
آدرستلفنشهرشهرستانوضعیتدارندهشماره پروانه

ن شایسته نیک72-19-1079 ن - خیابان فدائیان اسالم 5133491761مشهدمشهددارای اعتبارحسی  21 و 19بی 

اد72-19-1726 کت رامش پیشخوان هی  61پالک  - 6خیابان شهید دادگر  - 32خیابان سخاوت - گلشهر 32512333مشهدمشهددارای اعتبارشر

ن تفویضن رودی72-19-1276 جنب بانک صادرات مرکزی- خیابان مدرس5154229791خوافخوافدارای اعتبارسیمی 

12و10خیابان قائم5155434479بردسکنبردسکندارای اعتبارملیحه رحییم تایل72-19-1311

966پالک  - 44 (ع)نبش امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5138531332مشهدمشهددارای اعتبارآناهیتا ریخته گر مشهد72-19-1087

کت ایمن پرداز فهمیده نیشابور)72-19-1174 ن شهید فهمیده - بلوار شهید فهمیده 5143340005نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر 166پالک  - 17 و 15بی 

ق)72-19-1164 کت ارتباطات داده بدیع شر یعتر 5156727994فیض آبادمه والتدارای اعتبار(شر یعتر - خیابان دکیر شر 11نبش شر

345پالک  - 7نبش آزادگان - بلوار آزادگان 5145623646جغتایجغتایدارای اعتبارسیدعیل دستورانن72-19-1191

ان کیا نوین آساک)72-19-1256 (خدمات گسیر

در دست 

569پالک - روبروی مسجد مهدیه  - (ره)خیابان امام خمیتن5147240004قوچانقوچانبرریس تمدید

روبروی موزه - (ره)خیابان امام خمیتن - بلوار خیام 51422168006نیشابورنیشابوردارای اعتبارابوالفضل رجانی72-19-1209

ن چمن - بلوار چمن 5133681116مشهدمشهددارای اعتبارحمید صفری ازغندی72-19-1069 جنب مسجد عیل ابن ابیطالب - 95 و 93بی 

کت خراسان همراه رضوی)72-19-1299 ن5137662500مشهدمشهددارای اعتبار(شر ن- خیابان فلسطی  ن - سه راه فلسطی  153پالک - 28نرسیده به فلسطی 

ف هاشم پور72-19-1103 مغازه صابری-پاساژ توکیل - میدان مرکزی 5155434140بردسکنبردسکندارای اعتباراشر

ن گلریز  - 17خیابان شهید آویتن - گلشهر 5132581000مشهدمشهددارای اعتبارطاهره مخصویص72-19-1043 257پالک  - 25 و 23بی 

کت سپهر اخیر بام قائم)72-19-1153 ن نارص خرسو - خیابان نارص خرسو 5157221578گنابادگناباددارای اعتبار(شر 12 / 1 و 12بی 

مغازه چهارم سمت راست- اول آیت جنونی  - (ره)خیابان امام خمیتن 42611076نیشابورنیشابوردارای اعتبار(سامان دیار نیشابور)72-19-1792

ن زیبانی فریمانن72-19-1158 25پالک  - 2خیابان شهید رجانی 5134620115فریمانفریماندارای اعتبارحسی 

8پالک  - 19نبش خیابان می  قوام الدین 5152559190تربت جامتربت جامدارای اعتبارعیل اکیی دربارپناه72-19-1326

ن صبا - بلوار صبا 5138514400مشهدمشهددارای اعتبارسعید ناظیم گلیان72-19-1080 439پالک  - 17 و 15بی 

کت پیشخوان تک ستاره خراسان)72-19-1896 1پالک  - 33 (ع)امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5138551300مشهدمشهددارای اعتبار(شر

و ارتباطات مه والت)72-19-1908 کت پیرسر 9روبروی عدالت - خیابان عدالت 5130000000فیض آبادمه والتدارای اعتبار(شر

5146221916درگزدرگزدارای اعتبار(خدمات طلوع ابیورد خراسان رضوی)72-19-1779

ن امام خمیتن  - (ره)بلوار امام خمیتن  روبروی پمپ  - 11 و 9 (ره)بی 

ین  ن ن - بین (ع)جنب مسجد امام حسی 

72-19-1888( ن  نیکان پیشگام ترشی 
کت تعاونن 5155236911کاشمرکاشمردارای اعتبار(شر

ستان فتن و حرفه ای - خیابان شافرازان - بلوار سید مرتضن  جنب هین

شهید مدرس

زا کوچک خان 5132598511مشهدمشهددارای اعتبار(پارس تابان مشهد زرین)72-19-1766 291پالک  - 13امت - میدان می 

کت نیک اندیشان پیشخوان باران)72-19-1871 110نبش رسالت - بلوار رسالت 9150530473مشهدمشهددارای اعتبار(شر

1طبقه منفن  - 121پالک  - 60چمن - خیابان چمن 5130000000مشهدمشهددارای اعتبارفاطمه عقدانی72-19-1127

کت ایرانیان شتاب ابیورد)72-19-1739 (ره)خیابان امام خمیتن 5146823413چاپشلودرگزدارای اعتبار( شر

نبش کوچه - 7امام رضای  - (ع)خیابان امام رضا515723326قاسم آبادخوافدارای اعتبارکلثوم عرب قاسم آبادی72-19-1696



5152235110تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبار(موسسه جاوید اعتماد پیشداد)72-19-1847

جنب سوپر  - 32روبروی شهید سلیمانن - خیابان شهید سلیمانن 

مارکت محمدی

کت نوین طرح پیشخوان خوشاب)72-19-1830 جنب صندوق قرض الحسنه احسان - (ع)بلوار امام رضا 5145024735سلطان آبادخوشابدارای اعتبار(شر

72-19-1307

کت خدمات پیشخوان نیک)  شر

78پالک - چهارراه بانک صادرات - خیابان طالقانن 5145622028جغتایجغتایدارای اعتبار(اندیش جغتای

72-19-1856

کت پیشخوان فن آوران نوین)  شر

(ص)روبروی مسجد محمدرسول هللا - بلوار فردویس 5154232022خوافخوافدارای اعتبار(مجد

 فیض آبادی72-19-1377
ر
ن رسالت - جاده سیمان 5132421084مشهدمشهددارای اعتبارحسن صدق 113 و 111بی 

یعتر 5143238814نیشابورنیشابوردارای اعتبارهادی برزنونن72-19-1135 قبل از چهارراه کمال- خیابان شر

ازی 5146222246درگزدرگزدارای اعتبار(خدمات ارتباطات فرداد درگز)72-19-1776 داروخانه سابق دکیر تفر زاده- خیابان صیاد شی 

ن لطفن72-19-1289 روبروی بهزیستر - (ع)بلوار امام رضا 5154324143سالیمخوافدارای اعتبارحسی 

کت فنآوری مهر الوند توس)72-19-1260 ن فرامرز عبایس - بلوار فرامرز عبایس5136072008رضویهمشهددارای اعتبار(شر 367پالک  - 33 و 31بی 

 راهنمانی - خیابان راهنمانی 5138442745مشهدمشهددارای اعتبار(فرهیختگان دانش مشهد)72-19-1773
ن طبقه همکف - 114پالک  - 21 و 19بی 

کت نفت- خیابان ریزه 5154583972مشهدریزهتایباددارای اعتبار(خدمات صدرا رضوان ریزه)72-19-1732 جنب شر

72-19-1704

کت تجارت فن آوری اطالعات)  شر

- چهارراه مخابرات - شهرک قدس 5142620676نیشابورنیشابوردارای اعتبار(پیشگامان مهام
ر
ق اول قدس شر

72-19-1404

 سهایم خاص خدمات پیشخوان)
ن 42257077نیشابورنیشابوردارای اعتبار(ارتبایط نورا نورانن جنب داروخانه - 39نبش گنبد سیی

3نبش عدالت 5155428010بردسکنبردسکندارای اعتبارمجتتی افتخاری72-19-1283

کت نایب ارتباط خراسان)72-19-1828 1نبش شایستگان - خیابان شایستگان 5130000000بردسکنبردسکندارای اعتبار(شر

72-19-1189

کت توحید پیشخوان تفر زاده)  شر

واردارای اعتبار(بیهق ن وارسیی ن ابتدای خیابان حافظ- بلوار شهدای هسته ای 44423220سیی

نرسیده به میدان معلم- حافظ ابرو- خیابان حافظ5155423475خوافخوافدارای اعتبارخلیل زنگنه قاسم آبادی72-19-1300

3روبروی خرمشهر - خیابان خرمشهر5155253860کاشمرکاشمردارای اعتبارحمیدرضا مظفری72-19-1110

کت مشهد یاران نوین توس)72-19-1212  ثنانی  - 64توس - بلوار توس 5137652201مشهدمشهددارای اعتبار(شر
ن 4قطعه سوم از نبش ثنانی  - 6 و 4بی 

34پالک  - 5حر - خیابان حر - شهرک شهید رجانی 5133728090مشهدمشهددارای اعتبارمجید فیاض72-19-1068

ق)72-19-1875 کت آینده سازان نوآور شر 39نبش حر عامیل - خیابان حر عامیل 5137248217مشهدمشهددارای اعتبار(شر

ق)72-19-1369 کت ارتباطات صدرا صولت شر وزی - رضاشهر 5138790539مشهدمشهددارای اعتبار(شر وزی - بلوار پی  (ع)جنب مسجد امام رضا  - 15نبش پی 

ن توس)72-19-1205 کت پویا معی  یس اول 5132703336مشهدمشهددارای اعتبار(شر یس - انتهای بلوار طیی 1593پالک  - 65بعد از طیی

ن کهن)72-19-1349 کت نیکان پردیس ترشی  5138293314مشهدمشهددارای اعتبار(شر

یعتر - قاسم آباد  یعتر - بلوار شر ن شر قطعه سوم از سمت  - 55 و 53بی 

یعتر  53شر

ن فکوری - بلوار فکوری 5138699901مشهدمشهددارای اعتبارفهیمه صاحب72-19-1059 252پالک  - 13 و 11بی 

(س)جنب مسجد فاطمه الزهرا - میدان جهاد 5154124890سنگانخوافدارای اعتبارشیال زال نژاد72-19-1219

72-19-1254
ر
5147238948قوچانقوچاندارای اعتبارجواد محمد صادق

طبقه فوقانن - خیابان شهید داوودی  - (ره)خیابان امام خمیتن 

214پالک - داروخانه دکیر شهاب 

ن مفتح - خیابان مفتح 5132707011مشهدمشهددارای اعتبار(همتاشتاب توس)72-19-1439 321پالک  - 21 و 19بی 

وزکویه72-19-1078 ن 5138429904مشهدمشهددارای اعتبارفروزان فی  144پالک  - 1نبش شهید منتظری - میدان فلسطی 

28امام رضا  - (ع)بلوار امام رضا5145223334نقابجویندارای اعتبارمجتتی دالور72-19-1337



ق)72-19-1247 کت عدالت رئوف شر 16نبش کرامت  - 9میایم - بلوار میایم 5132516055مشهدمشهددارای اعتبار(شر

ق )72-19-1849 کت حاجیان پیام رسان شر 345پالک  - 16 (ره)امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 5142253150نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر

