
آدرستلفنروستاشهرستانوضعیتدارندهشماره پروانه

ن کوچه - روستای دوست آباد 5136779699دوست ابادمشهددر دست برریس تمدیدفرشاد طهان73-19-1067 11 و 9بی 

5133543268نریمانن علیامشهددارای اعتبارمریم رسویل73-19-1184

ی جاده رسخس مشهد 60 ) (ص)خیابان پیامتر اعظم  - ( کیلومتر  - 

ن  قطعه سوم - 9 و 7بی 

( 2قائم  ) 1 (ره)امام خمینن  - (ره)خیابان امام خمینن 5156763775دوغ ابادمه والتدارای اعتبارمحمدباقر زرین مهر73-19-1244

11 (عج)ولیعرص - بعد از مسجد جامع  - (عج)خیابان ولیعرص 5146373394موچنانچناراندارای اعتبارداود زحمتکش73-19-1274

جنب پست بانک - (عج)خیابان ولیعرص 5130000000شفیع ابادبردسکندارای اعتبارشهال رستگار73-19-1258

10روبروی شهداء - خیابان شهداء 5156323081باسفررشتخواردارای اعتبارزهرا عیل نیا رشخواری73-19-1043

ینن رسای الله- سه راه اصیل روستا 5145743332محمدابادگفتجغتایدارای اعتبارحمزه ریواده73-19-1018 روبروی شت 

ن گستر فرادید طرح73-19-1167 کت عمران شهر جدید بینالودمشهددارای اعتبارآئی  مرکز خرید مهر- کوچه مهر بینالود - بلوارابریشم 32150192رسر

5132621292کالکوبمشهددارای اعتبارمحمد خانن73-19-1106

نبش - خیابان سجاد - روستای کالکوب -  جاده کالت 9کیلومتر 

74پالک  - 2سجاد 

ن برغمدی73-19-1029 اکوه 5145253839برغمدجویندارای اعتبارحسی  خیابان اصیل- روستای برغمد - دهستان تت 

ن جهان بخش73-19-1232 ی 5130000000سنگررسخسدارای اعتبارام البنی  ی - خیابان شهید منت  ن منت  جنب درمانگاه - 17 و 15بی 

5155853302اوندرکوهرسخدارای اعتبارطه صفائیان اوندری73-19-1266

کوچه شهید  ) 13 (ره)امام خمینن  - (ره)خیابان امام خمینن 

جنب لبنیات برکت --(صفائیان 

12نبش ثامن االئمه - حاشیه جاده ثامن االئمه 5155333575زنده جانکاشمردارای اعتباراکرم سابقر73-19-1002

حاشیه خیابان اصیل5134558240پس کمررسخسدارای اعتبارمحمد یوسقن مقدم73-19-1050

خیابان میالد (جاده زشک  )5146122217ابرده علیابینالوددارای اعتبارحسن مشمول ثابت73-19-1228

رس نبش جاده سمت فریمانه- سه رایه اصیل 5145693231ابوچناریجغتایدارای اعتبارابوچناری... نورا73-19-1025

73-19-1082
ر
5142253590چاه بلندنیشابوردر دست برریس تمدیداحسان اسحاق

ن آباد جدید - حاشیه کمربندی نیشابور  جنب خیام - ابتدای حسی 
ن بیر

6روبروی رسالت - خیابان رسالت 5152643227بزدتربت جامدارای اعتبارحامد زارع احمدی جایم73-19-1233

58336729-051اشتیوانباخرزدارای اعتبارفاطمه دهقانن اشتیوانن73-19-1070
روستای اشتیوان

5132473497چهچهمشهددارای اعتبارامت  ابراهییم73-19-1160

نبش چهچه (جاده شت  حصار -  مشهد 24کیلومتر - جاده سنتو  )  

15

ن امام زادگان 5134231410حصاربینالوددارای اعتبارمجتنر تشکر گلستانن73-19-1006 8 و 6جاده حصار بعد از امام زاده یارس نارص بی 

کت عمران شهر جدید بینالودمشهددر دست برریس تمدیدآمنه مفرده73-19-1057 33563298-051رسر

نرسیده به شهرجدید بینالوداوارشک خ 60کیلومتر-ج قدیم نیشابور

13ادیب نیشابوری ک شهیدرستیم پالک 

ن برجر73-19-1177 ن میالد  (جاده زشک)5137513979ابرده علیابینالوددارای اعتبارنادیا سنگی  23 و 21بی 

کوچه پنج راه - (ره)خیابان امام خمینن 5157784140جابوزخلیل آباددارای اعتبارابراهیم جنگ آزما73-19-1080

 تبار73-19-1189
ن
جنب آلومینیوم سازی عیل- نرسیده به نانوانی - خیابان اصیل 5145283174/فتح اباد/فتح ابادنو جویندارای اعتبارمحمد عارق



ن ابادمشهددارای اعتبارعصمت کمایل73-19-1193 12مهرگان - بلوار مهرگان - جاده سیمان 5132427459حسی 

26نبش شایسته - میدان نر نر شطیطه 43352665رساب کوشکنیشابوردارای اعتبارمریم السادات موسوی73-19-1224

5153783559قلعه اقاحسنزاوهدارای اعتبارزهره عسگری73-19-1005

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

سوپر ساالری

ن عرب  )5132779663بهارمشهددارای اعتبارمحمد درودی73-19-1249 16نبش بهار  (روستای بهار - انتهای طرحچی - خی 

 نقانر73-19-1275
7 (ع)کوچه امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا - خیابان اصیل 5130000000نقابخلیل آباددارای اعتبارمحبوبه جهانن

نبش تقاطع جاده قدیم5138293549نوب  هارگلبهاردارای اعتبارفرزانه ترانر محمودآباد73-19-1172

روبروی کوچه شفقر- خیابان اصیل - روستای شهرستانک 5145683232شهرستانکجغتایدارای اعتبارلییل کیوانلو شهرستانیک73-19-1085

