ع)

72-19-1124

کاظم وطن دوست

مشهد

مشهد

3712077

شهرک شهید رجایی  -حر - 1بین مهریز  32و  -34پالک 478

72-19-1301

حدیثه عزتی

مشهد

5133669234

بلوار مصلی  -مصلی  - 33پالک 35

72-19-1085

زکیه مرشدلو

نیشابور

کاشمر

کاشمر

شهرک امام رضا -خیابان خیام -دفتر پست سابق

خرو

72-19-1081

زهرا ترشیزی

سرخس

5134522500

خیابان امام خمینی -4جنب بانک رفاه کارگران

72-19-1213

محمد احمدیان

مشهد

5137113673

بلوار خیام -مجتمع تجاری الماس شرق -ورودی  -2طبقه منهای یک پالک 21415

72-19-1102

)شرکت ارتباط پیشخوان کاریز سبز(

خوشاب

سلطان آباد

5145024308

بلوار امام رضا(ع)  -نبش امام رضا 3

72-19-1598

غالمحسن درمحمدی

تایباد

کاریز

5154563201

خیابان توتونچیان  -روبروی بانک کشاورزی

72-19-1760

)تعاونی خدمات الکترونیک توسعه پرداز هوشمند پردیس(

کاشمر

کاشمر

5155248118

خیابان  15خرداد  -خیابان شهید حیدری  -پالک  - 211طبقه همکف

72-19-1314

محمدجان قلیان نوذری

مشهد

مشهد

5132149409

بلوار طبرسی دوم -نبش طبرسی شمالی  -40پالک 1

72-19-1313

مریم فاطمی زاده

سبزوار

5144668553

شهرک ابوذر  -رازی جنوبی  -نبش رازی جنوبی 2

72-19-1707

)شرکت پیشخوان خدمات الکترونیک مهر ماندگار(

مشهد

مشهد

5136610398

خیابان شریعتی  -بین شریعتی  14و  - 16پالک 418

72-19-1755

)خدمات ارتباطات ویرانوین پردیس(

مشهد

مشهد

5132700298

بلوار رسالت  -بین رسالت  20و  - 22پالک 250

72-19-1040

محمدرضا فرزام فر

قوچان

قوچان

5142735234

خیابان ولیعصر -نرسیده به چهار راه دوم -پالک 3518

72-19-1097

محسن دانا

سبزوار

سبزوار

5144299000

خیابان اسدآبادی -مقابل اداره برق جدید

72-19-1279

سیدحسن طاهری

مشهد

مشهد

5132426050

خیابان رسالت شمالی  -مقابل رسالت  - 129پشت ایستگاه اتوبوس  -پالک 188

72-19-1176

غالمرضا رجائی

نیشابور

5142252900

بلوار جمهوری اسالمی -مقابل کالنتری 12

72-19-1269

نرگس افشار

گناباد

7229305

خیابان سعدی  -نبش سعدی 7

72-19-1376

فاطمه سلیمیان اول

مشهد

مشهد

5135312122

بزرگراه میثاق  -میثاق  - 18اقدسیه  - 12قطعه سوم سمت راست

72-19-1220

غالم سرور جاللی سنگانی

خواف

سنگان

5154124517

خیابان مرزداران

72-19-1101

هادی ابراهیمی ریابی

گناباد

گناباد

5157251145

خیابان حافظ  -پالک 31

72-19-1010

حمیدرضا جزینیبجستانی

مشهد

مشهد

5112236495

بین میدان شهدا و چهارراه شهدا -نبش پاساژ رحیم پور -پالک 409

72-19-1077

زهرا رضایی

قوچان

قوچان

5147240002

خیابان تربیت  -بعد از بلوار معلم  -پالک 221

72-19-1116

طاهره قاینی کریم آبادی

مشهد

5132716055

خیابان طالب -خیابان علیمردانی -حد فاصل 11و 13پالک163

72-19-1257

الهام زحمت کش سنگانی

تربت جام

صالح آباد

5152752866

خیابان امام خمینی (ره)  -پالک 115

72-19-1062

عباس افقهی زاده

مشهد

مشهد

5137241537

خیابان حر عاملی  -عامل  - 19پالک 351

72-19-1411

مینا یعقوبی طرقدری

مشهد

مشهد

5138335746

بلوار کوثر شمالی  -بین کوثر شمالی  5و  - 7پالک 49/1

72-19-1764

)بهار الکترونیک فریمان(

فریمان

قلندرآباد

5134603829

خیابان فرهنگ  -پالک 94

72-19-1325

محمد جفاله

زاوه

دولت آباد

5153724677

دولت آباد خیابان سی متری نبش خیابان امام علی

72-19-1019

نرگس زینالی

مشهد

مشهد

8411117

احمد آباد  -خیابان طالقانی  -نبش طالقانی  -26پالک 80

72-19-1096

احمد علی دولت آبادی

سبزوار

سبزوار

5144442194

خیابان مدرس شرقی  -چهار راه حکیم  -ضلع جنوب غربی

72-19-1730

)گسترش ارتباطات بامهای طالئی شرق(

نیشابور

خرو

5143263740

خیابان رازی  -کوچه رازی 3

72-19-1469

مصطفی شعبانی نژاد

خوشاب

سلطان آباد

5145023452

بلوار امام رضا (ع)  -بین بانک تجارت و کشاورزی  -نبش  16متری بنیاد

72-19-1029

)شرکت همیار گستر نوین چناران(

چناران

چناران

5146136000

خیابان امام خمینی (ره)  -نبش امام خمینی (ره)  - 44 -پالک 136

72-19-1174

)شرکت ایمن پرداز فهمیده نیشابور(

نیشابور

5143333733

خیابان شهید فهمیده _ بین شهید فهمیده  19و  - 21پالک 329

72-19-1315

کیوان سرابی مقدم

مشهد

مشهد

5132171160