آسیه رمضان پور احمد چایل72-19-1125

در دست 

19پالک  - 10محمدیه - بلوار محمدیه - الهیه 5138761230مشهدمشهدبرریس تمدید

72-19-1083

کت خدمات پیشخوان سپهر)  شر

وار ن واردارای اعتبار(ماندگار سیی ن وارسیی ن روبروی یگان امداد- خیابان عطاملک شمایل 5144262606سیی

72-19-1265

کت نوآوری فناوری اطالعات نخل)  شر

ن عبدالمطلب - بلوار عبدالمطلب 5137287069مشهدمشهددارای اعتبار(پارسیان 42 و 40بی 

ق)72-19-1001 ن شر کت کارآوران نگی  ن توس - بلوار توس 5136672777مشهدمشهددارای اعتبار(شر 291پالک - بعد از دوربرگردان  - 81 و 79بی 

5136638220مشهدمشهددارای اعتبارامید وحیدی راد72-19-1384

کت گاز- 22نبش ادیب- میدان مادر - مجتمع تجاری ادیب- روبروی شر

205واحد- 1طبقه

ن عبادی- خیابان عبادی - چهارراه راه آهن 5138598453مشهدمشهددارای اعتبارسیدمحسن رصاف رضوی72-19-1303 654/1پالک  - 46 و 44بی 

3518پالک - نرسیده به چهار راه دوم- خیابان ولیعرص5142735234قوچانقوچاندارای اعتبارمحمدرضا فرزام فر72-19-1040

کت خدمانر شهرک صنعتر طوس)72-19-1225 فاز یک- شهرک صنعتر توس -  جاده قوچان 18کیلومیر 5135413330مشهدمشهددارای اعتبار(شر

ن - خیابان گاز غرنی 5137313071مشهدمشهددارای اعتبارصفیه عبایس72-19-1389 352پالک - پشت ایستگاه اتوبوس  - 10 و 8بی 

مقابل دبستان شهید دهقان- چهارراه ولیعرص 5154825001باخرزباخرزدارای اعتباربهرام احمدی بنکدار72-19-1144

ق)72-19-1350 ونیک شر کت سحاب الکیر G14پالک - ساختمان تجاری امجد  - 7نبش دانشگاه - خیابان دانشگاه 5137052206مشهدمشهددارای اعتبار(شر

72-19-1154
ی

5152314052تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبارلییل ایل بیگ

جنب سازمان تعاون - باالتر ازمیدان بسیج - خیابان فردویس شمایل 

59پالک - روستانی 

ن امامت - بلوار امامت 5136076211مشهدمشهددارای اعتبارمحمدباقر باقرزاده72-19-1204 571پالک  - 47 و 45بی 

کت سهیل ره آورد تربت جام72-19-1750 جنب اداره برق - 37 (ره)امام خمیتن  - (ره)بلوار امام خمیتن 5152541435تربت جامتربت جامدارای اعتبارشر

ن ابوطالب- بلوار ابوطالب51337240688مشهدمشهددارای اعتبارمجتتی تفکر72-19-1471 371پالک - 29 و 27بی 

یعتر - چهارراه پست 5154528888تایبادتایباددارای اعتبارغالم موال پوراحمدی72-19-1099 15پالک - ابتدای خیابان شر

واردارای اعتبارمریم امکانن72-19-1185 ن وارسیی ن ی انقالب 24خیابان 44662320سیی ( 1کوچه نیستان  )روبروی خیابان خرمشهر -  میر

روبروی خیابان معزی - (ع)بلوار امام رضا 5144444444داورزنداورزندارای اعتبار(موسسه پیشخوان گسیر داورزن)72-19-1886

72-19-1736

کت خدمات ارتباطات دایان نوین)  شر

32566664مشهدمشهددارای اعتبار(فرتاک

پالک  - 47علیمردانن  (بلوار اسماعیل پور  )- بلوار نبوت - میدان مفتح 

151

72-19-1746

ونیک سبحان) کت خدمات الکیر  شر

66پالک  - 2فالیح - بلوار فالیح - قاسم آباد 36219059مشهدمشهددارای اعتبار(پویا ایرانیان

کت سپهر پیشخوان رایان پارسیان)72-19-1851 11پالک  - 2صاحبدالن  - 49بابانظر - خیابان بابانظر 5132513135مشهدمشهددارای اعتبار(شر

72-19-1838

ونیک مدرن) کت پیشخوان الکیر  شر

د پارس ن امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن - شمحله 5152322141تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبار(راهیی 28 و 26 (ره)بی 

ن کهندل72-19-1118 96پالک - 14مطهری - خیابان مطهری جنونی - میدان سعدآباد 5137291068مشهدمشهددارای اعتبارحسی 

72-19-1743

 پیشخوان خدمات نوین یادگار)

ن فالیح - بلوار شهید فالیح - قاسم آباد 5135225006مشهدمشهددارای اعتبار(خراسان 319پالک  - 13 و 11بی 

کت کارپردازان نوین بیهق ساسویه)72-19-1419 واردارای اعتبار(شر ن وارسیی ن ن سلمان فاریس - خیابان سلمان فاریس 5130000000سیی 14 و 12بی 

ی طالب  513257005030مشهدمشهددارای اعتبارآیدا جبیتن طویس72-19-1031 13پالک  - 33/1نبش مفتح  - 33مفتح - میر



72-19-1759

کت خدمات فناوری اطالعات و)  شر

5138250883گلبهارگلبهاردارای اعتبار(ارتباطات عمویم گلبهار

ق  - 15نبش برونیس  - 15جمهوری - خیابان جمهوری  مجتمع گوهرشر

11واحد - 

کت فاخته سپهر کویر)72-19-1864 9151522859گنابادگناباددارای اعتبار(شر

نگار  - 3کوچه شهدا - محله آزادگان  نبش چهارراه  )بلوار شهدای خیی

ی  85پالک  - (دادگسیر

ق بینالود)72-19-1713 ان شر ،خ5143334306نیشابورنیشابوردارای اعتبار(صدف گسیر ن آیت شمایل و بعثت , بعثت. باغ گنجی 13بی 

ی72-19-1146 ی 5155241603کاشمرکاشمردارای اعتباراحمد معیتن عیل اکیی ستان امام خمیتن - ابتدای خیابان دادگسیر (ره)روبروی دبی 

14پالک  - 1خیابان کالت - روبروی اداره مخابرات 5146232464درگزدرگزدارای اعتبارهدی عیل اللیه72-19-1329

84جنب پالک - نبش چهارراه اول- خیابان هاتف- خیابان ولیعرص5147234884قوچانقوچاندارای اعتبارفاطمه عوض زاده72-19-1400

کت پیشگامان برتر فن آوری تربت)72-19-1827 ن قائم - خیابان قائم 5152246170تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبار(شر 237پالک  - 18 و 16بی 

69نبش صبا - بلوار صبا - سیدی 33121259مشهدمشهددارای اعتبارمحمد عدالت پور72-19-1368

ن5154534746تایبادتایباددارای اعتبارمحمد دادمحمدی72-19-1428 16پالک - نبش کوچه دانش آموز - بلوار فرهنگیان- شهرک امام حسی 

72-19-1398

کت دفیر خدمات پیشخوان دولت)  شر

واردارای اعتبار(لوتوس بیهق ن وارسیی ن 427پالک - روبروی بانک کشاورزی مرکزی - خیابان اسدآبادی 5144223503سیی

یف)72-19-1794 کت نو اندیشان جاوید شر 5142251435نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر

ن   ۲۲خیابان - کوی گنبد سیی
ر
ق   ) بهمن شر

ر
ق  22نبش  - (فرحبخش شر

 
ر
ق 17بهمن شر

یس شمایل 5132177293مشهدمشهددارای اعتبارحمید شیبانن پور72-19-1211 217پالک  - 5 و 3حدفاصل خیابان - خیابان طیی

ن میدان شهدا و چهارراه شهدا5112236495مشهدمشهددارای اعتبارحمیدرضا جزیتن بجستانن72-19-1010 409پالک - نبش پاساژ رحیم پور- بی 

ن آسایش - خیابان آسایش 5152230375تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبارعیل محمدزاده72-19-1238 25پالک  - 6 و 4بی 

ن فرهانن72-19-1420 41پالک - بلوار شفا5155234100کاشمرکاشمردارای اعتبارحسی 

3 پالک 83حجاب - میدان حجاب 5136235508مشهدمشهددارای اعتبارفاطمه رستیم سابفر72-19-1120

5132728120مشهدمشهددارای اعتبار(پیشخوان تجارت نیک اندیشان مهر)72-19-1380

ی طالب  پالک - جنب نانوانی  - 3نبش میثم - خیابان میثم - یس میر

395

221پالک - بعد از بلوار معلم - خیابان تربیت 5147240002قوچانقوچاندارای اعتبارزهرا رضانی72-19-1077

کت ارمغان صبای نیشابور)72-19-1252 جنب شهرداری- حاشیه بلوار امام رضا 5142723456عشق آبادنیشابوردارای اعتبار(شر

ن ارتباطات سجاد نیشابور)72-19-1183 کت نگی  ن شهید بهشتر - بلوار شهید بهشتر 43359090نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر 4 و 2بی 

ق - بلوار خیام 5130000000مشهدمشهددارای اعتبارمحمد احمدیان72-19-1213 21122واحد  - 1طبقه منفن - مجتمع الماس شر

مند شکرتو72-19-1245 یس 5132733000مشهدمشهددارای اعتبارجاسم هین  - بلوار طیی
ر
ق 1304پالک - جنب بانک ملت - تقاطع گاز شر

ان ارتباط پویا)72-19-1909 کت سفی  ن شهید سلیمانن - خیابان شهید سلیمانن 5152328438تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبار(شر 49 و 47بی 

کت کوشا ارتباطات سعادت پارس)72-19-1841 5133932311مشهدمشهددارای اعتبار(شر

ن صاحب  - 45سایع - خیابان شهید هادی سایع - شهرک طرق  بی 

112پالک  - 18 و 16الزمان 

کت راه پویان عدل ویرا)72-19-1459 5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(شر

قطعه سوم  - 27پالک  - 11 (ع)امام هادی  - (ع)محله امام هادی 

سمت چپ

72-19-1905

کت تولیدی و بازرگانن هورام آریا)  شر
3نبش مهران - بلوار جمهوری  - (محله تریا پارک  )5130000000نیشابورنیشابوردارای اعتبار(گسیر

کت ارتباطات چاپار توس)72-19-1259 17چهارطبقه بل مدرس مدرس یک پاساژ شکوفا طبقه منفن یک پ32232050مشهدمشهددارای اعتبار(شر



ن به امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 5134632003فریمانفریماندارای اعتبارمجتتی قربانن72-19-1402 171پالک  - 16 و 14 (ره)بی 

72-19-1798

کت آرمان توس نو اندیشان)  تعاونن شر

ق ن توس - بلوار توس 5136518975مشهدمشهددارای اعتبار(شر 54پالک  - 78 و 76بی 

ن دانشجو - بلوار دانشجو 5138929009مشهدمشهددارای اعتبارامی  بیک زاده72-19-1094 126پالک  - 14 و 12بی 

گلمکان خیابان ویل عرص5138355061گلمکانگلبهاردارای اعتبار(شوش رایانه بارثاوا)72-19-1716

72-19-1705

ونیک) کت خدمات پرهام الکیر  شر

اداره پست شاندیز - (عج)حاشیه میدان ولیعرص 5134283038شاندیزبینالوددارای اعتبار(شاندیز