واردارای اعتبارمحمد مهدی چاه ستارنی73-19-1098 ن ی امام رضا 18بلوار 5144264572کهنه ابستر (ع) متر

ن آبادی73-19-1104 ن ابادجغتایدارای اعتبارعاطفه حسی  نرسیده به مدرسه ابتدانی- خیابان اصیل روستا 5145623683حسی 

(ع)جنب مسجد امام جعفر صادق - روستای ارخود 5154843989ارخودباخرزدارای اعتبارقاسم نجقن ارخودی73-19-1069

73-19-1188
ی

حاشیه خیابان اصیل5153893392شهن ابادزاوهدارای اعتبارالهام ایل بییک

ی73-19-1021 روستای تندک5144753679تندکششتمددارای اعتبارفهیمه مت 

ابتدای خیابان دانش آموز- خیابان شهدا 5152793245/دوزنگ /کالته بزرگ تربت جامدارای اعتبارعیل قدیری73-19-1226

73-19-1093

محمد یوسف فقت  زاده 

روبروی مدرسه راهنمانی دلت  نژاد- بلوار صاحب الزمان 5134563201ابراهیم ابادرسخسدارای اعتبارکندکیل

جنب پست بانک- خیابان شهدا 5143347802اردمهنیشابوردارای اعتبارحسن بهشنر پور73-19-1282

ن شادی73-19-1223 نرسیده به چهارراه اصیل - (شاداب - نیشابور  )حاشیه جاده اصیل 5142433268شادابنیشابوردارای اعتبارحسی 

,روستا عباس ابادعرب5145363365عباس ابادعربجویندارای اعتبارحمید عباس آبادعرنر73-19-1132

روستای عیل آباد51528453336عیل ابادتربت جامدارای اعتبارطاهره عیدی73-19-1010

خیابان شهید نعییم- روستای دیزباد سفیل - بخش احمد آباد 332523800-051دیزبادسفیلمشهددر دست برریس تمدیداحسان محمدخانن73-19-1059

ن قلعه73-19-1114 5133554046تپه سالممشهددارای اعتبارحامد سنیم گلی 

خیابان احمد آرن - روستای تپه سالم -  جاده فریمان 20کیلومتر 

49پالک - بیدگل 

73-19-1031

 موسسه پارسایان)

27 / 1باغبان - خیابان باغبان 5130000000چاهشکبینالوددارای اعتبار(پیشخوان چاهشک

16قطعه - فاز خدمانر - شهرک صنعنر 5146130027خرم آبادچناراندارای اعتبارهادی باقری73-19-1204

ن نعمنر فر73-19-1112 دور میدان امام زاده- حاشیه خیابان اصیل 5146643335شیلیگاندرگزدارای اعتبارنوشی 

وز چادر- حاشیه خیابان اصیل روستا 5146663445حاتم قلعهدرگزدارای اعتبارخدیجه مرصخانن73-19-1090 جنب سوپر مارکت پت 

14 (ع)امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 515343506اسدابادتربت حیدریهدارای اعتبارسید محمد موسوی73-19-1142

ن کوچه شهید چنگ آواز و کوچه ویل عرص5145363426عباس ابادعربجویندارای اعتبارسمیه داوطلب73-19-1137 بی 

خیابان اصیل5156234333عباس ابادفرامیشانرشتخواردارای اعتبارمحمد هرانر73-19-1011

1امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا5152843167رباط سمنگان/سمنگان تربت جامدارای اعتبارطاهره راضن73-19-1118

وزهدارای اعتبارعیل اکتر گرمانر73-19-1113 چهار راه اصیل، جنب هالل احمر5143533975گرمابفت 

13 (ع)امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5130000000ابدال ابادتربت جامدارای اعتبارمریم فیضن73-19-1212



(ره)خیابان امام خمینن 5156232347هند اباد/احمدابادرشتخواردارای اعتبارمریم نورمحمدی73-19-1012

خانن73-19-1066 میدان بسیج روبروی مسجد جامع- مرکز روستا - روستای منظر52324117-051منظرتربت حیدریهدر دست برریس تمدیدهاجر طایفه ی اکتر

73-19-1180

محسن محمددوست چمن 

(ع)روبروی کتابخانه امام جعفر صادق - خیابان اصیل 54283344چمن ابادخوافدارای اعتبارآباد

حاشیه جاده اصیل34763344چنارکالتدارای اعتبارحیدر قدیری چنار73-19-1163

روبروی مسجد جامع- خیابان اصیل 5153813336علیکزاوهدارای اعتبارفاطمه تیموری73-19-1256

دفتر مخابرات5155220796فروتقهکاشمردارای اعتبارزهرا شفییع حاجر آبادی73-19-1027

5133583689سلطان ابادنمکمشهددارای اعتبارمحمد رفییع73-19-1262

بلوار شهید رفییع (نیشابور -  جاده قدیم مشهد 60کیلومتر  )  - 

2کوچه رفییع 

تپهرسخسدارای اعتبارصدیقه عادل نژاد73-19-1122 روبروی مدرسه ده دی- خیابان شهید افضل زاده 34573280شت 

73-19-1247

شبنم قلندری مقدم پساوه 
ن جدیدتربت جامدارای اعتبارنی 10 (ره)بن بست امام خمینن - محله اراضن قادرآباد 5152633238یاقوتی 

 باقری73-19-1259
ر
17کوچه قائم - خیابان قائم 5133623331رسغایهمشهددارای اعتبارمحسن صدق

8امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5156823637مهنهمه والتدارای اعتباراسماعیل تقر زاده73-19-1108

(عج)خیابان ولیعرص 5157763583سعدالدینخلیل آباددارای اعتبارمبارکه حکمنر فر73-19-1008

14نبش دانش - خیابان دانش 5157289344/بیلوند/بیلند گناباددارای اعتبارمرتضن سبک رو73-19-1042

ابادنیشابوردارای اعتبارحسن محمدی73-19-1277 نرسیده به مسجد جامع- خیابان معراج 5142293404مت 