بلوار معلم  -بین معلم  26و  - 28پالک 618

72-19-1046

)شرکت نگارستان آرین شمس(

مشهد

مشهد

5138692458

بلوار معلم  -معلم  - 55پالک 54

72-19-1341

محمدحسن رضایی

نیشابور

نیشابور

5142218754

خیابان فردوسی شمالی -خیابان فردوسی شمالی  -1پالک 87

72-19-1166

معصومه حسینی مهر

مشهد

مشهد

5137611117

بلوار توس  -توس 12

72-19-1296

آتس سا بهرامی یوسف آبادی

تایباد

تایباد

5154532222

خیابان امام خمینی (ره)  -جنب اداره راهنمایی و رانندگی  -پالک 340

72-19-1133

)نوین گستر گلستان رضا(

مشهد

مشهد

38448663

احمد آباد  -بلوار رضا  -رضا  - 28پالک 90/2

72-19-1099

غالم موال پوراحمدی

تایباد

تایباد

5154528888

چهارراه پست  -ابتدای خیابان شریعتی  -پالک 15

72-19-1769

) آوای اندیشه نیشابور(

نیشابور

نیشابور

5143346446

شهرک اندیشه  -حاشیه اتوبان  -جنب اتحادیه رانندگان

72-19-1305

فرشته سنگ سفیدی

جوین

5145220750

خیابان مخابرات -نبش خیابان حافظ

72-19-1202

مهدی جالئیان سامانی

مشهد

مشهد

5138516569

امام رضا (ع)  -بلوار فدائیان اسالم  -بین فدائیان اسالم  1و  - 3پالک 105

72-19-1001

)شرکت کارآوران نگین شرق(

مشهد

مشهد

5136672777

بلوار توس  -بین توس  79و  - 81بعد از دوربرگردان  -پالک 291

72-19-1464

)شرکت خدماتی پیام آور بار نیشابور(

نیشابور

بار

543553000

خیابان امام رضا (ع)  -کوچه قلعه نو

72-19-1733

)موسسه پیشخوان دولت خدمات آتیه شاپرک(

گناباد

گناباد

5157262002

نبش چهارراه دادگستری  -ساختمان وکالی شهر

72-19-1192

سید مجتبی سالمت

مشهد

5137231661

بلوار قاضی طباطبایی  -بین قاضی طباطبایی  4و  - 6پالک 77

72-19-1084

)شرکت مشهد کوثر هشتم(

مشهد

مشهد

5135028724

بلوار الدن  -بین الدن  17و  - 19پالک 131

72-19-1126

علیرضا نجفی

سبزوار

سبزوار

5144292650

بلوار شهید چمران -بعد از چمران  -28پالک 385

72-19-1091

محمدحسن علی دادی سه آب

مشهد

مشهد

5137574080

بلوار بهمن -بهمن - 4نبش بهمن 4/24

72-19-1330

محمدرضا رحیم خانی

تربت حیدریه

5152246054

خیابان فردوسی شمالی  -بین فردوسی  21و 23

72-19-1750

)شرکت سهیل ره آورد تربت جام(

تربت جام

5152541435

بلوار امام خمینی (ره)  -امام خمینی (ره)  - 37جنب اداره برق

تربت جام

72-19-1775

)خیام نوین ارتباطات عصرجدید(

نیشابور

نیشابور

5142238494

خیابان امام خمینی (ره)  -نزدیک میدان خیام  -مقابل کاروانسرای شاه عباسی  -جنب گاراژ سعدی

72-19-1754

)عصر فناوران نوید نور(

مشهد

مشهد

5137638389

کوی امیر  -خیابان خیبر  -خیابان شهید صانع  -بین شهید صانع  5و - 7پالک 241

72-19-1013

الهه فروتن راد

مشهد

5132794993

سی متری طالب  -نبش شهید مفتح  - 6پالک 170

72-19-1412

نصیر مکاری طرقبه

طرقبه و شاندیز

طرقبه

514227512

نبش خیابان صاحب الزمان  -17پالک 255

72-19-1428

محمد دادمحمدی

تایباد

تایباد

5154534746

شهرک امام حسین -بلوار فرهنگیان -نبش کوچه دانش آموز  -پالک 16

72-19-1012

مهرداد عیدگاهیان طرقبه

مشهد

مشهد

5138596715

خیابان  17شهریور  -نرسیده به  17شهریور  1/1پالک 171

72-19-1359

محمدتقی اسماعیل زاده عسلی

مشهد

مشهد

5138467241

خیابان آبکوه  -بین آبکوه  8و  - 10پالک 226

72-19-1113

بهروز عابدی

فیروزه

فیروزه

5143522343

بلوار امام رضا(ع) -روبروی فرمانداری

72-19-1768

)دفتر پیشخوان ادیب قدمگاه زبرخان(

نیشابور

قدمگاه

5143223794

بلوار امام خمینی (ره)  -روبروی آموزش پرورش  -نبش کوچه عمار

72-19-1773

)فرهیختگان دانش مشهد(

مشهد

مشهد

5138442745

خیابان راهنمایی  -بین راهنمایی  19و  - 21پالک  - 114طبقه همکف

72-19-1343

احسان امان

تربت حیدریه

5152226974

خیابان طالقانی  -نبش طالقانی  - 15جنب پالک 46

72-19-1199

)شرکت بهینه ارتباط رضوان(

مشهد

مشهد

5197311000

خیابان مطهری شمالی  -بین  33و  - 35پالک 709

72-19-1365

محسن برخوردار

مشهد

مشهد

5133223780

شهرک رضویه -خیابان امام رضا(ع) -نبش امام رضا  -3پالک 24

72-19-1146

احمد معینی علی اکبری

کاشمر

کاشمر

5155241603

ابتدای خیابان دادگستری  -روبروی دبیرستان امام خمینی (ره)