13 (ره)امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 5134724131کالتکالتدارای اعتبارمصطفن غالیم خشت72-19-1151

5135312122مشهدمشهددارای اعتبارفاطمه سلیمیان اول72-19-1376

ن اقدسیه  - 18هاشیم رفسنجانن - بزرگراه هاشیم رفسنجانن   و 36بی 

قطعه پنجم - 38

72-19-1799

( کت خدمات پیشخوان اعیان گسیر  شر

طبقه همکف - 241پالک  - (ره)بلوار امام خمیتن  - 2بخش 5130000000باخرزباخرزدارای اعتبار(باخرز

1پالک - سمت راست - منوچهری شمایل  - (ره)خیابان امام 5142253000نیشابورنیشابوردارای اعتبارحامد حسیتن72-19-1447

انن72-19-1273 ن حی  5146223638درگزدرگزدارای اعتبارحسی 

ن بانک ملت و سپه  - (ره)بلوار امام خمیتن   - 27 (ره)امام خمیتن - بی 

1پالک 

انی72-19-1277
ن ن چهاراه اصیل و امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 5134527111شخسشخسدارای اعتبارفرشته علی  7بی 

72-19-1308

کت رامان پردازش توسعه و عمران)  شر

ن امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 5157725767خلیل آبادخلیل آباددارای اعتبار( شهرستان خلیل آباد 10پالک  - 33 و31 (ره)بی 

کت آسان ارتباط زبرخان)72-19-1824 روبروی شهرداری - 58 (ره)نبش امام خمیتن  - (ره)بلوار امام خمیتن 43224340قدمگاهزبرخاندارای اعتبار(شر

ضا پارسیان72-19-1453 ن فکوری - بلوار شهید فکوری 5138900053مشهدمشهددارای اعتبارعلی  354پالک  - 11 و 9بی 

72-19-1275( ن کت پیشخوان ارتباط سیب سیی ن سناباد - خیابان سناباد 5138449777مشهدمشهددارای اعتبار(شر 1طبقه منهای - پاساژ مجید  - 52 و 50بی 

72-19-1187
ی

مریم قربان بیگ

در دست 

34 و 32حدفاصل امام  - (ره)خیابان امام خمیتن 5143345670نیشابورنیشابوربرریس تمدید

ی72-19-1081 ن جنب بانک رفاه کارگران - 4 (ره)خیابان امام خمیتن 5134522500شخسشخسدارای اعتبارزهرا ترشی 

کت رایان ارتباطات محیا)72-19-1751 ن علیمردانن - خیابان علیمردانن - محله طالب 5132776777مشهدمشهددارای اعتبار(شر 433پالک  - 31 و 29بی 

192توس - جاده قدیم قوچان - سه راه فردویس 5135424191مشهدمشهددارای اعتباربهروز حمیدی72-19-1128

ن بانک تجارت و کشاورزی  - (ع)بلوار امام رضا 5145023452سلطان آبادخوشابدارای اعتبارمصطفن شعبانن نژاد72-19-1469 ی بنیاد16نبش - بی   میر

کت طلوع سپید ابیورد روستا)72-19-1011 نبش چهارراه فرمانداری - (ره)بلوار امام خمیتن 5146234737درگزدرگزدارای اعتبار(شر

10پالک - اول خیابان جایم - میدان سعدی 5154539990تایبادتایباددارای اعتبار(ارتباط پیشخوان عبدالیه)72-19-1393

ن بهرنگ)72-19-1787 کت آونگ سیمی  5138646007مشهدمشهددارای اعتبار(شر

حاشیه  - 27/8مجیدیه - بلوار مجیدیه - بلوار هاشیم رفسنجانن 

4پالک - قطعه سوم انتهای سالن - سمت راست - فاز تجاری - میدان 

86پالک  - 8نبش نارص خرسو - خیابان نارص خرسو 5157220533گنابادگناباددارای اعتبارحمیدرضا مروی مقدم شهری72-19-1122

ن هشتم)72-19-1406 کت بانیان ارتباطات نگی  397پالک  - 23نبش شهید هاشیم نژاد - خیابان شهید هاشیم نژاد 51300000مشهدمشهددارای اعتبار(شر

18نبش ابوذر غفاری - خیابان ابوذر غفاری 5152328011تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبار(موسسه فرین مهد ارتباط تربت)72-19-1803



ازی- بلوار وکیل آباد 5138645376مشهدمشهددارای اعتبارسیدغالمرضا اسالیم72-19-1414 12پالک - فاز تجاری مروارید  - 2صیادشی 

72-19-1050
ن
 5138446797مشهدمشهددارای اعتبارهاشم رصق

ی
96/2پالک - نبش میدان کوشه ای - خیابان دکیر بهشتر - کوهسنگ

72-19-1904

کت تعاونن کارافرینان آرمان شهر)  شر

6 (ع)نبش امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5133523077ملک آبادمشهددارای اعتبار(مهدوی

وار72-19-1375 ن 5136086936مشهدمشهددارای اعتبارسولماز اسالیم سیی

پالک - نرسیده به میدان سیدریصن- تقاطع سیدمرتضن- بلوار فرهنگ

طبقه همکف- 312

ن72-19-1363 ازی5138656152مشهدمشهددارای اعتبارمحمد امایم امی  10پالک - سمت چپ- بطرف الدن- حاشیه چهارراه صیاد شی 

واردارای اعتبارحامد حکییم نژاد72-19-1161 ن وارسیی ن 22نبش دانشگاه - خیابان دانشگاه 5144652152سیی

واردارای اعتبارمجتتی سلیمانن72-19-1397 ن وارسیی ن ی هویزه5144228815سیی 2پالک - روبروی بنیاد شهید- یس میر

روبروی آتش نشانن - (ره  )خیابان امام خمیتن 45223157نقابجویندارای اعتبار(کویان گسیر ظهور)72-19-1762

ی طالب 5132794993مشهدمشهددارای اعتبارالهه فروتن راد72-19-1013 170پالک  - 6نبش شهید مفتح - یس میر

ن جعفری نسب72-19-1025 1پالک  - 7درودی  - 41توس - بلوار توس 51369093001مشهدمشهددارای اعتبارحسی 

72-19-1797

کت خدمات پیشخوان ماهور)  شر

86پالک - نبش کوچه مزار شیخ احمد جایم - خیابان قایصن محمدنعیم 5130000000تربت جامتربت جامدارای اعتبار(تربت جام

کت خدمات پیشخوان مشهد کاخ)72-19-1366 (شر

در دست 

5130000000مشهدمشهدبرریس تمدید

- ساختمان گلستان  - 7پالک  - 3نبش سجادیه - سجادیه - قاسم آباد 

1واحد - طبقه همکف  - 7بلوک 

ن قوچانیان حقوردی72-19-1048 ی مصیل30نبش - بلوار طالقانن 514273719قوچانقوچاندارای اعتبارحسی   میر

5153234044کدکنتربت حیدریهدارای اعتبارمحمدعیل کیهانن72-19-1331

 روستانی - خیابان جمهوری اسالیم 
کت تعاونن مرکز مخابرات - جنب شر

کدکن

نبش کوچه المهدی - 9روبروی استقالل - خیابان استقالل 5142246266نیشابورنیشابوردارای اعتبارزهرا سامیع72-19-1322

72-19-1858

کت داده پردازی آفتاب) کت شر  شر

جنب بخشداری باالوالیت- کوچه دهیاری 5154863695قلعه نوعلیاباخرزدارای اعتبار(گسیر علیاشهر باخرز

261پالک - بعد از چهار راه دوم - خیابان شهید مطهری 5147233340قوچانقوچاندارای اعتبارمرتضن کارگر دوست آباد72-19-1255

کت نوین فناوران سجاد طوس)72-19-1878 ن توس - بلوار توس 5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(شر 74 و 72بی 

147پالک - 9نبش شوش - خیابان ملک الشعرای بهار5138527020مشهدمشهددارای اعتبارانسیه یزدی کاهانن72-19-1386

72-19-1840

کت ارتباطات شی    ع مرو طوس)  شر

37پالک  - 3 (س)خیابان الزهرا  - 94بابانظر - بلوار بابانظر - مهرآباد 5135012222مشهدمشهددارای اعتبار(باران

72-19-1772

( کت خدمات پیشخوان نشان گسیر  شر

5137055224مشهدمشهددارای اعتبار(منفرد

ن شهید منفرد  - 7جانباز - بلوار جانباز   - 15پالک  - 9 و تالش 13بی 

طبقه همکف

72-19-1029

کت تعاونن همیار گسیر نوین)  شر

136پالک  - 44 (ره)نبش امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 5146136000چنارانچناراندارای اعتبار(چناران

نرسین غفرانن قلعه نونی72-19-1913

در دست 

(عج)جنب مسجد صاحب الزمان  - (ع)خیابان امام رضا 5154863389قلعه نوعلیاباخرزبرریس تمدید

واردارای اعتبارحجت کرایحی72-19-1270 ن وارسیی ن  میدان آل احمد5144645672سیی
ر
ق ضلع شمال شر

5پالک  - 27چمن - بلوارچمن 5133422193مشهدمشهددارای اعتبارعیل اکیی ابراهییم مطلق72-19-1105

171 پالک 1/1 شهریور 17نرسیده به -  شهریور 17خیابان 5138596715مشهدمشهددارای اعتبارمهرداد عیدگاهیان طرقبه72-19-1012

کت لعل گسیر پیشگام)72-19-1806 5146222375لطف آباددرگزدارای اعتبار(شر

روبروی - سمت چپ - میدان انقالب  - (ره)خیابان امام خمیتن 

ی  جنب هتل سپیده- دادگسیر

72-19-1834( کت پیشخوان ارتباط لطفن 19هفده شهریور - خیابان هفده شهریور 43354356نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر



80پالک - بعد از چهارراه چهارم - خیابان شهید مطهری 5147237233قوچانقوچاندارای اعتبارنرگس برزنونن72-19-1023

ق بینالود)72-19-1777 ان شر کت صدف گسیر وزه- محله ساحل برج 5143359822خروزبرخاندارای اعتبار(شر نبش کوچه فی 

ن جایم - خیابان جایم 5152541715تربت جامتربت جامدارای اعتبارمحمدنعیم معطری جایم72-19-1271 11 و 9بی 

72-19-1865

کت خدمات پیشخوان هخامنش)  شر

ق جام 23 (ره)بن بست امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 5130000000احمدابادصولتتربت جامدارای اعتبار(شر

72-19-1451
ر
ن آفرین و شهریار- خیابان سلمان فاریس5138456792مشهدمشهددارای اعتبارسیداحسان موسویان جندق 48پالک - بی 

یس5132171761مشهدمشهددارای اعتبارمهدی فرزانه کوچگ72-19-1086 یس - بلوار دوم طیی ن طیی 937پالک - 23 و 21بی 

کت ایده آل اندیشه اطلس)72-19-1748 421پالک  - 8مسلم جنونی - بلوار مسلم جنونی 5132708094مشهدمشهددارای اعتبار(شر

کت نوآوران آبادانن پایدار)72-19-1262 ن -  شهریور 17خیابان 5143345902نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر 18 و 16 شهریور 17بی 

72-19-1842

 دفیر پیشخوان خدمات دولت اعتال)