81پالک - حاشیه جاده سنتو  - 35کیلومتر- بزرگراه آسیانی 32463884-051ساغروانمشهددارای اعتبارسمانه بهاری73-19-1055

ن 5154844051ارزنهباخرزدارای اعتبارهادی عامری نژاد ارزنه نی73-19-1208 ن  - (ع)خیابان امام حسی  طبقه همکف - 2 (ع)نبش امام حسی 

ن امام رضا 5154153782برابادخوافدارای اعتبارزهرا صالچ برآباد73-19-1158 6 و 4 (ع)بی 

 آبادی73-19-1187
ن
حاشیه جاده اصیل5153913512قلعه نوصقن ابادزاوهدارای اعتبارمحسن کبیک صوق

ا دهقان73-19-1250 1پالک  - ۱۰ (عج)خیابان امام مهدی  - ۶۵توس - بلوار توس 5130000000کوشک مهدیمشهددارای اعتبارسمت 

ل ابادمشهددارای اعتبارمطهره مفتوح73-19-1150 ن قطعه سوم سمت چپ - 3بهشت - خیابان بهشت 5130000000متن

روبروی مخابرات - (عج)خیابان ولیعرص 5152723412مومن ابادتربت جامدارای اعتبارزهرا ساالری73-19-1182

جنب پارک روستا- خیابان شهید محمودی 5156553334رسدقبجستاندارای اعتبارعیل اصغر سطونر73-19-1133

5144933577مهرداورزندارای اعتبارملیحه مهری73-19-1252

وار شاهرود - روستای مهر  ن ضلع جنونر -حاشیه جاده اتوبان ستر

جاده

26پالک - خیابان طالقانن  - 129رسالت شمایل - رسالت شمایل 5132424059همت ابادمشهددارای اعتبارسمانه عرفانیان شهانر73-19-1159

روبروی بانک صادرات - (ره  )خیابان امام خمینن 5153243155نرستربت حیدریهدارای اعتبارعباسعیل نظام دوست73-19-1120

ی73-19-1202 روبروی مرکز بهداشت- حاشیه جاده اصیل - جاده بهشت فضل 58256171جیلونیشابوردارای اعتبارالهام شهمت 

5137590426کشفمشهددارای اعتبارنارص فیاض صابری73-19-1129

l (شهرک شهید قاسم سلیمانن) روستای کشف 33مشهد توس   

ن  7 پالک 11نستر



ننیشابوردارای اعتبارفاطمه بلویک73-19-1207 6 (ره)نبش امام خمینن  - (ره)خیابان امام خمینن 5142743263گلبوی پایی 

5130000000شهرک صنعنر توسبینالوددارای اعتباربهروز ارانن73-19-1221

- طبقه دوم  - 47پالک - بلوار صنعت - شهرک صنعنر طوس 

305واحد 

کت تعاونن استقالل- کوچه شهید عباسعیل دهنوی 5143217378ده نوخالصهنیشابوردارای اعتبارمریم دهنوی73-19-1092 جنب رسر

وزهدارای اعتبارحسن طاهری73-19-1017 فت 
1خیابان عدالت 5143613516همتابادزمانن

ن73-19-1020 نمشهددارای اعتبارمهدی امی  5132463139خرابه امی 

ن -  بزرگراه آسیانی 20کیلومتر  ن امینیه - روستای خرابه امی   و 11بی 

حاشیه جاده - 13

5133553474تپه سالممشهددارای اعتباروجیهه زارع یار سنگ وآتش73-19-1170

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

جنب بسیج- 

قبل از مزار شمس جنب آرایشگاه- خیابان شهدا 5142033141برزنوننیشابوردارای اعتبارابراهیم برزنونن73-19-1030

ل چهارم سمت راست-روستای قلعه نو جمشید-نیشابور5142303242قلعه نوجمشیدنیشابوردر دست برریس تمدیدهادی جعفری73-19-1079 ن متن

ابتدای خیابان حافظ5156563994جزینبجستاندارای اعتبارمصطقن صبانی73-19-1041

73-19-1074
ن
5132678355چهل حجرهمشهددارای اعتبارفاطمه رئوق

روستای چهل -بعد از کال زرکش(بلوارطوس)جاده قدیم قوچان 

ن طوس-مقابل دوربرگردان-حجره  99و97بی 

3روبروی رسالت - بلوار رسالت 5155261495مغانکاشمردارای اعتبارزهرا اتقیانی مغانن73-19-1194

جنب پست بانک - 3 (ع)نبش امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5152322141اغویهتربت حیدریهدارای اعتباردانیال دستگت 73-19-1013

ن تر از مخابرات- روستای حصار زبرخان-نیشابور5143243222حصارزبرخاندارای اعتبارمحمد غرینر73-19-1078 پایی 

جنب پست بانک- حاشیه جاده اصیل 5145323000اندادهجویندارای اعتبارز کیه عباس اباد عرنر73-19-1152

0رادکانچناراندارای اعتبارزهره عرفانن رشید73-19-1145

الدین طویس - خیابان خواجه نصت  الدین طویس  ن خواجه نصت   9بی 

11و 

 رباط73-19-1186
ر
ی سلجوق کت تعاونن- خیابان اصیل 5152853228محمدابادتربت جامدارای اعتبارکتر پشت رسر

روستای شامکان- بخش ششتمد 5144733383شامکانششتمددارای اعتبارزهره دوالسانی شامکان73-19-1034

32672130/قلعه سیاه / رضویه مشهددر دست برریس تمدیدمرضیه صاحنر73-19-1077

خیابان اصیل روستا (روستای قلعه سیاه - جاده قدیم قوچان  )  - 

سمت راست قطعه دوم - 9رضوان - خیابان رضوان 

روبروی داروخانه- کوچه شهداء - خیابان اصیل - پاسگاه مالیک 5152953287کاریزنوتربت جامدارای اعتبارآسیه پنایه73-19-1123