72-19-1299

)شرکت خراسان همراه رضوی(

مشهد

5137662500

خیابان فلسطین -سه راه فلسطین -نرسیده به فلسطین  -28پالک 153

72-19-1066

)شرکت تعاونی مصرف کارکنان مسکن و شهرسازی(

مشهد

مشهد

5137650012

چهارراه خیام  -نبش کوچه پیام  -جنب اداره کل راه و شهرسازی

72-19-1266

)شرکت تعاونی خدمات الکترونیک نوین ارتباط ترشیز(

کاشمر

کاشمر

555250332

محله دادگستری  -خیابان شهید بهشتی  -خیابان دادگستری  -پالک 179

72-19-1420

حسین فرهانی

کاشمر

کاشمر

5155234100

بلوار شفا -پالک 41

72-19-1438

سیدعلی ساعی حسینی

مشهد

مشهد

5127683341

بلوار صیاد -بین صیاد  48و  -50پالک 84

72-19-1389

صفیه عباسی

مشهد

مشهد

5137313071

خیابان گاز غربی  -بین  8و  - 10پشت ایستگاه اتوبوس  -پالک 352

72-19-1045

حسن نظری

مشهد

مشهد

5137263339

بلوار عبدالمطلب  -بین عبدالمطلب  24و  - 26پالک 446

72-19-1444

محمدرضا الطافی جوزقانی

تربت جام

تربت جام

5152530191

بلوار امام خمینی (ره)  -امام خمینی  - 4نبش کوچه قیام پالک 1001

72-19-1463

محمد یعقوبی

کاشمر

کاشمر

5155222960

خیابان  17شهریور  -نبش  17شهریور 3

72-19-1275

)شرکت پیشخوان ارتباط سیب سبز(

مشهد

5138449777

خیابان سناباد  -بین سناباد  50و  - 52پاساژ مجید  -طبقه منهای 1

72-19-1011

)طلوع سپید ابیورد روستا(

درگز

درگز

5146223737

بلوار فرمانداری  -نبش پنج راه فرمانداری

72-19-1122

حمیدرضا مروی مقدم شهری

گناباد

گناباد

5157220533

خیابان ناصر خسرو  -نبش ناصر خسرو  - 8پالک 86

72-19-1167

)شرکت پیشخوان خدمات دولت اصغری ثانی تربت جام(

تربت جام

5152547111

میدان قدس  -روبروی بانک ملی

72-19-1562

مریم عبداله زاده کندری

خلیل آباد

کندر

5157753455

روبروی خیابان امام خمینی 22

72-19-1161

حامد حکیمی نژاد

سبزوار

سبزوار

5144652152

خیابان دانشگاه  -نبش دانشگاه 22

72-19-1119

سمیه هوشمند سراب

مشهد

مشهد

5137423558

خیابان خواجه ربیع  -29مقابل آرامگاه

72-19-1158

حسین زیبائی فریمانی

فریمان

5126220115

خیابان امام رضا (ع ) -ابتدای امام رضا غربی -پالک 270

72-19-1737

)شرکت خدمات نوین الکترونیک عابدی فیروزه(

فیروزه

فیروزه

43522343

بلوار امام رضا (ع)  -بین امام رضا (ع)  5و 7

72-19-1372

جواد رستم زاده

مشهد

مشهد

5136636271

قاسم آباد -بلوار اندیشه -بین اندیشه  10و  -12پالک 220

72-19-1322

زهرا سامعی

نیشابور

نیشابور

5142233180

خیابان مسیح  -نبش مسیح 13

72-19-1135

هادی برزنونی

نیشابور

نیشابور

5143238814

خیابان شریعتی  -قبل از چهارراه کمال

72-19-1214

نورا نوری

مشهد

5133661000

نبش بلوار شهید رستمی  42پالک 318

72-19-1246

احمدرضا قندهاریان

تربت حیدریه

5152245033

حاشیه میدان کاشانی

72-19-1221

رضا باقری رباط سنگ

تربت حیدریه رباط سنگ

5153223478

ابتدای خیابان معلم

72-19-1190

آرش آراد

سبزوار

5144646645

خیابان طالقانی -نبش خیابان طالقانی 28

72-19-1069

حمید صفری ازغندی

مشهد

5133681116

بلوار چمن  -بین چمن  93و  - 95جنب مسجد علی ابن ابیطالب

مشهد

72-19-1288

علیرضا جوانشیری

خواف

قاسم آباد

5155724100

خیابان امام رضا(ع)