ونیک رهام 5137570599مشهدمشهددارای اعتبار( ارتباطات الکیر

ی  ) ن چراغجی - بلوار شهید چراغجی  (صدمیر 61پالک  - 17 و 15بی   - 

روبروی پل عابر پیاده

ضا زاریع72-19-1186 علی 

در دست 

جنب مسجد جامع- چهارراه انقالب  - (ره)خیابان امام خمیتن 5142248002نیشابورنیشابوربرریس تمدید

35پالک  - 33مصیل - بلوار مصیل 5133669234مشهدمشهددارای اعتبارحدیثه عزنر72-19-1301

مقابل اداره ثبت اسناد- خیابان شهید جعفری5143344331نیشابورنیشابوردارای اعتبارتکتم سادات محمدی موسوی72-19-1181

72-19-1855

(  تولید روستانی عابد 
کت تعاونن 8شر  

(ع)حاشیه خیابان امام رضا 5156543088یونیسبجستاندارای اعتبار(نخکوه

72-19-1735( ن ونیک ترشی  ن جمهوری اسالیم - خیابان جمهوری اسالیم 5155220436کاشمرکاشمردارای اعتبار(سامان الکیر 10 و 8بی 

ی72-19-1288 ضا جوانشی  (ع)خیابان امام رضا5155724100قاسم آبادخوافدارای اعتبارعلی 

کت آریان پیشخوان توس مشهد)72-19-1109 275پالک  - 41سید ریصن - خیابان سید ریصن 5136096452مشهدمشهددارای اعتبار(شر

115پالک  - (ره)خیابان امام خمیتن 5152752866صالح آبادصالح آباددارای اعتبارالهام زحمت کش سنگانن72-19-1257

لیال آبرودی72-19-1184

در دست 

واربرریس تمدید ن وارسیی ن روبروی آتش نشانن - (ره)خیابان امام خمیتن - داورزن 5144923652سیی

ضا بهزاد پور72-19-1115 14نبش امام عیل  - (ع)خیابان امام عیل 5155854001ریوشکوهرسخدارای اعتبارعلی 

کت پیشگامان پیشخوان آفاق)72-19-1365 24پالک  - 3 (ع)نبش امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا - شهرک رضویه 5133223780مشهدمشهددارای اعتبار(شر

72-19-1808

کت تولیدی توزییع فتن و مهندیس)  شر

ن زاده  - (ره)بلوار امام خمیتن 54823001باخرزباخرزدارای اعتبار(رویان باخرز 53پالک - جنب بنگاه اتومبیل حسی 

72-19-1711

ونیک هم پیمان)  پیشخوان الکیر

56پالک - روبروی هالل احمر  - (ع)بلوار امام رضا 5156222996رشتخواررشتخواردارای اعتبار(لوتوس

ن یارمحمدی مشهدریزه نی72-19-1230 330پالک - جنب شهرداری  - (ره)خیابان امام خمیتن 5154584848مشهدریزهتایباددارای اعتبارحسی 

305خامنه ای پالک ... جنب کوچه آیت ا- خیابان خرسوی نو5132230826مشهدمشهددارای اعتبارصدیقه سطونر72-19-1267

وی حکیم)72-19-1812 کت شوش پیرسر 5138714805گلبهارگلبهاردارای اعتبار(شر

- مجتمع تجاری آرامیس  - 40 / 1جمهوری  - 40خیابان جمهوری 

23واحد - طبقه اول 

وزی 5138911107مشهدمشهددارای اعتبارعصمت ایرانپاک72-19-1107 وزی - بلوار پی  51پالک  - 61 و 59حدفاصل پی 

ن شهر خوشاب)72-19-1906 کت نگی  363پالک - روبروی سالن ورزیسر  - (ع)بلوار امام رضا 5130000000مشکانخوشابدارای اعتبار(شر

کت پرنیان خدمات گسیر طرقبه)72-19-1412 9پالک  - 15 (عج)صاحب الزمان  - (عج)خیابان صاحب الزمان 5134227512طرقبهبینالوددارای اعتبار(شر

کت خدمانر پارس کیمیا فرهادگرد)72-19-1465 ن امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5134674838فرهاد گردفریماندارای اعتبار(شر 178پالک  - 21 و 19 (ع)بی 

 - خیابان عدالت 2228415نیشابورنیشابوردارای اعتبارمحدثه محمدیان72-19-1182
ر
ق 87پالک - حاشیه عدالت شر

 طباطبانی 5137231661مشهدمشهددارای اعتبارسید مجتتی سالمت72-19-1192
 طباطبانی - بلوار قایصن

ن قایصن 77پالک  - 6 و 4بی 



واردارای اعتبار(فتن مهندیس ایمن برق اشار)72-19-1312 ن وارسیی ن ی رازی  514464623430سیی 6نبش رازی - میر

72-19-1837

 موسسه دفیر پیشخوان کرسی بیهق)
ن واردارای اعتبار( سیی ن وارسیی ن 5144654582سیی

ن رازی - خیابان رازی - سه راه امداد  ن  - 12 و 10بی  روبروی درب پایی 

518پالک - اورژانس امدادی 

کت همیاران قدس ثامن)72-19-1268 114پالک - جنب بانک ملت - بازار مرکزی - چهار راه شهداء 5132251563مشهدمشهددارای اعتبار(شر

ن قاسیم72-19-1355 ن توس- بلوار توس 5137660390مشهدمشهددارای اعتبارحسی  جنب بانک رفاه - 15 و 13بی 

کت توسعه گران آریا زاوه)72-19-1325 چهار راه مصیل - (ع)خیابان امام رضا 5153724677دولت آبادزاوهدارای اعتبار(شر

واردارای اعتباراحمد مهردوست72-19-1188 ن وارسیی ن ن 5144232750سیی جنب بانک رفاه مرکزی- تقاطع ابن یمی 

63پالک - روبروی خیابان دانشگاه - شهرک بسیج 5142627221نیشابورنیشابوردارای اعتبارزکیه قربانن72-19-1323

کت نوآوران مفید چناران)72-19-1780 13پالک - 2طالقانن - بلوار ایت هللا طالقانن 5146131600چنارانچناراندارای اعتبار(شر

72-19-1202

کت خدمات ارتباطات ارژنگ نوین)  شر

قطعه دوم سمت راست - 2فدائیان اسالم - خیابان فدائیان اسالم 5138511173مشهدمشهددارای اعتبار(خراسان

ی استاد صاحبکار 5153725550دولت آبادزاوهدارای اعتبار(ندای مهرآوران زاوه)72-19-1143 (ع)چهارراه امام عیل - بلوار یس میر

خیابان مرزداران5154124517سنگانخوافدارای اعتبارغالم شور جالیل سنگانن72-19-1220

72-19-1901( ن کت نام آوران توسعه ارتباط رایی  5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(شر

ن  المومنی   - 2روبروی صانع  - 10 / 1 (عج)ولیعرص  - (ع)کوی امی 

23پالک 

5137340079مشهدمشهددارای اعتباربهنام صالج72-19-1030

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

1142پالک 

72-19-1903

کت پیشخوان خدمات دولت)  شر

و شبداران واردارای اعتبار(ارتباط پیرسر ن وارسیی ن ن 5130000000سیی ن - خیابان شهدای هویزه - محله کوشک پایی  35 و 33بی 

72-19-1725

کت خدمات پیشخوان کیان)  شر

ی یس شمایل 5132172285مشهدمشهددارای اعتبار(فناوری بشی  یس شمایل - بلوار طیی ن طیی 669پالک  - 17 و 15بی 

ن کالهدوز - بلوار کالهدوز 37124844مشهدمشهددارای اعتبارمحمدتفر اسماعیل زاده عسیل72-19-1359 38پالک -  و چهارراه ابوطالب 47بی 

7نبش سعدی - خیابان سعدی 7229305گنابادگناباددارای اعتبارنرگس افشار72-19-1269

72-19-1102( ن کت ارتباط پیشخوان کاریز سیی 3نبش امام رضا  - (ع)بلوار امام رضا5145024308سلطان آبادخوشابدارای اعتبار(شر

کت وحدت آفرین صالح آباد)72-19-1795 اداره پست سابق- ابتدای خیابان سعدی 5152753484صالح آبادصالح آباددارای اعتبار(شر

5136637502مشهدمشهددارای اعتباررسول سیدعیل زاده اسکونی72-19-1250

یعتر - روبروی بانک صادرات - چهارراه مخابرات - قاسم آباد   - 28شر

25پالک 

72-19-1130

ن ارتباطات سوشیانت) کت نگی   شر

51مشهدمشهددارای اعتبار(نوین

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

140

روبروی نانوانی- خیابان انقالب 5145723250ریوادهجغتایدارای اعتبارزکیه کیوانلو شهرستانگ72-19-1561

وزه نیشابور)72-19-1712 کت احرار فی  ,۱۱غزایل . ، نبش خ۱۱غزایل . کوی یغما،خ5142629596نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر

کت نوآوران مهر تربت)72-19-1814 74روبروی فردویس - خیابان فردویس جنونی 5152328788تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبار(شر

جنب مخابرات - (ع)بلوار امام رضا 5143223704قدمگاهزبرخاندارای اعتبارزهرا گازرانن72-19-1401

و خدمت فجر)72-19-1383 کت خدمات پیرسر  ابوذر غرنی  - 10رسالت 5132719203مشهدمشهددارای اعتبار(شر
ن 119پالک  - 5 و 3بی 

ی72-19-1390  - بلوار سازمان آب 5137260123مشهدمشهددارای اعتبارنجمه شهیی
ر
78/2پالک  - 15/1نبش شهید صادق

46جنب پالک  - 15نبش طالقانن - خیابان طالقانن 5152226974تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتباراحسان امان72-19-1343

 رجانی - خیابان شهید رجانی 5154527777تایبادتایباددارای اعتباریونس معصویم72-19-1229
ن 208پالک  - 15 و 13بی 

72-19-1893( ن کت ارتباطات دیار سیی کوچه مزار شهدا- خیابان آسفالت 5130000000بارنیشابوردارای اعتبار(شر



واردارای اعتبارخدیجه کرامتر72-19-1423 ن وارسیی ن 5144453405سیی

- خیابان پروانه- سمت چپ- سه راه دوم جعفرآباد- خیابان جعفرآباد

ی صالح آبادی نرسیده به سنگیی

72-19-1060

 تعاونن خدمات اداری بازنشستگان)

ن فردویس - بلوار فردویس 5137613225مشهدمشهددارای اعتبار(ثبت احوال خراسان رضوی پاساژ گلستان - 10 و 8بی 

72-19-1760

ونیک توسعه)  تعاونن خدمات الکیر

2پالک  - 16 (ره)خیابان امام خمیتن 5155248118کاشمرکاشمردارای اعتبار(پرداز هوشمند پردیس

ق)72-19-1290 کت آویژه خدمت غیاثیه شر 13 (س)نبش فاطمه الزهرا  - (س)خیابان فاطمه الزهرا 5154229717خوافخوافدارای اعتبار(شر

ابتدای خیابان معلم5153223478رباط سنگتربت حیدریهدارای اعتباررضا باقری رباط سنگ72-19-1221