ن افشار73-19-1149   - 100توس 9364181614کال زرکشمشهددارای اعتبارالهام عی 
ی

102پالک - خیابان شهید اسماعیل جنیک

ی73-19-1153 یگناباددارای اعتباررضا افرسده خیتر 8 (ع)نبش امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5157293287خیتر

روستای کالته مروی5152593606کالته مرویتربت جامدارای اعتبارعبدالواحد مروی73-19-1117

ابادباخرزدارای اعتبارسمیه فاطیم73-19-1091 ن ن آباد5154833234جت  روستای جت 

کوچه ایروانن - (ره)خیابان امام خمینن 5143373398اردوغشزبرخاندارای اعتبارمرتضن ایروانن73-19-1155

یم محمود آبادی73-19-1139 روستا محمودابادسفیل5152563379محمودابادسفیلتربت جامدارای اعتبارابراهیم بت 

5132613858ویل ابادمشهددر دست برریس تمدیدعیل رمضانن برگ73-19-1054

ابتدای -روستای ویل آباد-جاده گوارشک13کیلومتر-بخش مرکزی 

خیابان استقالل

بعد از حوزه علمیه- ابتدای روستا - خیابان اصیل 5133543543نریمانن سفیلمشهددارای اعتبارمریم چایه73-19-1051



ن  - (عج)خیابان ولیعرص 5144993638ریوندداورزندارای اعتباراحمد آرش نیا73-19-1190 (ع)جنب مسجد امام حسی 

زونی73-19-1206 کت تعاونن قدیم- خیابان اصیل 5154973208ده برزوباخرزدارای اعتبارحسن رجنر دهتر مکان رسر

ن ویرانن 5130000000(نوراباد)ویرانن بینالوددارای اعتبارفاطمه زهرا الری یزدی73-19-1032 قطعه دوم - 39 و 37بی 

 روستانی انقالب 5145333501قلعه نوجغتایدارای اعتبارزهرا خانجان زاد73-19-1086
کت تعاونن کت نفت- محل سابق رسر جنب رسر

(ع)خیابان امام رضا 5156283379محمدابادرشتخواردارای اعتبارمحسن غالیم73-19-1001

ن حسینن اصل73-19-1124 مغازه حاج عیل اکتر مهربانن- جنب پست بانک - ابتدای روستا 5142464075باغشن گچنیشابوردارای اعتبارسید حسی 

9پالک  - 3مهدی آباد 5133781118مهدی ابادمشهددارای اعتبارحسن محمدنیا73-19-1044

ان،جاغرق5134221111جاغرقبینالوددارای اعتبارجالل صفری73-19-1125 ,جاده عنتر

خیابان مسجد بالل5152653416شهدابادتربت جامدارای اعتبارکریم خاقانن73-19-1038

ا محمدی73-19-1146 کت عمران شهر جدید بینالودمشهددارای اعتبارمیتر کت عمران - خیابان فرهنگرسا 5136605041رسر 18پالک - جنب رسر

(ع)حاشیه کوچه عیل ابن انر طالب 5154653462رهنهتایباددارای اعتبارقاسم شکری73-19-1169

آنر73-19-1097
ن ابخوافدارای اعتبارافسانه صالچ تت  ن نآب- بخش مرکزی 5154353293تت  روستای تت 

ی73-19-1007 ت ابوالفضل 5155583776مظفرابادبردسکندارای اعتبارمحمد مت  ت ابوالفضل  - (ع)خیابان حرصن 16 (ع)نبش حرصن

واردارای اعتبارهانیه اله یاری73-19-1276 ن کوچه مدرسه- محله رباط رسپویسر 5130000000رباط رسپوشستر

۲۷پالک  - ۶روبروی نیلوفر- روستای کشف  - ۳۳انتهای توس 36907607کشفمشهددارای اعتبارمحمد صالچ نیا73-19-1135

روبروی خانه بهداشت - (کالت - جاده مشهد  )حاشیه جاده اصیل 5134713367قلعه نوکالتدارای اعتبارپیام آقدایسر73-19-1248

ضا ذوالفقارزاده73-19-1234 خیابان شهدا5157493248نوده پشنگ/نوده پشتک گناباددارای اعتبارعلت 

ت امام سجاد 5145746235منیدرجغتایدارای اعتبارعباس پور جاوید73-19-1103 (ع)باالتر از مسجد حرصن

2پالک  - 10 (ع)حاشیه امام رضا 5133210038ده غینرمشهددارای اعتبارعاطفه صلوانر73-19-1251

خیابان شهید فرهمند5134583229کندکیلرسخسدارای اعتبارمصطقن ایروانن73-19-1039

ن افشار73-19-1151 ن ابادمشهددارای اعتبارنفیسه عی  5136779350امی 

ن آباد ، ناظر آباد  - 165توس  ن - جاده امی  ن امی  قبل از  - 13 و 11بی 

358پالک 

اده73-19-1286 ن تربت حیدریهدارای اعتبارزینب علت 
ن
5آبشار - خیابان آبشار 5130000000داق

ن لگزیان73-19-1260 خیابان تعاون شمایل42443532فرخکنیشابوردارای اعتبارحسی 

حاشیه جاده اصیل5154153003برابادخوافدارای اعتبارقدرت هللا حکییم سنگانن73-19-1144

73-19-1127
ن
ن نجف65بلوارتوس 36664964کوشک مهدیمشهددارای اعتبارمعصومه رئوق 24و22نجف بی 

5134547771کچویلرسخسدارای اعتبارعیل اصل سندگیل73-19-1088

ن دهیاری و مسجد  - (ره)خیابان امام خمینن  مغازه آقای عباس - بی 
بهزنی

73-19-1235
ر
56 (ع)نبش امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5152312710فرزقتربت حیدریهدارای اعتبارمحمدرضا هرانر نیافرزق

5132623524فرخدمشهددارای اعتبارمهدی گوهری یکتا73-19-1243

روبروی- حاشیه جاده اصیل  (کالت - کیلومتر ده جاده مشهد  )  