72-19-1749

)ساران گستر سوشیانت البرز(

مشهد

مشهد

5135236636

قاسم آباد  -بلوار شاهد  -شاهد  - 38پالک 56

72-19-1112

محمد رضا نخعی

کاشمر

کاشمر

5155247916

ابتدای خیابان دادگستری  -روبروی دبیرستان امام  -دفتر پیام آوران

72-19-1154

لیلی ایل بیگی

تربت حیدریه

5152314052

خیابان فردوسی شمالی -باالتر ازمیدان بسیج  -جنب سازمان تعاون روستایی پالک 59

72-19-1115

علیرضا بهزاد پور

کاشمر

ریوش

5155854001

خیابان امام علی (ع)  -نبش امام علی 14

72-19-1139

)شرکت یاسین خراسان طوس(

مشهد

مشهد

5138908468

بلوار هفت تیر  -بین هفت تیر  17و 19

72-19-1440

مرضیه قنادیزدی

5152223036

خیابان مدرس  -بین مدرس  24و  - 26نرسیده به چهارراه مزار  -پالک 102

72-19-1186

علیرضا زارعی

نیشابور

5142248002

خیابان امام خمینی (ره)  -چهارراه انقالب  -جنب مسجد جامع

72-19-1151

مصطفی غالمی خشت

کالت نادر

5134723141

خیابان امام خمینی(ره) -پاساژ کریمی

72-19-1312

قاسم امامی

سبزوار

سبزوار

5144646234

متری رازی  -نبش رازی 30 6

72-19-1212

مسعود حسینیان رنجکش

مشهد

مشهد

5137652201

توس  - 64بین ثنایی  4و  - 6قطعه سوم از نبش ثنایی 4

72-19-1087

آناهیتا ریخته گر مشهد

مشهد

مشهد

5138531332

خیابان امام رضا (ع)  -نبش امام رضا (ع)  - 44پالک 966

72-19-1772

)شرکت خدمات پیشخوان نشان گستر منفرد(

مشهد

مشهد

5137055224

بلوار جانباز  -جانباز  - 7بین شهید منفرد  13و تالش  - 9پالک  - 15طبقه همکف

72-19-1766

)پارس تابان مشهد زرین(

مشهد

مشهد

5132598511

میدان میرزا کوچک خان  -امت  - 13پالک 291

72-19-1765

)پیشروحرکت آذرحش(

باخرز

باخرز

5154826440

بلوار امام خمینی (ره)  -پالک 124

72-19-1111

محمدرضا فتحی

کاشمر

کاشمر

5155248654

خیابان مدرس  -نبش مدرس  - 2مجتمع تجاری گازرانی  -پالک 327

72-19-1370

زهرا محمدی

مشهد

مشهد

5133656012

بلوار شهید رستمی  -بین رستمی  34و  - 36پالک 272

72-19-1561

زکیه کیوانلو شهرستانکی

جغتای

ریواده

5145723250

خیابان انقالب  -روبروی نانوایی

72-19-1053

آسیه حیدری

تربت جام

نصرآباد

5152624646

بلوار امام رضا ( ع )  -بین امام رضا (ع )  15و 17

72-19-1722

)ارتباط جویان پویا شرق(

چناران

گلبهار

5146127513

استقالل  - 12نبش بهار 11

72-19-1103

اشرف هاشم پور

بردسکن

بردسکن

5155434140

میدان مرکزی  -پاساژ توکلی -مغازه صابری

72-19-1386

انسیه یزدی کاهانی

مشهد

مشهد

5138527020

خیابان ملک الشعرای بهار -نبش شوش  -9پالک 147

72-19-1005

محمدرضا زینبی

مشهد

5133727003

شهرک شهید رجایی  -بین حر  28و  - 30پالک 570

72-19-1362

ملیکا الداغی

مشهد

مشهد

5136214423

قاسم آباد  -دکتر حسابی  ( 45راستی  - ) 18قطعه چهارم سمت چپ  -پالک 16

72-19-1398

علی مهری

سبزوار

سبزوار

5144223503

خیابان اسد آبادی  -روبروی بانک کشاورزی مرکزی  -پالک 427

72-19-1295

رضا درودی

نیشابور

درود

5143232119

خیابان امام خمینی (ره)  -روبروی شهرداری

72-19-1762

)کویان گستر ظهور(

جوین

نقاب

45223157

خیابان امام خمینی ( ره )  -روبروی آتش نشانی

72-19-1222

سید حبیب حسینی نقندر

مشهد

مشهد

5132147271

خیابان طبرسی شمالی  - 17خداشناس  - 8پالک 154

72-19-1729

)شرکت یکتا ستاره شرق رضویه(

مشهد

رضویه

5133224820

جاده سرخس  -شهرک رضویه  -نبش آستانه 3

72-19-1164

فهیمه حسین پور

مه والت

فیض آباد

5156727994

خیابان دکتر شریعتی -نبش شریعتی 11

72-19-1236

مسعود عزیزی جعفرآبادی

قوچان

5147244977

خیابان طالقانی -بعد از سی متری -پالک 93

72-19-1400

فاطمه عوض زاده

قوچان

قوچان

5147234884

خیابان ولیعصر -خیابان هاتف -نبش چهارراه اول -جنب پالک 84

73-19-1121

سامان کنعانی جهان بخش

بینالود

طرقبه

5135593970

جاده شاندیز  -بین مدرس  5و  - 7پالک 71

72-19-1419

مهدی غفاری تبار

سبزوار

سبزوار

44459890

بلوار شهید خوشبین  -نبش خوشبین  - 11پالک 2

72-19-1417

علی اکبر طبسی

سبزوار

سبزوار

5144228513

خیابان اسرار شمالی  -روبروی بانک تجارت مرکزی

72-19-1395

بتول محدثی فر

جغتای

جغتای

5145621860

خیابان سجاد  -نبش سجاد  - 5پالک 32

72-19-1261

)شرکت سبالن قائم(

مشهد

مشهد

5136575300

قاسم آباد  -بلوار شاهد  -تقاطع شاهد و اندیشه پالک 1053

72-19-1423

خدیجه کرامتی

سبزوار

سبزوار

5144453405

خیابان جعفرآباد -سه راه دوم جعفرآباد -سمت چپ -خیابان پروانه -نرسیده به سنگبری صالح آبادی

72-19-1696

کلثوم عرب قاسم آبادی

خواف

قاسم آباد

515723326

خیابان امام رضا(ع)  -امام رضای  - 7نبش کوچه

72-19-1718

)رایان هوشمند بارثاوا(

مشهد

مشهد

5132115789

طبرسی،خ .میثم شمالی،خ .حسینی ,خ .طبرسی شمالی نه

تربت حیدریه تربت حیدریه
نیشابور

دهنو

73-19-1112

نوشین نعمتی فر

درگز

شیلیگان

5146643335

حاشیه خیابان اصلی  -دور میدان امام زاده

73-19-1017

حسن طاهری

فیروزه

همت آباد

5143613516

خیابان عدالت 1

73-19-1007

محمد میری

بردسکن

مظفراباد

5155583776

خیابان حضرت ابوالفضل (ع)  -نبش حضرت ابوالفضل (ع) 16

73-19-1111

صادق فیروز

سرخس

قوش خزایی

5134549550

خیابان ولیعصر  - 6جنب دبستان صدری

73-19-1098

محمد مهدی چاه ستارئی

سبزوار

کهنه اب

5144264572

بلوار  18متری امام رضا (ع)

73-19-1172

فرزانه ترابی محمودآباد

چناران

نوبهار

5138293549

نبش تقاطع جاده قدیم

73-19-1088

علی اصل سندگلی

سرخس

کچولی

5134547771

خیابان امام خمینی (ره)  -بین دهیاری و مسجد  -مغازه آقای عباس بهزئی

73-19-1151

نفیسه عین افشار

مشهد

امین اباد

5136779350

توس  - 165جاده امین آباد  ،ناظر آباد  -بین امین  11و  - 13قبل از پالک 358

73-19-1148

زهرا غفرانی نیکنام

مشهد

اره

5133253398

خیابان شهید قوسی  -بین شهید قوسی  3و 5

73-19-1140

محسن دشتبان

مشهد

منزل اباد

36095683

خیابان بهشت  -نبش بهشت 1

73-19-1135

محمد صالحی نیا

مشهد

کشف

36907607

انتهای توس  - ۳۳روستای کشف  -روبروی نیلوفر - ۶پالک ۲۷

73-19-1004

منصور مهاجر

زاوه

ساق

5153824177

مسیر رودخانه  -کوچه شهید محمد عمرانی

73-19-1153

رضا افسرده خیبری

گناباد

خیبری

5157293287

خیابان امام رضا (ع)  -نبش امام رضا (ع) 8

73-19-1020

مهدی امین

مشهد

خرابه امین

5132463139

کیلومتر  20بزرگراه آسیایی  -روستای خرابه امین  -بین امینیه  11و  - 13حاشیه جاده

73-19-1070

فاطمه دهقانی اشتیوانی

باخرز

اشتیوان

051-58336729

روستای اشتیوان

73-19-1114

حامد سنمی گلین قلعه

مشهد

تپه سالم

5133554046

کیلومتر  20جاده فریمان  -روستای تپه سالم  -خیابان احمد آرن بیدگل  -پالک 49

73-19-1008

مبارکه حکمتی فر

خلیل آباد

سعدالدین

5157763583

خیابان ولیعصر (عج)