مجید دالرایم72-19-1437

در دست 

یس شمایل دوم 5133161805مشهدمشهدبرریس تمدید یس - طیی ن طیی 47 و 45بی 

124پالک  - 4 (ره)خیابان امام خمیتن - چهاراه گیتر نورد 5357251255گنابادگناباددارای اعتبارفاطمه ریصن زاده شهری72-19-1159

ساختمان سپهر- روبروی خیابان موعود - بلوار فضل 5142625700نیشابورنیشابوردارای اعتبارلیال دهنوی72-19-1171

ی حجی آبادی72-19-1041 ن شاهد - بلوار شاهد - قاسم آباد 5136623853مشهدمشهددارای اعتبارکیی 977پالک  - 77 و 75بی 

ا بخیسر72-19-1306 ازی 5146230666درگزدرگزدارای اعتبارسمی  299پالک- تقاطع عالمه مجلیس - خیابان صیاد شی 

کت ارتباط گسیر پیام انابد)72-19-1014 (ع)بلوار امام رضا 5155464725انابدبردسکندارای اعتبار(شر

کت سپهر پیشخوان رایان ایرانیان)72-19-1744 38480891مشهدمشهددارای اعتبار(شر

ن ابن سینا - خیابان ابن سینا   - ( 16روبروی ابن سینا  ) 19 / 1 و 19بی 

207پالک 

5137638389مشهدمشهددارای اعتبار(عرص فناوران نوید نور)72-19-1754

ن شهید صانع - خیابان شهید صانع - خیابان خییی - کوی امی    - 7 و5بی 

241پالک 

ن امام خمیتن - چهارراه لشگر 38524550مشهدمشهددارای اعتباربهناز فعال ملیک72-19-1123 914پالک  - 50 و 48 (ره)بی 

72-19-1092

کت خدمات ارتباطات آروین)  شر

16نبش الهیه - بلوار الهیه 35512939مشهدمشهددارای اعتبار(الهیه

173پالک  - 13هفت تی  - خیابان هفت تی  5156526812بجستانبجستاندارای اعتباراقدس محمدرضازاده72-19-1067

ن شمیس ثانن کاخگ72-19-1137 1پالک - خیابان امامزاده  - (ره  )میدان امام خمیتن 515737306کاخکگناباددارای اعتبارعبدالحسی 

کت نسل آفتاب پرگاس فرداد)72-19-1916 یتن شای مادر - (ره)ابتدای خیابان امام خمیتن 5134674506فرهاد گردفریماندارای اعتبار( شر جنب شی 

اد صولت)72-19-1859 کت پیشخوان پویا هی  ن امام خمیتن  - (ره)بولوار امام خمیتن 9353056322احمدابادصولتتربت جامدارای اعتبار( شر 27 و ۲۵ (ره)بی 

کت پیشخوان آریا کوهرسخ)72-19-1900 خیابان حجاب - (ع)بلوار امام عیل 5155824720ریوشکوهرسخدارای اعتبار(شر

ن امام رضا  - (ع)بلوار امام رضا 5145043949مشکانخوشابدارای اعتبارسید جواد سجادی منش72-19-1595 13 و 11بی 

22خیابان 5142233600نیشابورنیشابوردارای اعتبارآتنا گالب72-19-1281
ر
ق قدس شمایل- چهارراه قدس-  بهمن شر

327پالک - مجتمع تجاری گازرانن  - 2نبش مدرس - خیابان مدرس 5155248654کاشمرکاشمردارای اعتبارمحمدرضا فتج72-19-1111

 جوزقانن72-19-1444
ن
1001نبش کوچه قیام پالک  - 4امام خمیتن  - (ره)بلوار امام خمیتن 5152530191تربت جامتربت جامدارای اعتبارمحمدرضا الطاق

ان باتاب)72-19-1836 کت جاوید گسیر 15نبش نور - خیابان نور - بلوار فضل 5142626012نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر

کت بهینه ارتباط رضوان)72-19-1199 ن - خیابان مطهری شمایل 5197311000مشهدمشهددارای اعتبار(شر 709پالک  - 35 و 33بی 

ن مرادی72-19-1243 واردارای اعتبارحسی  ن وارسیی ن 3مقابل دانشگاه - خیابان دانشگاه 5144643535سیی

72-19-1730

( ش ارتباطات بامهای طالنی  گسیر

ق 3کوچه رازی - خیابان رازی 5143263740خروزبرخاندارای اعتبار(شر

یعت گسیر بیهق)72-19-1829 واردارای اعتبار(موسسه شر ن وارسیی ن یه 5144263154سیی جنب بانک میل- دروازه عراق - خیابان بیهق - امی 

واردارای اعتبارافسانه توانانی کارگر72-19-1431 ن وارسیی ن ن فیاض - خیابان فیاض - میدان کارگر 5144243900سیی 11پالک  - 3 و 1بی 



ی طالقانن 30خیابان 5142219502نیشابورنیشابوردارای اعتبارمعصومه اسحفر72-19-1173 ابتدای خیابان کاشمر-  میر

20 (عج)نبش ولیعرص  - (عج)خیابان ولیعرص 5134281749شاندیزبینالوددارای اعتبارمعصومه عیل آبادی72-19-1141

72-19-1877

ونیک هاشیم)  موسسه پیشخوان الکیر

5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(کاخگ

ی  ن شهید  - 13شهید چراغجی - بلوار شهید چراغجی - صدمیر بی 

 و چهارراه7محمدزاده 

ی - بلوار جمهوری اسالیم 5142252900نیشابورنیشابوردارای اعتباررضا رجانی72-19-1176 12مقابل کالنیر

153پالک - نرسیده به چهارراه اول - خیابان نارص خرسو 5147232555قوچانقوچاندارای اعتبارالهام اکیی فیالنی72-19-1034

واردارای اعتبارمجتتی منشوری72-19-1047 ن وارسیی ن ستان چمران- خیابان بهار5144235351سیی مقابل هین

کبی  نیشابور)72-19-1870 کت پیشدادان امی  5142217075نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر

پالک  - 8عدالت غرنی - خیابان عدالت غرنی - خیابان فردویس جنونی 

21

72-19-1166

و پیشخوان ابراهییم) کت الکیر  شر

ق 12توس - بلوار توس 5137611117مشهدمشهددارای اعتبار(نوین شر

72-19-1755

کت خدمات ارتباطات ویرانوین)  شر

209پالک  - 5خیابان شهید حشمتر  - 43 (ص)بلوار پیامیی اعظم 5136668925مشهدمشهددارای اعتبار(پردیس

ق)72-19-1410 کت ستاره پیشخوان شر 5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(شر

ن مطهری شمایل - خیابان مطهری شمایل  جنب مسجد  - 36 و 34بی 

ن  (ع)امام حسی 

کت هونام پیشخوان ارتباط خاور)72-19-1881 1کوچه مهر - خیابان مهر - محله بسیج 9154513745ششتمدششتمددارای اعتبار(شر

ن کهن)72-19-1372 کت نیکان پردیس ترشی  ن اندیشه - بلوار اندیشه - قاسم آباد 5136636271مشهدمشهددارای اعتبار(شر 220پالک  - 12 و 10بی 

5117340090مشهدمشهددارای اعتبارمحمدرضا عرفانن قوی نیا72-19-1015

روبروی آتش - ابتدای بلوار هدایت - انتهای خیابان مطهری شمایل 

ساختمان هدایت- نشانن 

مقابل آرامگاه- 29خیابان خواجه ربیع 5137423558مشهدمشهددارای اعتبارسمیه هوشمند شاب72-19-1119

و پیشخوان مقیم نیا)72-19-1407 کت الکیر ن هدایت - خیابان هدایت 5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(شر طبقه همکف - 308پالک  - 34 و 32بی 

یس 5132702534مشهدمشهددارای اعتبارمحمدرضا خریم طرقبه72-19-1032 یس - چهارراه برق - خیابان طیی ن طیی 972پالک  - 42 و 40بی 

ق نوین)72-19-1222 کت یگانه فناور شر یس شمایل 5132147271مشهدمشهددارای اعتبار(شر 154پالک  - 8خداشناس  - 17خیابان طیی

72-19-1470

و ارتباطات ابتکار) کت پیرسر  شر

ن یوسفیه - یوسفیه - بلوار نهضت 5135424191مشهدمشهددارای اعتبار(خراسان 55 پالک 3 و 1بی 

72-19-1853

ن لطف) کت خدمات پیشخوان تمی   شر

روبروی بانک میل- خیابان انقالب اسالیم 5146623006لطف آباددرگزدارای اعتبار(آباد نوین

بهروز عابدی72-19-1113

در دست 

وزهبرریس تمدید وزهفی  روبروی فرمانداری- (ع)بلوار امام رضا5143522343فی 

کت آمیتیس آذرگون نیکمهر)72-19-1341 87پالک  - 1فردویس شمایل - خیابان فردویس شمایل 5142218754نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر

70پالک  - 14 (ره)امام خمیتن  - (ره)بلوار امام خمیتن 5152535590تربت جامتربت جامدارای اعتبارزهره مهربان فر72-19-1157

72-19-1702

کت پیشگامان خدمت صدرا)  شر

209 طبقه اول واحد2بلوار پرند مجتمع سیتر سنیر38306442گلبهارگلبهاردارای اعتبار(گلبهار

72-19-1914

 موسسه خدمات پیشخوان نقانی ده)

3پالک - خیابان انقالب - میدان ابراهیم آباد 5130000000خلیل آبادخلیل آباددارای اعتبار(نو بارثاوا

مسعود عزیزی جعفرآبادی72-19-1236

در دست 

ی- خیابان طالقانن5147244977قوچانقوچانبرریس تمدید 93پالک - بعد از یس میر

کت همیار چاپار قدمگاه)72-19-1801 کت تعاونن- جنب فلکه اسدآباد  - (ره)بلوار امام خمیتن 5143223295قدمگاهزبرخاندارای اعتبار( شر جنب شر

72-19-1818

کت تاسیسانر خدمانر طلوع)  شر

خیابان عدالت- خیابان فرهنگ 5134603033قلندرآبادفریماندارای اعتبار(فریمان

13 (ع)جنب امام رضا - روبروی درمانگاه  - (ع)بلوار امام رضا 5153725174دولت آبادزاوهدارای اعتبار(زرین مهروصال زاوه)72-19-1734

کت خالقان سقف خاورمیانه)72-19-1474 ن 32151701مشهدمشهددارای اعتبار(شر ن - خیابان پنجیر (کوچه داروغه  ) 40نبش پنجیر

72-19-1168

( ن کت خدمات ارتباطات ویرا نگی   شر

42پالک  - 12فالیح - بلوار فالیح - قاسم آباد 5135227192مشهدمشهددارای اعتبار(پاسارگاد



39پالک  - 2 خرداد 15روبروی -  خرداد 15خیابان 5155241123کاشمرکاشمردارای اعتبارسیده مهناز هاشیم72-19-1114

و حساب طوس)72-19-1340 کت پیرسر (شر

در دست 

یس شمایل مشهدمشهدبرریس تمدید یس - بلوار طیی 502پالک  - 24نبش طیی

5نبش خیام - خیابان خیام 5154164500نشتیفانخوافدارای اعتبارعبدالکریم نی مثال72-19-1661

ن حر - شهرک شهید رجانی 5133727003مشهدمشهددارای اعتبارمحمدرضا زینتی72-19-1005 570پالک  - 30 و 28بی 