پست بانک

روبروی درمانگاه بهداشت5145063454شم ابادخوشابدارای اعتبارشهربانو شم آبادی73-19-1035

19نبش امام  - (ره)خیابان امام خمینن 56774877عبدل ابادمه والتدارای اعتبارمحمد خرسوی73-19-1107



ن نوکالتدارای اعتبارمسعود ابهری73-19-1045 ن نو5134734489حسن ابادالیی  روستای حسن آباد الئی 

میدان مرکزی5157720580دهنوخلیل آباددارای اعتبارسید حافظ موسوی نژاد73-19-1116

(ع)خیابان امام رضا 5153503811حصارتربت حیدریهدارای اعتبارمحسن شجایع حصاری73-19-1048

جنب بخشداری- حاشیه جاده اصیل 5155236782فرح آباد/ قلعه باال کاشمردارای اعتبارابوالفضل صحرانورد73-19-1214

روبروی مسجد5152833299مویس ابادتربت جامدارای اعتبارزهرا مختاری راد73-19-1198

جنب مسجد جامع - (ره)خیابان امام خمینن 5142773249فدیشهنیشابوردارای اعتبارآرزو کرمانن73-19-1014

روستای مرغزار- بخش مرکزی 5153843297مرغزارزاوهدارای اعتبارفاطمه باباخانن73-19-1105

ن امام رضا  - (جاده کالت  )5130000000خلق ابادسفیلمشهددارای اعتباریزدان ناصچ73-19-1265 132پالک  - 20 / 1 و 20بی 

ن امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا - فلکه ورودی 513534016جیم ابادمشهددارای اعتبارعباس احمدیان73-19-1173 8 و 6 (ع)بی 

خیابان اصیل5155523843کبودانبردسکندارای اعتبارسمیه بهرایم73-19-1110

5134675781احمدابادفریماندارای اعتبارلیال مشهدی73-19-1242

ی فریمان 35فریمان ، - جاده مشهد  ) حاشیه جاده - ( کیلومتر  

نرسیده به پست بانک- اصیل 

ن نودیه73-19-1037 کوچه روبروی مسجد صاحب الزمان5145053230/نوده انقالب / نوده ارباب خوشابدارای اعتبارام البنی 

ل ابادمشهددارای اعتبارمحسن دشتبان73-19-1140 ن نبش کوچه اول - 4بهشت - خیابان بهشت 5132404019متن

ن شهید قویس - خیابان شهید قویس 5133253398ارهمشهددارای اعتبارزهرا غفرانن نیکنام73-19-1148 5 و 3بی 

ن عربمشهددارای اعتبارزهرا معینن خواه73-19-1058 14 (ع)خیابان امام سجاد  - 33خیابان طرح جی 5130000000خی 

ن زاده73-19-1015  5136779326زرکشمشهددارای اعتبارداود حسی 
ن
 - خیابان کاق

ن
85پالک  - 124کاق

10خراسان رضوی شهرستان چناران بخش سیدآباد نبش امام عیل 5146184211چهارمهنچناراندارای اعتبارریحانه عبدالیه73-19-1156

5136906614فریزیمشهددارای اعتبارفاطمه ایران فر73-19-1076

روستای) (ع)شهرک امام رضا  - 32طرحچی  - 53چراغچی  )  

ن امام رضا  ( (فریزی 222پالک  - 22 و 20( ع)بی 

2 (ع)روبروی امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5155553730رکن ابادبردسکندارای اعتباریگانه مالزاده73-19-1154

73-19-1238
ی

ی فریک ن 5155343621فرگکاشمردارای اعتبارسیده زهرا مت  (ع)خیابان امام حسی 

73-19-1195
ر
5128663127اسالمیهمشهددارای اعتبارسمیه ترق

طبقه  - 7پالک  - 9شهداء - خیابان شهداء - محله رسآسیاب 

همکف

ن73-19-1164 کت عمران شهر جدید بینالودمشهددارای اعتبارهانیه سنگی  5133568124رسر

مجتمع تجاری  - (ره)خیابان امام خمینن  - (ع)بلوار امام رضا 

شهروند

خیابان بسیج5157434448گیسورنوسازیگناباددارای اعتبارفاطمه دهقان پور73-19-1191

جنب نانوانی_ خیابان اصیل - روستای آبنیه 54893900-051ابنیهباخرزدارای اعتبارراضیه روزنن73-19-1071

5133711278/امرغان/ امرغان سفیل مشهددارای اعتبارمهدی فیضن امرقان73-19-1168

ن ، جاده برزش آباد ، بعد از پاسگاه هالیل  ) ورودی روستا (پنجیر  - 

نبش کوچه دوم- خیابان سمت چپ 

19 (ع)نبش امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5134683210قلعه نوفریمانفریماندارای اعتبارمجتنر افتاده عرب73-19-1166

ن توس - بلوار توس 5136777171کاظم ابادمشهددارای اعتبارمنصوره کشت کار73-19-1023 23پالک  - 171 و 169بی 

ن مرادیان کرسینه73-19-1201 2کوچه شهداء - خیابان شهداء 5155153142رسحوضککاشمردارای اعتبارحسی 

10 (ع)نبش امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5152453352سیویکتربت حیدریهدارای اعتبارالهه احتشام73-19-1236



سمت چپ-  متر بعد از دهیاری 300- جاده اصیل 32731778گوارشکمشهددارای اعتبارمحمد فاطیم73-19-1218

,فرح آباد5138651519ناظریهمشهددارای اعتبارام گلثوم شیخ شعایع73-19-1128

(ع)حاشیه میدان شهرک امام عیل 5154183298نیازابادخوافدارای اعتبارمحمد زنگنه صالح نیازآبادی73-19-1264

جنب مشاور امالک فالج- خیابان انقالب 5145033064رباط جزخوشابدارای اعتبارالهه بینقر73-19-1046