73-19-1051

مریم چاهی

مشهد

نریمانی سفلی

5133543543

خیابان اصلی  -ابتدای روستا  -بعد از حوزه علمیه

73-19-1141

اسماعیل صادقی

خواف

علی اباد

5155753322

روستای علی آباد  -پالک اصلی

73-19-1159

سمانه عرفانیان شهابی

مشهد

همت اباد

32701129

جاده سیمان  -رسالت شمالی  - ۱۲۹نبش طالقانی ۸

73-19-1177

نادیا سنگین برجی

بینالود

ابرده علیا

5137513979

(جاده زشک) بین میالد  21و 23

73-19-1146

میترا محمدی

مشهد

شرکت عمران شهر جدید بینالود

5136605041

خیابان فرهنگسرا  -جنب شرکت عمران  -پالک 18

73-19-1062

یونس عبدالهی

تایباد

حسینی

54635291

روستای حسینی -بعد از چهار راه اصلی پالک 18

73-19-1169

قاسم شکری

تایباد

رهنه

5154653462

حاشیه کوچه علی ابن ابی طالب (ع)

73-19-1052

ابوالفضل عارفی ایوری

کاشمر

ایور

5155833009

خیابان اصلی

73-19-1102

مرضیه مهدیزاده

مشهد

جیم اباد

5133533931

جاده فریمان  -کیلومتر  - 25روستای جیم آباد  -خیابان امام رضا (ع)  -امام رضا  - 10جنب پالک 44

73-19-1009

علی اصغر قدمگاهی

نیشابور

باغشن

5143324100

خیابان امام خمینی (ره)  -نبش امام خمینی (ره) 4

73-19-1064

سهیال نوروزی

بجستان

فخراباد

56573812

بخش یونسی  -روستای فخرآباد

73-19-1154

یگانه مالزاده

بردسکن

رکن اباد

5155553730

خیابان امام رضا (ع)  -روبروی امام رضا (ع) 2

73-19-1045

مسعود ابهری

کالت

حسن ابادالیین نو

5134734489

روستای حسن آباد الئین نو

73-19-1174

ایمان وکیلی

کاشمر

قوژد

5155256279

خیابان امام خمینی (ره)  -روبروی امام خمینی (ره) 4

73-19-1011

محمد هراتی

رشتخوار

عباس ابادفرامیشان

5156234333

خیابان اصلی

73-19-1115

عبدالرئوف کبودانی

خواف

نصراباد

5154284010

بخش سالمی  -روستای نصر آباد

73-19-1039

مصطفی ایروانی

سرخس

کندکلی

5134583229

خیابان شهید فرهمند

73-19-1083

علی اصغر ایزی

سبزوار

ایزی

5144133311

حاشیه بلوار امیر فضلی  -بین امیر فضلی  12و 14

73-19-1022

مرضیه طاهری

بردسکن

زیرک اباد

5155493526

خیابان امام رضا(ع)

73-19-1078

محمد غریبی

نیشابور

حصار

5143243222

نیشابور-روستای حصار زبرخان -پایین تر از مخابرات

73-19-1006

مجتبی تشکر گلستانی

بینالود

حصار

5134231410

جاده حصار بعد از امام زاده یاسر ناصر بین امام زادگان  6و 8

73-19-1162

مریم فراشیانی

جغتای

فراشیان

5145673595

خیابان پیروزی

73-19-1081

حسین شجاع

خلیل آباد

ارغا

5157773733

خیابان شهید رجائی  -نبش رجائی 26

قدمگاه

طرقبه

73-19-1079

هادی جعفری

نیشابور

قلعه نوجمشید

5142303242

نیشابور-روستای قلعه نو جمشید-منزل چهارم سمت راست

73-19-1176

مهال خالقی

مشهد

پایین ده

5132473418

( کیلومتر  20بزرگراه آزادی  ،جاده شیرحصار ) روبروی پایین ده یک

73-19-1010

طاهره عیدی

تربت جام

علی اباد

51528453336

روستای علی آباد

73-19-1053

وجیهه حسین زاده

مشهد

رباطسفید

5133463855

بخش احمد آباد -روستای رباط سفید-حاشیه جاده اصلی مشهد روبروی بانک تجارت -پالک43

73-19-1165

داوود عرب

سرخس

گنبدلی

5134593274

خیابان امام رضا (ع)  -بین امام رضا (ع)  4و 6

73-19-1173

عباس احمدیان

مشهد

جیم اباد

513534016

فلکه ورودی  -خیابان امام رضا (ع)  -بین امام رضا (ع)  6و 8

73-19-1139

ابراهیم بیرمی محمود آبادی

تربت جام

محمودابادسفلی

5152563379

روستا محمودابادسفلی

73-19-1063

سهیال تیموری

تایباد

ارزنچه سفلی

54564440

خیابان جمهوری اسالمی  -کوچه بهارستان

73-19-1042

مرتضی سبک رو

گناباد

بیلند /بیلوند/

5157289344

خیابان دانش  -نبش دانش 14

73-19-1144

قدرت اهلل حکیمی سنگانی

خواف

براباد

5154153003

حاشیه جاده اصلی

73-19-1046

الهه بینقی

خوشاب

رباط جز

5145033064

خیابان انقالب  -جنب مشاور امالک فالحی

73-19-1161

رضا سالمی چنار

کالت

چنار

5134764315

خیابان شهید روحانی

73-19-1082

احسان اسحاقی

نیشابور

چاه بلند

5142253590

حاشیه کمربندی نیشابور  -ابتدای حسین آباد جدید  -جنب خیام بتن

73-19-1068

محمود شادی آفرین

مشهد

گرجی علیا

5132625110

حاشیه جاده کالت  -روبروی ورودی  3گرجی

73-19-1025

نورا ...ابوچناری

جغتای

ابوچناری

5145693231

سه راهی اصلی  -سر نبش جاده سمت فریمانه

73-19-1122

صدیقه عادل نژاد

سرخس

شیرتپه

34573280

خیابان شهید افضل زاده  -روبروی مدرسه ده دی

73-19-1168

مهدی فیضی امرقان

مشهد

امرغان سفلی  /امرغان/

5133711278

( پنجتن  ،جاده برزش آباد  ،بعد از پاسگاه هاللی ) ورودی روستا  -خیابان سمت چپ  -نبش کوچه دوم