کت ویرا آدیل ساسویه)72-19-1876 واردارای اعتبار(شر ن وارسیی ن ن اشار جنونی - خیابان اشار جنونی 5144459754سیی 30 و 28بی 

3نبش ادهم - بلوار ابراهییم - بلوار جمهوری اسالیم 5142214901نیشابورنیشابوردارای اعتبارفرشته خواسته72-19-1002

ان کاریز)72-19-1784 36پالک - خیابان توتونچیان  - (ع)بلوار امام رضا 5154563169کاریزتایباددارای اعتبار(آرتاگسیر

ن ششتمدی72-19-1278 ی قدیم- خیابان مهر 544723514ششتمدششتمددارای اعتبارحسی  جنب کالنیر

72-19-1024
ی

ن استقالل- بلوار استقالل 5136045979مشهدمشهددارای اعتباراعظم داودی مقدم بایگ 24پالک  - 4 و 2بی 

کت آفاق ارگ مهر توس)72-19-1717 102پالک  - 7کوشک  - 66 (ره)امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 38586743مشهدمشهددارای اعتبار(شر

واردارای اعتبارمریم انصاری72-19-1132 ن وارسیی ن کبی 5144646842سیی کبی  - خیابان امی  ن امی  23 و 21بی 

ن نوید  - 31توس - بلوارتوس 5136901530مشهدمشهددارای اعتباراعظم نظیفن72-19-1382 110پالک  - 14 و 12بی 

جنب اتحادیه رانندگان- حاشیه اتوبان - شهرک اندیشه 5143346446نیشابورنیشابوردارای اعتبار( آوای اندیشه نیشابور)72-19-1769

ن فردویس - خیابان فردویس شمایل 5152246054تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبارمحمدرضا رحیم خانن72-19-1330 23 و 21بی 

ن - بلوارسجاد 5137610767مشهدمشهددارای اعتبارمهدی دلخوش72-19-1227 68پالک  - 4 و 2بی 

72-19-1854

ش فناوری و ارتباطات) کت گسیر  شر

ق وزه شر کوچه پسنده - (ره)خیابان امام خمیتن - میدان نی نی شطیطه 5143345103نیشابورنیشابوردارای اعتبار(پیش خوان فی 

72-19-1899

 موسسه پیشخوان گسیر کوشک)

واردارای اعتبار(بیهق ن وارسیی ن کبی  5144643846سیی کبی  - خیابان امی  ن امی  560پالک  - 44 و 42بی 

5134529666شخسشخسدارای اعتبارسعید رستم یاری72-19-1049

ن امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن  مجتمع تجاری  - 11 و 9 (ره)بی 

(عج)ویل عرص

72-19-1347

کت خدمات آسایش ارتباط فردا)  شر

ورودی خیابان تربیت- دانشگاه فردویس - بلوار وکیل آباد 5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(آگاه خراسان

72-19-1802

کت پشتیبانن و کارآفریتن کارآمدان)  شر

39پالک -  خرداد یک 15-  خرداد 15خیابان 42248770نیشابورنیشابوردارای اعتبار(کسب و کار نیشابور

2پالک  - 2نبش ولیعرص  - 3توس 5137652200مشهدمشهددارای اعتبار(پیشگامان پیشخوان سینا)72-19-1623

29پالک - جنب پایگاه بسیج خواهران  - (عج)خیابان صاحب الزمان5134227032طرقبهبینالوددارای اعتبارمحسن بافنده طرقبه72-19-1021

ن سایع - شهرک طرق 5133930900مشهدمشهددارای اعتبارفاطمه ساالری72-19-1163 27 و 25بی 

وزی 5138812343مشهدمشهددارای اعتبار(خدمات دولت پویا ارتباط مهر بارثاوا)72-19-1121 نبش کوثر جنونی- تقاطع چهارراه کوثر - بلوار پی 

کت آینده نگران صبح نیشابور)72-19-1783 22روبروی فهمیده - خیابان شهید فهمیده شمایل 43210108نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر

کت تعاونن شهیدمدرس)72-19-1741 (ره)خیابان امام خمیتن 5156242501جنگلرشتخواردارای اعتبار(شر

کت پیشخوان گسیر طالقانن بیهق)72-19-1190 واردارای اعتبار(شر ن وارسیی ن 5144290239سیی

یزی - میدان ابومسلم  نبش کوچه اول سمت - نبش خیابان صائب تیی

119پالک - راست 

72-19-1823

کت خدمات پیشخوان نوین)  شر

خیابان منابع طبییع - (ع)بلوار امام عیل 5130000000ریوشکوهرسخدارای اعتبار(ارتباط کوهرسخ

72-19-1758

کت نوین تالش گران مدیران کار)  شر

ن حجاب - بلوار حجاب - قاسم آباد 5136642572مشهدمشهددارای اعتبار(بارثاوا 212پالک  - 14 و 12بی 

کت پیشخوان نوین سلما)72-19-1362 5136214423مشهدمشهددارای اعتبار(شر

 حسانی - قاسم آباد 
- قطعه چهارم سمت چپ  - ( 18راستر  ) 45دکیر

16پالک 



ی طالب 513251950430مشهدمشهددارای اعتبارمحمد نظری آزاد72-19-1381 63پالک - 31نرسیده به امت - بلوار امت- میر

دفیر پست سابق- خیابان خیام  - (ع)شهرک امام رضا 5143268186خروزبرخاندارای اعتبارزکیه مرشدلو72-19-1085

کت اتحاد یاران گسیر کاریز)72-19-1898 طبقه همکف - 62پالک - کوچه غالمرضا توتونچیان - خیابان نیایش 5130000000کاریزتایباددارای اعتبار(شر

ن پنج تن - بلوار پنج تن 51321724417مشهدمشهددارای اعتبارمهدی نیک رفتار72-19-1072 66 و 64بی 

72-19-1463( ن  چاپار ارتباط ترشی 
کت تعاونن 3 شهریور 17نبش -  شهریور 17خیابان 5155222960کاشمرکاشمردارای اعتبار(شر

72-19-1074( کت تارم پاو گسیر 15پالک  - 65توس - بلوار توس 5136584333مشهدمشهددارای اعتبار(شر

137پالک - حدفاصل میدان جانباز و خیابان ثمانه - بلوار فردویس 5137658836مشهدمشهددارای اعتبارمریم اسماعیل زانی غریب72-19-1098

72-19-1790

 دفیر پیشخوان دولت تالش شهر)

1 (ع)نرسیده به امام رضا  - (ع)ابتدای خیابان امام رضا - خرو علیا 5143264476خروزبرخاندارای اعتبار(خرو

ن امام رضا  - (ع)بلوار امام رضا 5152624646نرصآبادتربت جامدارای اعتبارآسیه حیدری72-19-1053 17 و 15 (ع)بی 

318پالک  - 42نبش شهید رستیم - بلوار شهید رستیم 5133661000مشهدمشهددارای اعتبارنورا نوری72-19-1214

72-19-1857

کت خدمانر اطمینان صبای)  شر

14پالک  - 28 (ره)امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 5143345725نیشابورنیشابوردارای اعتبار(نیشابور

کت پیمان اخیر کویر طوس)72-19-1703 داماد - خیابان شهید بهشتر 5138449739مشهدمشهددارای اعتبار(شر 223پالک - خیابان می 

72-19-1427( ن  پرنیان ارتباطات ترشی 
کت تعاونن 5155243276کاشمرکاشمردارای اعتبار(شر

حدفاصل بانک سپه و بانک  - 15نرسیده به مدرس - خیابان مدرس 

صادرات

59پالک - خیابان شهید باهین 5147247880قوچانقوچاندارای اعتبارعیل شانی72-19-1082

23خیابان مولوی بعد از چهارراه اول پالک  - (ره)خیابان امام خمیتن 5147226000قوچانقوچاندارای اعتبارسکینه امیدی72-19-1136

5143220310نیشابورنیشابوردارای اعتبارمحمدرضا عشفر72-19-1399

ی طالقانن 30خیابان  ن چهاراه راه آهن و کشتارگاه -  میر جنب کوچه - بی 

شهید امی  کاظیم

ن - خیابان فردویس شمایل 5142235003نیشابورنیشابوردارای اعتبار(استواربریدطوس شادیاخ)72-19-1280 237پالک - روبروی بانک رفاه  - 11 و 9بی 

ضا مقدم برانر72-19-1070 ن - بلوار وکیل آباد 5138682824مشهدمشهددارای اعتبارعلی  396جنب پالک  - 18 و 20بی 

ن رستیم - بلوار شهید رستیم 5133656012مشهدمشهددارای اعتبارزهرا محمدی72-19-1370 272پالک  - 36 و 34بی 

ق رضویه)72-19-1729 کت یکتا ستاره شر 5133224820رضویهمشهددارای اعتبار(شر

پالک - 6آستانه - خیابان آستانه  (شهرک رضویه - جاده شخس  )  

603

ن توس - بلوار توس 5136580408مشهدمشهددارای اعتبارعیل حسن زاده72-19-1058 8پالک  - 88 و 86بی 

یک72-19-1129 یعتر 5154533030تایبادتایباددارای اعتبارافسانه الکیر یعتر - خیابان شر 8شر

کت آراد ارتباط گناباد)72-19-1327 13پالک  - (روبروی مصیل  ) 2غفاری - خیابان غفاری 5157226384گنابادگناباددارای اعتبار(شر

وزهدارای اعتبارمهدی گلریزنیا72-19-1108 وزهفی  12 (ره)نبش امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 5143523257فی 

5142238494نیشابورنیشابوردارای اعتبار(خیام نوین ارتباطات عرصجدید)72-19-1775

مقابل کاروانرسای شاه - نزدیک میدان خیام  - (ره)خیابان امام خمیتن 

جنب گاراژ سعدی- عبایس 

72-19-1868

کت خدمات ارتباطات هامون)  شر

ن ایرانیان 5130000000گلبهارگلبهاردارای اعتبار(نگی 

ن  - 9 / 13مهرگان - خیابان مهرگان  - 14محله  - مجتمع تجاری شاهی 

16واحد - طبقه اول 



72-19-1879

کت خدمات پیشخوان رفاه)  شر

5130000000چنارانچناراندارای اعتبار(چناران

ن امام خمیتن  - (ره)بلوار امام خمیتن  - خیابان کار آفرین  - 3 و 1 (ره)بی 

انتهای خیابان سمت راست

72-19-1339

 فتن و مهندیس اندیشه پردازان)

حاشیه خیابان - (س)خیابان فاطمه الزهرا 5154232317خوافخوافدارای اعتبار(خواف

72-19-1737

ونیک) کت خدمات نوین الکیر  شر

وزه وزهدارای اعتبار(عابدی فی  وزهفی  ن امام رضا  - (ع)بلوار امام رضا 43522343فی  7 و 5 (ع)بی 

72-19-1911( ن ونیک ترشی  کت ره آوران الکیر روبروی بانک کشاورزی - (ع)بلوار امام رضا - خیابان بسیج 5130000000انابدبردسکندارای اعتبار(شر

72-19-1907

کت پیشخوان دولت مرصاد)  شر

14نبش طالقانن - بلوار آیت هللا طالقانن 5130000000نیشابورنیشابوردارای اعتبار(پارسیان

5نبش شهید فهمیده - خیابان شهید فهمیده 5143343711نیشابورنیشابوردارای اعتبارمحمود محمدی72-19-1179