وزی5145673595فراشیانجغتایدارای اعتبارمریم فراشیانن73-19-1162 خیابان پت 

73-19-1130
ن
ن عربمشهددارای اعتبارفرزانه رئوق 513909798خی 

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

29پالک 

5133273285قازقانمشهددارای اعتبارسعید تیموری توکیل قازقان73-19-1136

ابتدای بلوار - روستای قازقان -  محور مشهد میایم 20کیلومتر 

روبرو ایستگاه اتوبوس- وحدت 

دفتر پیشخوان-روستای همت آباد5154813226همت ابادباخرزدارای اعتبارزهره ارخودی قلعه نونی73-19-1047

حاشیه خیابان رفاه5130000000استایتایباددارای اعتبارمریم علیجانن استادی73-19-1229

ن دهمشهددارای اعتبارمهال خالقر73-19-1176 حصار 20کیلومتر  )5132473418پایی  ن ده یک ( بزرگراه آزادی ، جاده شت  روبروی پایی 

 بهمن22خیابان 5154593386آبقهتایباددارای اعتبارعیل احدی73-19-1227

ن نوکالتدارای اعتبارخلیل مردپور73-19-1219 روبروی بانک کشاورزی - (ره)خیابان امام خمینن 5134734211حسن ابادالیی 

13نبش قائم - خیابان قائم 5157722159مزدهخلیل آباددارای اعتبارمسعود خریم73-19-1185

وز73-19-1111 جنب دبستان صدری - 6خیابان ولیعرص 5134549550قوش خزانیرسخسدارای اعتبارصادق فت 

ن شجاع73-19-1081 26نبش رجانی - خیابان شهید رجانی 5157773733ارغاخلیل آباددارای اعتبارحسی 

73-19-1272

ن   حسی 
مصطقن سلیمانن

ن ابادخوافدارای اعتبارآبادی 2شهید رسدار سلیمانن - خیابان شهید رسدار سلیمانن 5154143317حسی 

ابادمشهددر دست برریس تمدیدزهرا بیچرانلو حسن73-19-1003 ن الزهرا  - 97توس - جاده قدیم قوچان 32676069-051امت  99پالک  - 5 و 3بی 

واردارای اعتبارعیل اصغر ایزی73-19-1083 ن ن امت  فضیل - حاشیه بلوار امت  فضیل 5144133311ایزیستر 14 و 12بی 

ن ساغروان  (چناران - جاده مشهد  )5130000000ساغروانمشهددارای اعتبارمحمدعیل بلنداقبال73-19-1278 جنب نانوانی - 7 و 5بی 

کوچه دامداری5147363379الماجققوچاندارای اعتبارزهره معینن راد73-19-1245

جنب امامزاده شمایل - (بلوار شهداء  )بلوار بهشت فضل - خیام 9151516921بهشت فضلنیشابوردارای اعتبارغالمرضا آذر73-19-1203

73-19-1240

صالح الدین احمدجایم 
11پالک  - (ره)خیابان امام خمینن 5154544314پشتهتایباددارای اعتبارپشته نی

ن توس - بلوار توس 5136064262دوست ابادمشهددارای اعتبارعباس رمضانن73-19-1157 99جنب پالک  - 150 و 148بی 

نیشابوردارای اعتبارهادی اسکندری73-19-1269
ی

کت نفت5142883240رییک کوچه رسر

73-19-1254

کت خدمات طلوع)  رسر

خیابان اصیل5146855220خادمانلودرگزدارای اعتبار(پیشتاز میانکوه

حاشیه جاده اصیل5145628039/ده امام /خداشاه جغتایدارای اعتبارمیثم هداینر نسب73-19-1143

روستای نرص آباد- بخش سالیم 5154284010نرصابادخوافدارای اعتبارعبدالرئوف کبودانن73-19-1115



73-19-1222
ر
1نبش خیابان جمهوری اسالیم - بلوار بسیج  - (ع)شهرک امام رضا 5155883830طرقکوهرسخدارای اعتبارزهره پردل طرق

اده73-19-1126 ن 2نبش حافظ-2شایق-33طوس-بلوار طوس-میدان فهمیده-مشهد0کشفمشهددارای اعتبارمهناز قلت 

(ع)روبروی مسجد امام حسن مجتنر  - (ع)خیابان امام رضا 5154556281دربند/اسداباددربندتایباددارای اعتبارمحمد نیک نی73-19-1241

ن امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5134593274گنبدیلرسخسدارای اعتبارداوود عرب73-19-1165 6 و 4 (ع)بی 

ن روستا 5.35944E+11کنگبینالوددارای اعتبارطاهره مرونر73-19-1213 مقابل دهیاری- پایی 

ابادتربت جامدارای اعتبارنرگس نسانی73-19-1196  (ع)خیابان امام رضا 5152733831خت 
ر
ق رسر

5133533931جیم ابادمشهددارای اعتبارمرضیه مهدیزاده73-19-1102

خیابان امام رضا - روستای جیم آباد  - 25کیلومتر - جاده فریمان 

44جنب پالک  - 10امام رضا  - (ع)

خیابان اصیل5153743493چخماقزاوهدارای اعتبارفاطمه مختاری چخماق73-19-1019

5130000000فدافنکاشمردارای اعتبارزلیخا خزایع فدافن73-19-1217

کت تعاونن - خیابان شهداء  کوچه حسینیه قمر بنن  )مقابل رسر

(هاشم 

نمشهددارای اعتبارابراهیم خندان73-19-1197 28پالک  - 9نبش رسآسیاب  - 80شاهنامه 36780545رساسیابپایی 

ی سدیه73-19-1096 خیابان اصیل- روستای سده - بخش سالیم 5154333018سدهخوافدارای اعتبارفاطمه دلت 