73-19-1038

کریم خاقانی

تربت جام

شهداباد

5152653416

خیابان مسجد بالل

73-19-1050

محمد یوسفی مقدم

سرخس

پس کمر

5134558240

حاشیه خیابان اصلی

73-19-1089

مهدی اکرامی

خواف

چمن اباد

5154284291

روبروی بهداری

73-19-1012

مریم نورمحمدی

رشتخوار

5156232347

خیابان امام خمینی (ره)

73-19-1124

سید حسین حسینی اصل

نیشابور

باغشن گچ

5142464075

ابتدای روستا  -جنب پست بانک  -مغازه حاج علی اکبر مهربانی

73-19-1138

امیر دعوتی طوسی

مشهد

کاظم ابادپنجشنبه /کاظم اباد

35026209

محله کالت  -نبش خیابان شهید بهشتی  -قطعه دوم  -پالک  - 613طبقه همکف

73-19-1125

جالل صفری

بینالود

جاغرق

5134221111

جاده عنبران،جاغرق,

73-19-1170

وجیهه زارع یار سنگ وآتش

مشهد

تپه سالم

5133553474

خیابان امام رضا (ع)  -امام رضا (ع)  - 16چهارراه اول سمت راست  -جنب بسیج

73-19-1047

زهره ارخودی قلعه نوئی

باخرز

همت اباد

5154813226

روستای همت آباد-دفتر پیشخوان

73-19-1145

زهره عرفانی رشید

چناران

رادکان

0

خیابان خواجه نصیر الدین طوسی  -بین خواجه نصیرالدین طوسی  9و 11

73-19-1167

)آئین گستر فرادیدطرح(

مشهد

شرکت عمران شهر جدید بینالود

32150192

بلوارابریشم  -کوچه مهر بینالود  -مرکز خرید مهر

73-19-1101

زهرا زحمتکش

گناباد

قنبراباد

5157254927

بلوار امام حسین (ع)  -روبروی حسینیه ثارا...

73-19-1110

سمیه بهرامی

بردسکن

کبودان

5155523843

خیابان اصلی

73-19-1067

فرشاد طهان

مشهد

دوست اباد

5136779699

روستای دوست آباد  -بین کوچه  9و 11

73-19-1014

آرزو کرمانی

نیشابور

فدیشه

5142773249

خیابان امام خمینی (ره)  -جنب مسجد جامع

73-19-1080

ابراهیم جنگ آزما

خلیل آباد

جابوز

5157784140

خیابان امام خمینی (ره)  -کوچه پنج راه

73-19-1001

محسن غالمی

رشتخوار

5156283379

خیابان امام رضا (ع)

73-19-1166

مجتبی افتاده عرب

فریمان

قلعه نوفریمان

5134683210

خیابان امام رضا (ع)  -نبش امام رضا (ع) 19

73-19-1131

محبوبه محمدی

بردسکن

کوشه

5155453477

شهرستان بردسکن-روستا کوشه,

73-19-1158

زهرا صالحی برآباد

خواف

براباد

5154153782

بین امام رضا (ع)  4و 6

73-19-1002

اکرم سابقی

کاشمر

زنده جان

5155333575

حاشیه جاده ثامن االئمه  -نبش ثامن االئمه 12

73-19-1030

ابراهیم برزنونی

نیشابور

برزنون

5142033141

خیابان شهدا  -قبل از مزار شمس جنب آرایشگاه

73-19-1061

منعم جغتایی

تایباد

نیشابور

عشق آباد

خیرآباد/چاه حاج عبدالغفوررجب علیزاد 5154663301

روستای خیرآباد  -خیابان انوارالعلوم  -روبروی مسجد

73-19-1029

حسین برغمدی

جوین

برغمد

5145253839

دهستان تیراکوه  -روستای برغمد  -خیابان اصلی

73-19-1094

زینب رحیمی بیاض

مشهد

نریمانی سفلی

5133543621

بخش رضویه  -روستای نریمانی سفلی  -حاشیه خیابان اصلی

73-19-1066

هاجر طایفه ی اکبرخانی

تربت حیدریه

منظر

051-52324117

روستای منظر -مرکز روستا  -میدان بسیج روبروی مسجد جامع

73-19-1164

هانیه سنگین

مشهد

شرکت عمران شهر جدید بینالود

5133568041

روستای فخر داوود  -روبروی رستوران کهنمویی ( بهار )

73-19-1134

محسن اسالمی ملکی

تربت حیدریه

نوغاب  /نوقاب/

5152211009

خیابان حافظ  -حافظ  - 5جنب نانوایی سنگک

73-19-1100

عاطفه نظیف

بردسکن

کالته نو

5155663482

روستای کالته نو  -حاشیه جاده شهرآباد  -بردسکن

73-19-1040

معصومه گبری

نیشابور

قطن اباد

5142473738

نیشابور -روستای قطن آباد-قبل از پل عابر پیاده -جنب نانوایی محمودیه

73-19-1103

عباس پور جاوید

جغتای

منیدر

5145746235

باالتر از مسجد حضرت امام سجاد (ع)

73-19-1116

سید حافظ موسوی نژاد

خلیل آباد

دهنو

5157720580

میدان مرکزی

73-19-1120

عباسعلی نظام دوست

تربت حیدریه

نسر

5153243155

خیابان امام خمینی ( ره )  -روبروی بانک صادرات

73-19-1024

پرویز اعظمی

سرخس

بزنگان

5134503419

خیابان امام خمینی (ره)  - 34روبروی بانک کشاورزی

73-19-1157

عباس رمضانی

مشهد

دوست اباد

5136650402

بلوار توس  -بین توس  142و  - 144جنب پالک 16

73-19-1160

امیر ابراهیمی

مشهد

چهچه

5132473497

( جاده سنتو  -کیلومتر  24مشهد  -جاده شیر حصار ) نبش چهچه 15

73-19-1132

حمید عباس آبادعربی

جوین

عباس ابادعرب

5145363365

روستا عباس ابادعرب,

73-19-1023

منصوره کشت کار

مشهد

کاظم اباد

5136777171

بلوار توس  -بین توس  169و  - 171پالک 23

73-19-1049

الهه عین افشار

مشهد

باغون اباد

5136777043

جاده قدیم قوچان  -روستای باغون آباد  -نبش خیابان شهید حسین زاده

73-19-1117

عبدالواحد مروی

تربت جام

کالته مروی

5152593606

روستای کالته مروی

73-19-1130

فرزانه رئوفی

مشهد

خین عرب

513909798

بلوار کشاورز  -کشاورز  - 5بعد از چهارراه اول  -سمت راست  -پالک 29

73-19-1096

فاطمه دلیری سدهی

خواف

سده

5154333018

بخش سالمی  -روستای سده  -خیابان اصلی

73-19-1163

حیدر قدیری چنار

کالت

چنار

5134763344

دور میدان صاحب الزمان (عج)