ق)72-19-1867 کت شتاب رسان میثاق شر 5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(شر

یس شمایل  ن نظام دوست - خیابان شهید نظام دوست - خیابان طیی بی 

257پالک  - 27 و 25

ن موسوی نژاد72-19-1286 حسی  24پالک - نبش میدان معلم 5154229753خوافخوافدارای اعتبارسیدامی 

72-19-1178

کت پیشخوان دولت فناوری)  شر

9 (ع)نبش چهارده معصوم  - (ع)خیابان چهارده معصوم 43213230نیشابورنیشابوردارای اعتبار(ارتباطات شهر خیام

کت آریا فرهنگ باخرز)72-19-1774 روبروی نانوانی اسماعییل- خیابان فرهنگیان 5154825868باخرزباخرزدارای اعتبار(شر

کت پیشگامان توسعه طرقبه)72-19-1885 14پالک  - 41 (ع)امام رضا - محله نصوح آباد 5130000000طرقبهبینالوددارای اعتبار(شر

5156727732فیض آبادمه والتدارای اعتبارسمیه حایحی جمهوری72-19-1309

 -2نبش حجت شمایل - خیابان حجت شمایل  - (ره)خیابان امام خمیتن 

41 پالک 

9پالک  - 40ابوطالب - بلوار ابوطالب 37253331مشهدمشهددارای اعتبار(خدمات پیشخوان مهام آتیه توس)72-19-1104

6 (ره)امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 5155266365کاشمرکاشمردارای اعتبارفرزانه فیضن نانی72-19-1237

ضا آذربیک ساقونن72-19-1160 روبروی هالل احمر - (ع)حاشیه بلوار امام رضا 5156222243رشتخواررشتخواردارای اعتبارعلی 

72-19-1839

کت مهندیس توسعه فناوری)  شر

5132125808مشهدمشهددارای اعتبار(مقصود آرا

یس شمایل  ن میثم شمایل - خیابان میثم شمایل - بلوار طیی  - 33 و 31بی 

481پالک 

72-19-1883

( ن ونیک نگی  کت ارتباطات الکیر  شر

وار ن واردارای اعتبار(سیی ن وارسیی ن یس 5144640396سیی یس - روبرو امامزاده شعیب - خیابان طیی 4پالک  - 22کوچه طیی

72-19-1324
ر
9پالک - جنب بانک کشاورزی - میدان وحدت5154525054تایبادتایباددارای اعتبارغفور صادق

واردارای اعتبارمهران شمس آبادی72-19-1418 ن وارسیی ن یس 5191008448سیی یس - خیابان طیی ن طیی 16 و 14بی 

 خرداد15جنب فروشگاه -خیابان بهبودی 5155242014کاشمرکاشمردارای اعتبارعیل اکیی مدبری72-19-1162

 5138527772مشهدمشهددارای اعتبارمریم ناوی72-19-1207
ی

2پالک - 4کوهسنگ

420پالک  - 38نبش امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 5156525515بجستانبجستاندارای اعتبارطیبه حسیتن72-19-1090

کت نوید وصال تربت)72-19-1392 - نرسیده به میدان معلم - چهارراه بازار روز 52274774تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبار(شر
ی
جنب آموزشگاه رانندگ

۸نبش کارگر - خیابان کارگر - بلوار هفده شهریور - هفده شهریور 5143342438نیشابورنیشابوردارای اعتبار(نوید دهندگان آرمان مهام)72-19-1719

روبروی بانک کشاورزی- خیابان توتونچیان 5154563201کاریزتایباددارای اعتبارغالمحسن درمحمدی72-19-1598

کت رایان هوشمند بارثاوا)72-19-1718 5138495818مشهدمشهددارای اعتبار(شر

 
ی

 - خیابان کوهسنگ
ی

مجتمع تجاری  ( 39ابوذر غفاری  ) 31کوهسنگ

 
ی

42واحد - طبقه سوم - مهرکوهسنگ

216پالک - روبروی پست بانک  - (ره)خیابان امام خمیتن5144645672درگزدرگزدارای اعتبارنارص ایمانن72-19-1425

72-19-1788

ونیگ) کت پیشخوان خدمات الکیر  شر

ن وکیل آباد - بلوار وکیل آباد 5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(تالش مشهد 869پالک  - 37 و 35بی 

72-19-1742

 خدمات مهندیس و کشاورزی)

کت تعاونن جهاد کشاورزی- میدان شهرداری 5152525858تربت جامتربت جامدارای اعتبار(همیاران کارآفرین جام جنب شر

واردارای اعتبار(موسسه اعتماد گسیر شبداران)72-19-1811 ن وارسیی ن ی 40محله 5130000000سیی ن باهین - خیابان باهین -  میر 124پالک  - 18 و 16بی 



کت سبالن قائم)72-19-1261 1053تقاطع شاهد و اندیشه پالک - بلوار شاهد - قاسم آباد 5136575300مشهدمشهددارای اعتبار(شر

روبروی پارک- خیابان شهداء 5155424044بردسکنبردسکندارای اعتبار(فناور اطالعات ارغوان بردسکن)72-19-1747

ن بقانی72-19-1134 7 (عج)روبروی ویل عرص  - (عج)خیابان ویل عرص 5155429321بردسکنبردسکندارای اعتبارحسی 

72-19-1880

کت خدمات پیشخوان نوین جنت)  شر

کت نفت5130000000جنت آبادصالح آباددارای اعتبار(آباد کوچه شر

کت تعاونن امید برتر غرب مشهد)72-19-1745 یعتر - قاسم آباد5136610784مشهدمشهددارای اعتبار(شر یعتر - بلوار شر ن شر 95پالک  - 5 و 3بی 

22پالک  - 2خیابان کالت 5146232588درگزدرگزدارای اعتبارامید حمیدی72-19-1328

72-19-1805

کت دفیر خدمات پیشخوان)  شر

روبروی بانک صادرات- خیابان فرهنگ 5134602309قلندرآبادفریماندارای اعتبار(اندیشه نو آفرین فریمان

ق)72-19-1731 ان یکتای شر ن 12نبش رسالت - خیابان رسالت 34223457طرقبهبینالوددارای اعتبار(افق سحرخی 

ساختمان پست قدیم- فلکه مسجد جامع 5152228347تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبارمحمد دانش72-19-1248

ن رسالت - خیابان رسالت - خیابان گاز 5132744441مشهدمشهددارای اعتبارشوش خدابخیسر72-19-1037 589پالک  - 35 و 33بی 

کت ارتباطات آشنای تابران)72-19-1249 (شر

در دست 

 5132719203مشهدمشهدبرریس تمدید
ر
 - بلوار شهید صادق

ر
51پالک  - 5نبش صادق

80پالک - 26نبش طالقانن - خیابان طالقانن - احمد آباد 8411117مشهدمشهددارای اعتبارنرگس زینایل72-19-1019

72-19-1804

کت پیشخوان اندیشه سازان)  شر

29شهید باهین - بلوار شهید باهین 52311669تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبار(تربت

5147237339قوچانقوچاندارای اعتبارعیل صادقیان72-19-1061

پالک  - 12مدرس شمایل  - 9 (ره)امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 

216

72-19-1763

 اطالع رسانن خدمات رایانه ای رفیع)

17 (ره)نبش امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 5134629343فریمانفریماندارای اعتبار(شبکه سازان

33پالک - ابتدای خیابان شهید منتظری 5154534937تایبادتایباددارای اعتبار(کاریانی و پیشخوان تدبی  بهاران تایباد)72-19-1761

حمزه شفانی72-19-1475 ن امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا5133523179ملک آبادمشهددارای اعتبارامی  9 و 7بی 

واردارای اعتبارعیل اکیی طبیس72-19-1417 ن وارسیی ن روبروی بانک تجارت مرکزی- خیابان اشار شمایل 5144228513سیی

147پالک - خیابان نارص خرسو- (ره)خیابان امام خمیتن5147247911قوچانقوچاندارای اعتبارهاشم شانی72-19-1170

72-19-1405

 پیشخوان دولت توسعه ارتباطات)

 5136572479مشهدمشهددارای اعتبار(نوین بارمان
ی

 - خیابان کوهسنگ
ی

201پالک  - 5نبش کوهسنگ

اول شهرک طالقانن - 21خواجه ربیع - مقابل بلوار بهمن 5137418880مشهدمشهددارای اعتبارمرضیه دانش خواه72-19-1003

کت رایان گسیر بهار نیشابور)72-19-1833 5143268394خروزبرخاندارای اعتبار(شر

جنب بانک  ) 43پالک  -1رازی - خیابان رازی  - (ع)شهرک امام رضا 

(کشاورزی 

72-19-1873

کت کارآفرینان ارتباطات نوین)  شر

5138324340گلبهارگلبهاردارای اعتبار(گلبهار

مجتمع تجاری تندیس  - 29جمهوری اسالیم - خیابان جمهوری اسالیم 

5واحد - طبقه همکف - 

ی 5155247916کاشمرکاشمردارای اعتبارمحمد رضا نخیع72-19-1112 ستان امام - ابتدای خیابان دادگسیر دفیر پیام آوران- روبروی دبی 

72-19-1022( ن ونیک متی  ن معلم - بلوار معلم 513603003مشهدمشهددارای اعتبار(پویا تجارت الکیر 376پالک  - 18 و 16بی 

کت پیشخوان تدبی  محراب)72-19-1411 ن مهدی - محله المهدی - سیدی 5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(شر 154پالک  - 5 و 3بی 

کت کیان سیوان آروین)72-19-1752 791پالک - روبروی فرمانداری  - (ره)بلوار امام خمیتن 5143223169قدمگاهزبرخاندارای اعتبار(شر

90/2پالک  - 28رضا - بلوار رضا - احمد آباد 38448663مشهدمشهددارای اعتبار(نوین گسیر گلستان رضا)72-19-1133

72-19-1066

کت تعاونن مرصف کارکنان مسکن)  شر

جنب اداره کل راه و شهرسازی- نبش کوچه پیام - چهارراه خیام 5137650012مشهدمشهددارای اعتبار(و شهرسازی

3نبش پرند 5138326666گلبهارگلبهاردارای اعتبارحمید نگهبان72-19-1354

کت کاوش همراه طالنی خاورمیانه)72-19-1861 واردارای اعتبار(شر ن وارسیی ن روبروی اداره دارانی- خیابان عطاملک شمایل 5144290000سیی

وحرکت نوین پردیس)72-19-1765 کت پیرسر 124پالک  - (ره)بلوار امام خمیتن 5154826440باخرزباخرزدارای اعتبار(شر



ن - بلوار سجاد 5136108400مشهدمشهددارای اعتبارسعید سلمانن هودانلو72-19-1195 420پالک  - 22 و 20بی 

نبش معلم یک- خیابان معلم 5134539058شخسشخسدارای اعتبارمژگان ذوقمند72-19-1472

4 (ص)نبش محمدرسول هللا  - (ص)بولوارمحمدرسول هللا 5154164749نشتیفانخوافدارای اعتبار(خدمات ارتبایط قاصدک نشتیفان)72-19-1723

کت مهرگان پیشخوان سپید)72-19-1197 ی - جاده سیمان 5132654934مشهدمشهددارای اعتبار(شر ن کشمی  44 و 42بی 