تایباددارای اعتبارمنعم جغتانی73-19-1061

آباد چاه حاج عبدالغفوررجب /خت 

اد ن آباد 5154663301علت  روبروی مسجد- خیابان انوارالعلوم - روستای خت 

چهارراه اصیل5153773264صقن ابادزاوهدارای اعتبارهانیه جوانمرد73-19-1016

,روستا کوشه-شهرستان بردسکن5155453477کوشهبردسکندارای اعتبارمحبوبه محمدی73-19-1131

کوچه ساالری5130000000چاه ساالرنیشابوردارای اعتبارمعصومه ساالری73-19-1283

کت تعاونن- خیابان شهید مطهری 42033547برزنوننیشابوردارای اعتبارعیل برزنونن73-19-1183 روبروی رسر

54555458فرمان ابادتایباددارای اعتبارعاطفه استینن73-19-1084

ن  جنب - سمت راست - میدان اول  - (ع)خیابان امام حسی 
خواروبار فرویسر

18بعد از چهار راه اصیل پالک -روستای حسینن 54635291حسیننتایباددارای اعتباریونس عبدالیه73-19-1062

روستای استجرود58336254-051استجرودباخرزدارای اعتبارمنصور ندانی اصطجرودی73-19-1073

روبروی بانک کشاورزی - 34 (ره)خیابان امام خمینن 5134503419بزنگانرسخسدارای اعتبارپرویز اعظیم73-19-1024

جاده اصیل (ده نو سلیم آباد  )5144813255ده نوششتمددارای اعتبارلیال طالنر مقدم73-19-1210

5154556396دربند/اسداباددربندتایباددارای اعتبارحسن رحمت الیه73-19-1060

روبروی  (ع)خیابان امام حسن مجتنر -روستای اسد آباددربند 

پست بانک

 ایوری73-19-1052
ن
خیابان اصیل5155833009ایورکوهرسخدارای اعتبارابوالفضل عارق

ن زاده73-19-1053 5133463855رباطسفیدمشهددارای اعتباروجیهه حسی 

حاشیه جاده اصیل مشهد -روستای رباط سفید-بخش احمد آباد 

43پالک-روبروی بانک تجارت 

ن امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5155573505درونهبردسکندارای اعتبارسمانه بنازاده مغان73-19-1279 18 و 16 (ع)بی 

اندیش73-19-1175 5145263243رازیجویندارای اعتبارنفیسه خت 

 - (ره)خیابان امام خمینن  - (روستای قزلقاریسر  )مجموعه رازی 

 روستانی
کت تعاونن روبروی رسر

خیابان قاضن جالل الدین5130000000مویس ابادتربت جامدارای اعتبارعبدالرسول صالح هانن73-19-1200



(ع)خیابان امام رضا5155493526زیرک ابادبردسکندارای اعتبارمرضیه طاهری73-19-1022

حاشیه جاده اصیل5152292797کاریزک ناگهاننزاوهدارای اعتبارسمانه پارسانی کاریزیک73-19-1216

جاده اصیل بوژان42413289حمیدابادنیشابوردارای اعتبارندا سادات قندهاری73-19-1246

کت تعاونن رفاه دهقان- حاشیه جاده اصیل 5153763339کاریزک ناگهاننزاوهدارای اعتبارمحمد رجنر کاریزیک73-19-1181 جنب رسر

73-19-1230

معصومه شفییع همت 

نبش کوچه شهیدغفاری - (ع)خیابان امام رضا 5154813584همت ابادباخرزدارای اعتبارآبادی

54933741-051کردیانباخرزدارای اعتبارزهرا قاسیم کردیانن73-19-1072

- کوچه زنده یاد محسن قاسیم - خیابان کتابخانه - روستای کردیان 

118پالک 

16 (ره)نبش امام خمینن  - (ره)خیابان امام خمینن 5155334181کرسینهکاشمردارای اعتبارسید هادی موسوی اصل73-19-1209

5130000000پاوامشهددارای اعتبارعیل رسحسانر بجستانن73-19-1284

3شهید دهقان - خیابان شهید دهقان  ( 59خیابان شهید آوینن  )  - 

جنب دهیاری

(ع)جنب سوپر اغذیه امام رضا - حاشیه جاده اصیل 5153353319رسهنگتربت حیدریهدارای اعتبارحجت نیکنام73-19-1239

32605639خلق ابادسفیلمشهددارای اعتبارعباسعیل کرییم73-19-1225

ن امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا  (جاده کالت  ) 7 / 1 و 7 (ع)بی   - 

قطعه سوم

1پالک  - 1 (ع)خیابان امام رضا 5156843527ازغندمه والتدارای اعتبارنرسین آبافت ازغندی73-19-1109

43353783صالچنیشابوردارای اعتبارهادی عبدالیه73-19-1261

نبش  - 4انتهای شهید بهشنر - بلوار شهید بهشنر - گذر بوژخیک 
کوچه سیدرضا حسینن

4 (ره)روبروی امام خمینن  - (ره)خیابان امام خمینن 5155256279قوژدکاشمردارای اعتبارایمان وکییل73-19-1174

ن بهارستان - حاشیه بزرگراه آسیانی 5132463133کوردهمشهددارای اعتبارپریسا رستگار73-19-1056 30پالک  - 29 و 27بی 

4 (ره)نبش امام خمینن  - (ره)خیابان امام خمینن 5143324100باغشنزبرخاندارای اعتبارعیل اصغر قدمگایه73-19-1009

ی73-19-1040 5142473738قطن ابادنیشابوردر دست برریس تمدیدمعصومه گتر

جنب نانوانی -قبل از پل عابر پیاده -روستای قطن آباد- نیشابور

محمودیه

وزهدارای اعتبارناهید گرمانر73-19-1255 روبروی مخابرات- خیابان اصیل - محله بهداشت 5143350911گرمابفت 

روبروی بهداری5154284291چمن ابادخوافدارای اعتبارمهدی اکرایم73-19-1089

روستای فخرآباد- بخش یونیس 56573812فخرابادبجستاندر دست برریس تمدیدسهیال نوروزی73-19-1064