73-19-1059

احسان محمدخانی

مشهد

دیزبادسفلی

051-332523800

بخش احمد آباد  -روستای دیزباد سفلی  -خیابان شهید نعیمی

73-19-1123

آسیه پناهی

تربت جام

کاریزنو

5152953287

پاسگاه مالکی  -خیابان اصلی  -کوچه شهداء  -روبروی داروخانه

73-19-1003

زهرا بیچرانلو حسن

مشهد

امیراباد

051-32676069

جاده قدیم قوچان  -توس  - 97بین الزهرا  3و  - 5پالک 99

73-19-1037

ام البنین نودهی

خوشاب

نوده ارباب  /نوده انقالب /

5145053230

کوچه روبروی مسجد صاحب الزمان

73-19-1069

مهدی خوشحال

باخرز

ارخود

5154843989

روستای ارخود  -جنب مسجد امام جعفر صادق (ع)

73-19-1143

میثم هدایتی نسب

جغتای

خداشاه /ده امام /

5145628039

حاشیه جاده اصلی

73-19-1104

عاطفه حسین آبادی

جغتای

حسین اباد

5145623683

خیابان اصلی روستا  -نرسیده به مدرسه ابتدایی

73-19-1092

مریم دهنوی

نیشابور

ده نوخالصه

5143217378

کوچه شهید عباسعلی دهنوی  -جنب شرکت تعاونی استقالل

73-19-1133

علی اصغر سطوتی

بجستان

سردق

5156553334

خیابان شهید محمودی  -جنب پارک روستا

73-19-1056

پریسا رستگار

مشهد

کورده

5132463133

حاشیه بزرگراه آسیایی  -بین بهارستان  27و  - 29پالک 30

73-19-1129

ناصر فیاض صابری

مشهد

کشف

5137590426

مشهد توس  33روستای کشف (شهرک شهید قاسم سلیمانی) نسترن  11پالک l7

73-19-1021

فهیمه میری

سبزوار

تندک

5144753679

روستای تندک

73-19-1128

ام گلثوم شیخ شعاعی

مشهد

ناظریه

5138651519

فرح آباد,

73-19-1016

جابر خاکشور

زاوه

5153773458

بخش مرکزی  -روستای صفی آباد  -رو به روی نانوایی جدکاره

73-19-1055

سمانه بهاری

مشهد

ساغروان

051-32463884

بزرگراه آسیایی  -کیلومتر - 35حاشیه جاده سنتو  -پالک 81

73-19-1031

زهرا مهربانی

بینالود

چاهشک

32404146

باغبان  - 27/5روبری مطهری 7

73-19-1036

فاطمه شیرنژاد

چناران

جوکال

5146129693

خیابان امام رضا (ع)  -حاشیه جاده

73-19-1071

راضیه روزنی

باخرز

ابنیه

051-54893900

روستای آبنیه  -خیابان اصلی _ جنب نانوایی

73-19-1109

نسرین آبافت ازغندی

مه والت

ازغند

5156843527

خیابان امام رضا (ع)  - 1پالک 1

73-19-1044

حسن محمدنیا

مشهد

مهدی اباد

5133781118

مهدی آباد  - 3پالک 9

تربت جام

73-19-1060

حسن رحمت الهی

تایباد

اسداباددربند/دربند

5154556396

روستای اسد آباددربند -خیابان امام حسن مجتبی (ع) روبروی پست بانک

73-19-1137

سمیه داوطلب

جوین

عباس ابادعرب

5145363426

بین کوچه شهید چنگ آواز و کوچه ولی عصر

73-19-1126

مهناز قلیزاده

مشهد

کشف

0

مشهد-میدان فهمیده-بلوار طوس-طوس-33شایق-2نبش حافظ2

73-19-1032

حمید رضا ملکی

بینالود

ویرانی (نوراباد)

5134373005

بین ویرانی  39و 41

73-19-1093

محمد یوسف فقیر زاده کندکلی

سرخس

ابراهیم اباد

5134563201

بلوار صاحب الزمان  -روبروی مدرسه راهنمایی دلیر نژاد

73-19-1015

اسمعیل علیزاده

مشهد

زرکش

5136779326

خیابان کافی  -کافی  - 124پالک 85

73-19-1028

نسرین غفرانی قلعه نوئی

باخرز

قلعه نوعلیا

5154863389

روستای قلعه نو علیا  -جنب مسجد صاحب الزمان

73-19-1084

عاطفه استینی

تایباد

فرمان اباد

54555458

خیابان امام حسین (ع)  -میدان اول  -سمت راست  -جنب خواروبار فروشی

73-19-1091

سمیه فاطمی

باخرز

جیزاباد

5154833234

روستای جیز آباد

73-19-1027

زهرا شفیعی حاجی آبادی

کاشمر

فروتقه

5155220796

دفتر مخابرات

73-19-1077

مرضیه صاحبی

مشهد

رضویه  /قلعه سیاه /

5132672130

جاده قدیم قوچان -کیلومتر-18روستای رضویه-حاشیه خیابان اصلی رضویه-جنب ایستگاه گاز  -پالک 345

73-19-1107

محمد خسروی

مه والت

عبدل اباد

56774877

خیابان امام خمینی (ره)  -نبش امام 19

73-19-1043

زهرا علی نیا رشخواری

رشتخوار

باسفر

5156323081

خیابان شهداء  -روبروی شهداء 10

73-19-1127

معصومه رئوفی

مشهد

کوشک مهدی

36664964

بلوارتوس 65نجف بین نجف22و24

73-19-1076

فاطمه ایران فر

مشهد

فریزی

5136906610

خیابان شهیدطوسی طرحچی-روستای فریزی-خیابان امام رضا(ع)بین امام رضا3و-5پالک 17

73-19-1119

کبرا دیودل

تربت جام

خیراباد

5152733710

مقابل بانک صادرات

73-19-1073

منصور ندائی اصطجرودی

باخرز

استجرود

051-58336254

روستای استجرود

73-19-1090

خدیجه مصرخانی

درگز

حاتم قلعه

5146663445

حاشیه خیابان اصلی روستا  -جنب سوپر مارکت پیروز چادر

73-19-1097

افسانه صالحی تیزآبی

خواف

تیزاب

5154353293

بخش مرکزی  -روستای تیزآب

73-19-1175

نفیسه خیراندیش

جوین

رازی

5145263243

مجموعه رازی ( روستای قزلقارشی )  -خیابان امام خمینی (ره)  -روبروی شرکت تعاونی روستایی

73-19-1152

ز کیه عباس اباد عربی

جوین

انداده

5145323000

حاشیه جاده اصلی  -جنب پست بانک

73-19-1075

سیده وجیهه کاریزنوی

مشهد

بازمرگان /

5132693334

(جاده قدیم قوچان  ،چهارراه عسکریه) خیابان امام خمینی (ره)  -بین امام خمینی (ره)  2و  - 4پالک 28

73-19-1118

طاهره راضی

تربت جام

سمنگان /رباط سمنگان

5152843167

خیابان امام رضا(ع)  -امام رضا 1

73-19-1034

زهره دوالسایی شامکان

سبزوار

شامکان

5144733383

بخش ششتمد  -روستای شامکان

73-19-1035

شهربانو شم آبادی

خوشاب

شم اباد

5145063454

روبروی درمانگاه بهداشت

73-19-1019

فاطمه مختاری چخماق

زاوه

چخماق

5153743493

خیابان اصلی

73-19-1057

آمنه مفرده

مشهد

شرکت عمران شهر جدید بینالود

051-33563298

ج قدیم نیشابور-کیلومتر60نرسیده به شهرجدید بینالوداوارشک خ ادیب نیشابوری ک شهیدرستمی پالک 13

73-19-1013

دانیال دستگیر

تربت حیدریه

اغویه

52322141

خیابان باهنر  -باهنر  - 29جنب پل هوایی

73-19-1058

زهرا معینی خواه

مشهد

خین عرب

051-36919489

جاده قدیم قوچان -روستای خین عرب -بلوار امام سجاد (ع) بین امام سجاد  14و 16

73-19-1106

محمد خانی

مشهد

کالکوب

5132621292

کیلومتر  9جاده کالت  -روستای کالکوب  -خیابان سجاد  -نبش سجاد  - 2پالک 74

73-19-1065

هاشم مهاجری مرندیز

بجستان

ماراندیز

5156583322

بخش یونسی  -روستای مرندیز  -روبروی مرکز بهداشت

73-19-1018

حمزه ریواده

جغتای

5145743332

سه راه اصلی روستا  -روبروی شیرینی سرای الله

73-19-1086

زهرا خانجان زاد

جغتای

قلعه نو

5145333501

محل سابق شرکت تعاونی روستایی انقالب  -جنب شرکت نفت

73-19-1026

حسین جاللی منش

جغتای

کهنه

5145763476

باالتر از حسینیه  -درب دوم

73-19-1054

علی رمضانی برگ

مشهد

ولی اباد

5132613858

بخش مرکزی -کیلومتر13جاده گوارشک-روستای ولی آباد-ابتدای خیابان استقالل

73-19-1149

الهام عین افشار

مشهد

کال زرکش

9364181614

توس  - 100خیابان شهید اسماعیل جنگی  -پالک 102

73-19-1072

زهرا قاسمی کردیانی

باخرز

کردیان

051-54933741

روستای کردیان  -خیابان کتابخانه  -کوچه زنده یاد محسن قاسمی  -پالک 118

73-19-1105

فاطمه باباخانی

زاوه

مرغزار

5153843297

بخش مرکزی  -روستای مرغزار

73-19-1150

صدیقه اکبری رودمعجنی

مشهد

منزل اباد

5136053602

خیابان بهشت  -بهشت  - 4قطعه چهارم سمت چپ

73-19-1108

اسماعیل تقی زاده

مه والت

مهنه

5156823637

خیابان امام رضا (ع)  -امام رضا 8

73-19-1155

مرتضی ایروانی

نیشابور

اردوغش

5143373398

خیابان امام خمینی (ره)  -کوچه ایروانی

73-19-1136

سعید تیموری توکلی قازقان

مشهد

قازقان

5133273285

کیلومتر  20محور مشهد میامی  -روستای قازقان  -ابتدای بلوار وحدت  -روبرو ایستگاه اتوبوس

73-19-1147

طاهره افضل مهاجر

زاوه

شاهین علیا

5153953754

خیابان شهید عباس شهرکی

73-19-1113

علی اکبر گرمابی

فیروزه

گرماب

5143533975

چهار راه اصلی ،جنب هالل احمر

73-19-1041

مصطفی صبائی

بجستان

جزین

5156563994

خیابان امام خمینی (ره)  -پالک 59

73-19-1095

فاطمه آزادواری

جغتای

ازادوار

5145733436

روبروی مسجد صاحب الزمان  -جنب بانک کشاورزی

73-19-1171

اکرم صالحی

نیشابور

اسحق اباد

5143283267

خیابان امام حسین (ع)  -جنب دبستان شهید شرفی

73-19-1142

سید محمد موسوی

تربت حیدریه

اسداباد

515343506

خیابان امام رضا (ع)  -امام رضا (ع) 14

73-19-1005

زهره عسگری

زاوه

5153783559

بخش سلیمان  -روستای قلعه آقا حسن  -جاده بیدوی  -جنب سوپر ساالری

73-19-1085

لیلی کیوانلو شهرستانکی

جغتای

شهرستانک

5145683232

روستای شهرستانک  -خیابان اصلی  -روبروی کوچه شفقی

73-19-1074

فاطمه رئوفی

مشهد

چهل حجره

5132678355

جاده قدیم قوچان (بلوارطوس)بعد از کال زرکش-روستای چهل حجره -مقابل دوربرگردان-بین طوس97و99

73-19-1156

ریحانه عبدالهی

چناران

سیداباد

5146133353

نبش امام علی (ع) 2

73-19-1048

محسن شجاعی حصاری

تربت حیدریه

حصار

5153503811

خیابان امام رضا (ع)

73-19-1033

احسان صاحبی

تربت حیدریه

ده پایین

5152279000

خیابان ابریشم  -بین ابریشم  16و 18