5152544739کارخانجات قندتربت جامتربت جامدارای اعتبارعبدالرحمن شهریک73-19-1192

ن امام رضا  - (ع)بولوار امام رضا - حاشیه جاده اصیل   و ۲۷ (ع)بی 

روبروی پل هوانی - ۲۹

ضا سلیمانن73-19-1231 وزهدارای اعتبارعلت  فت 
حاشیه خیابان اصیل43214564سلیمانن

خیابان شهید روحانن5134764315چنارکالتدارای اعتباررضا سالیم چنار73-19-1161

ابادگناباددارای اعتبارزهرا زحمتکش73-19-1101 ن 5157254927قنتر ...روبروی حسینیه ثارا - (ع)بلوار امام حسی 

5132693334/بازمرگان مشهددارای اعتبارسیده وجیهه کاریزنوی73-19-1075

(ره)خیابان امام خمینن  (جاده قدیم قوچان ، چهارراه عسکریه)  - 

ن امام خمینن  28پالک  - 4 و 2 (ره)بی 

حاشیه جاده اصیل5153793255کاهیجهزاوهدارای اعتبارعیل پوررضا73-19-1215

41 (س)کوچه الزهرا  - 97توس - بلوار توس 5132678252صیدابادمشهددارای اعتبارمرضیه پهلوان73-19-1205

ن امان قیل - خیابان امان قیل 5156263278سنگان باالخوافرشتخواردارای اعتبارزینب انصاری نژاد73-19-1280 ۵ و ۳بی 



روبروی مرکز بهداشت- روستای مرندیز - بخش یونیس 5156583322ماراندیزبجستاندر دست برریس تمدیدهاشم مهاجری مرندیز73-19-1065

(عج)کوچه پشت مسجد صاحب الزمان 5153833216پطروزاوهدارای اعتبارمهدی فالح73-19-1285

5132625110گرجر علیامشهددارای اعتبارمحمود شادی آفرین73-19-1068

  گرجر3بعد از ورودی - حاشیه جاده اصیل  (کالت - جاده مشهد  )

ینیان- علیا  خانه شت  ن روبروی آشتی

ن افشار73-19-1049 5136777043باغون ابادمشهددارای اعتبارالهه عی 

ن - روستای باغون آباد - جاده قدیم قوچان  نبش خیابان شهید حسی 

زاده

کوچه شهید محمد عمرانن- مست  رودخانه 5153824177ساقزاوهدارای اعتبارمنصور مهاجر73-19-1004

بردسکن- حاشیه جاده شهرآباد - روستای کالته نو 5155663482کالته نوبردسکندارای اعتبارعاطفه نظیف73-19-1100

ابادتربت جامدارای اعتبارعذرا نسانی73-19-1237 ن 5152733772خت  (ع)خیابان امت  المومنی 

روبروی مخابرات- خیابان ویل آباد 5154283523چمن ابادخوافدارای اعتبارمحمدمهدی نیک خواه73-19-1199

16گلستان - خیابان گلستان 5153253211سلطان ابادتربت حیدریهدارای اعتبارحمید نیک بخت73-19-1281

ن جالیل منش73-19-1026 درب دوم- باالتر از حسینیه 5145763476کهنهجغتایدارای اعتبارحسی 

کوچه سیف هللا نامور بهدادین- محله بهدادین 5130000000بهدادینخوافدارای اعتبارزهرا رمضانن بهدادین73-19-1253

(عج)روبروی مسجد صاحب الزمان - ابتدای روستا 5155242716فدافنکاشمردارای اعتبارآرزو ستوده فدافن73-19-1220

قطعه دوم - 14عسگریه - خیابان عسگریه 5130000000عسگریهمشهددارای اعتبارزهره رضانی73-19-1268

73-19-1273

کت تعاونن تولید)  رسر

جنب آرامستان- خیابان اصیل روستا 42863300چاه ساالرنیشابوردارای اعتبار(روستانی غزایل میان جلگه

73-19-1141
ر
پالک اصیل- روستای عیل آباد 5155753322عیل ابادخوافدارای اعتباراسماعیل صادق

ن علیازاوهدارای اعتبارطاهره افضل مهاجر73-19-1147 خیابان شهید عباس شهریک5153953754شاهی 

ابادنیشابوردارای اعتبارنرجس توکیل مفرد73-19-1267 20 (ع)امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5142293312مت 

جنب نانوانی سنگک - 5حافظ - خیابان حافظ 5152211009/نوقاب/ نوغاب تربت حیدریهدارای اعتبارزهرا خرسوی73-19-1134

1کوچه بعثت - بلوار باهتن 5152233333ضیاالدین علیاتربت حیدریهدارای اعتبارسمیه نوری زاده73-19-1211

خیابان اصیل روستا5154623403بهلول ابادتایباددارای اعتباررضا اسدی73-19-1271

5157292922دولونیگناباددارای اعتبارفرزانه جوان بخت73-19-1257

مغازه دوم  - (ع)ابتدای خیابان امام عیل - میدان شهید پیشاهنگ 

سمت چپ

نتربت حیدریهدارای اعتباراحسان صاحنر73-19-1033 ن ابریشم - خیابان ابریشم 5152279000ده پایی  18 و 16بی 

نژاد73-19-1036 حاشیه جاده - (ع)خیابان امام رضا 5146129693جوکالچناراندارای اعتبارفاطمه شت 

ا دیودل73-19-1119 ابادتربت جامدارای اعتبارکتر مقابل بانک صادرات5152733710خت 

جنب بانک کشاورزی- روبروی مسجد صاحب الزمان 5145733436ازادوارجغتایدارای اعتبارفاطمه آزادواری73-19-1095

102پالک  - 14 (ع)نبش امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5134593356گنبدیلرسخسدارای اعتبارمصیب بامری73-19-1270

ن 5143283267اسحق ابادنیشابوردارای اعتباراکرم صالچ73-19-1171  - (ع)خیابان امام حسی 
ن
ق جنب دبستان شهید رسر






