1پالک  - 9نبش طالقانن - حاشیه میدان آزادی 5147237573قوچانقوچاندارای اعتبارعیل خوش ناویحن72-19-1051

هادی72-19-1348 وزهدارای اعتبارسیدمحسن می  وزهفی  10نبش امام رضا  - (ع)بلوار امام رضا5143522053فی 

72-19-1820

کت خدمات پیشخوان نوین)  شر

5130000000تربت جامتربت جامدارای اعتبار(هوشمند صالح آباد

نبش قاسم سلیمانن - محله اسماعیل آباد کالیل  - (ره)بلوار امام خمیتن 

9

ن خراسان طوس)72-19-1139 کت یاسی  ن هفت تی  - بلوار هفت تی  5138908468مشهدمشهددارای اعتبار(شر 19 و 17بی 

کت ارتباط گسیر تات خراسان)72-19-1845 193پالک  - (ره)خیابان امام خمیتن - محله فرمانداری 5130000000تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبار(شر

397پالک  - 19/1نبش - خیابان شهید هاشیم نژاد 5132289130مشهدمشهددارای اعتبارمحمد آهن چیان72-19-1231

72-19-1057

ی) کت کانون بازنشستگان دادگسیر  شر

ن مدرس - جنب مجتمع قضانی- بلوار مدرس5132014172مشهدمشهددارای اعتبار(خراسان رضوی 4و2بی 

جنب بانک میل- خیابان فردویس جنونی5142232292نیشابورنیشابوردارای اعتبارمحمد قربانیان72-19-1064

کت خدمت افروزان ریواده)72-19-1889 58پالک - خیابان وحدت - غرنی  (ع)خیابان امام رضا 5145723283ریوادهجغتایدارای اعتبار(شر

ونیک فریمان)72-19-1764 94پالک - خیابان فرهنگ 5134603829قلندرآبادفریماندارای اعتبار(بهار الکیر

72-19-1733

 موسسه پیشخوان دولت خدمات)

ی 5157262002گنابادگناباددارای اعتبار(آتیه شاپرک ساختمان وکالی شهر- نبش چهارراه دادگسیر

ن72-19-1228 40پالک - ابتدای خیابان پنج تن 5132119911مشهدمشهددارای اعتبارلییل افشی 

کت فناوران نوین یکتاشادیاخ)72-19-1796 235پالک  - 2خیایان عدالت غرنی 5142613247نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر

ق)72-19-1385 ان شر 32پالک - مقابل هتل ایرانیان  - 9 (ع)امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 38584258مشهدمشهددارای اعتبار(داده پردازان پیام گسیر

72-19-1860

کت خدمات پیشخوان آتیه فرتاک)  شر

5156543355یونیسبجستاندارای اعتبار(یونیس

 - 6 (ره)کوچه امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن - محله پهلوانپور 

طبقه همکف

وزه بینالود)72-19-1912  مهر فی 
کت رسام گسیر وزهدارای اعتبار(شر وزهفی  نبش خیابان معلم - (ع)بلوار امام رضا 43522264فی 

ن - خیابان عبادی 5137337217مشهدمشهددارای اعتبارهادی فرازمند72-19-1196 968پالک  - 74 و 72بی 

کت فناوری پرتو طاها)72-19-1848 36شمایل  (عج)روبروی ولیعرص - شمایل  (عج)خیابان ولیعرص 5134627056فریمانفریماندارای اعتبار(شر

واردارای اعتبار(موسسه پیشخوان اندیشان بیهق)72-19-1336 ن وارسیی ن ابتدای بلوار بوتان- چهار راه میدان بار 5144440250سیی

ق)72-19-1910 کت ایده داده سانا شر ن - بلوار خرمشهر 9350761144تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبار(شر المومنی  4 (ع)امی 

ن مهریز  - 1حر- شهرک شهید رجانی 3712077مشهدمشهددارای اعتبارکاظم وطن دوست72-19-1124 478پالک - 34 و 32بی 

ق نادر)72-19-1781 کت خدمانر نادین شر 9 (عج)نبش ولیعرص - جنونی  (عج)خیابان ولیعرص 0فریمانفریماندارای اعتبار(شر

72-19-1887

ق شهر) ان شر ان اخیر کت افق گسیر  شر

10روبروی رسالت - خیابان طالقانن کرامت 5140000نیشابورنیشابوردارای اعتبار(بهشت

کت افق جاوید تایباد)72-19-1843 ن 5154535064تایبادتایباددارای اعتبار(شر ن  - (ع)شهرک امام حسی  27پالک  - (ع)ابتدای بلوار امام حسی 

واردارای اعتبارمریم سادات موسوی72-19-1193 ن 201پالک  - 19 (ره)نبش امام خمیتن  - (ره)بلوار امام خمیتن 5145523900رودابسیی

ن تربت)72-19-1416 ابتدای بلوار راشد-  بهمن 22میدان 5152230481تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبار(پیشخوان داده پرداز امی 

ن  - 104خیابان آیت اله عبادی 5137590735مشهدمشهددارای اعتباراعظم صادق زاده72-19-1450 275پالک  - 21 و 19بی 

 شهید رجانی - شهرک طرق 5133927710مشهدمشهددارای اعتبار(هوشمند ارتباط سالمت یاران مهر)72-19-1391
ن 117پالک  - 27 و 25بی 



34پالک  - 2خرویحی تعویض پالک شماره  - 3ابریشم - رباط طرق 5133126068مشهدمشهددارای اعتبارمژگان عطاریانن72-19-1293

72-19-1821( کت شهریار دانش بصی  ( 31 (ع)امام رضا  ) 2کوچه شقایق - محله نصوح آباد 5130000000طرقبهبینالوددارای اعتبار(شر

نبش کوچه عمار- روبروی آموزش پرورش  - (ره)بلوار امام خمیتن 5143223794قدمگاهزبرخاندارای اعتبار(دفیر پیشخوان ادیب قدمگاه زبرخان)72-19-1768

کت آوین فناور بردسکن)72-19-1140 جنب صندوق قرض الحسنه حکمت- خیابان عدالت 5155424449بردسکنبردسکندارای اعتبار(شر

کت ستاره ارتباطات کویر خراسان)72-19-1863 ن بابا نظر - طالب 5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(شر 40پالک  - 1محراب - شهیدحسیتن  - 20 و 18بی 

5137598001مشهدمشهددارای اعتبارحسن نظری72-19-1045

- نرسیده به میدان خیام  - 63بعد از خیام شمایل - بلوار خیام شمایل 

جنب لبنیات عنرصی

72-19-1353

( کت تعاونن صنایع تولیدی آموزیسر  شر

ن امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن5146125638چنارانچناراندارای اعتبار(شیر 477پالک  - 25 و 23بی 

کت پیشخوان اندیشان خیام شهر)72-19-1816 ن جهاد - بلوار جهاد 5143332863نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر 8 و 6بی 

واردارای اعتبارمحسن دانا72-19-1097 ن وارسیی ن مقابل اداره برق جدید- خیابان اسدآبادی5144299000سیی

کت آرمان ارتباطات رشتخوار)72-19-1807 1آزادگان - خیابان آزادگان 5156243811جنگلرشتخواردارای اعتبار(شر

ن صیاد)72-19-1438 ازی 5127683341مشهدمشهددارای اعتبار(خدمات پیشخوان زمرد سیی ن صیاد - بلوار صیاد شی  84پالک  - 50 و 48بی 

ق)72-19-1902 کت پرنا پیشخوان مرسر ن استقالل - بلوار استقالل 5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(شر 35پالک  - 7 و 5بی 

72-19-1215

کت ارتباطات و فن آوری)  شر
ستان 5138838383مشهدمشهددارای اعتبار(اطالعات عطا گسیر ستان - بلوار هین 34نبش هین

جنب مخابرات قدیم - (ره)خیابان امام خمیتن 5134522776شخسشخسدارای اعتبارمهدی برخوردار72-19-1304

ن رشادنر72-19-1149 22نبش قائم - خیابان قائم 5155246846کاشمرکاشمردارای اعتبارحسی 

72-19-1789

تجاری پیشخوان)  موسسه غی 

ونیک نوین مهر گلبهار 2پالک  - 11نبش بهار - خیابان بهار 5130000000گلبهارگلبهاردارای اعتبار(الکیر

72-19-1706

کت خدمات ارتبایط بزرگمهر)  شر

(ع)ابتدای خیابان امام رضا  - (عج)میدان ویل عرص 5156833273شادمهرمه والتدارای اعتبار(شادمهر مه والت

72-19-1826

( ن کت خدمات ارتبایط آروین نگی   شر

5130000000تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبار(برتر مهر

  - (عج)شهرک ولیعرص 
ر
ق - حاشیه خیابان سعدی - خیابان رودگ شر

روبروی نمایشگاه اتومبیل عاکف

72-19-1282

 خدمات پیشخوان صبا شایان مهر)

ن صبا - خیابان سیدی 5133858553مشهدمشهددارای اعتبار(نوین 146پالک  - 16 و 14بی 

ن بهار - خیابان بهار 5157221614گنابادگناباددارای اعتبارمریم فوالدی شهری72-19-1454 104پالک  - 14 و 12بی 

کت دفیر پیشخوان عامری کاشمر)72-19-1793 ن جمهوری اسالیم - بلوار جمهوری اسالیم 5155230943کاشمرکاشمردارای اعتبار(شر 39 و 37بی 

کت خدمانر ره پویان آرامش گناباد)72-19-1455 286پالک - نرسیده به میدان بسیج- بلوار طالقانن5157254114گنابادگناباددارای اعتبار(شر

کت یوشیتا همراز مشهد)72-19-1785 وزی 5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(شر وزی - بلوار پی  ن پی  518پالک  - 18 و 16بی 

کت عرص سپهر ارتباطات رسالت)72-19-1872 17روبروی رسالت غرنی - بلوار رسالت غرنی 5143212164نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر

کت دفیر پیشخوان خیام زبرخان)72-19-1810 نبش خیابان شهید مطهری - (ع)شهرک امام رضا 5143267375خروزبرخاندارای اعتبار(شر

کت کیوان فراز جاوید مهر پردیس)72-19-1767 یعتر - قاسم آباد 5136623841مشهدمشهددارای اعتبار(شر یعتر - بلوار شر 52پالک  - 39 / 1شر

کت مشهد گسیر نیک معراج)72-19-1036 تقاطع بلوار ابوطالب و هدایت5137521826مشهدمشهددارای اعتبار(شر

185پالک  - 14روبروی فضل - خیابان مدرس 5142247649نیشابورنیشابوردارای اعتبار(خیام نرص هوشمند)72-19-1740

72-19-1242

کت تعاونن آتیه سازان سعادت)  شر

ن رضا - بلوار رضا - احمدآباد 5138442111مشهدمشهددارای اعتبار(خاوران 132پالک  - 13 و 11بی 

72-19-1809

کت خدمات ارتباطات رادمان)  شر

ن جوین نبش پاساژ ماهان- بلوار شهید حاج قاسم سلیمانن 5130000000حکم ابادجویندارای اعتبار(نگی 

کت مهرگان سپهر اشار)72-19-1313 واردارای اعتبار(شر ن وارسیی ن 1نبش رازی جنونی - خیابان رازی جنونی - شهرک ابوذر 5144668553سیی



کت دفیر پیشخوان عطار زبرخان)72-19-1891 5143269168خروزبرخاندارای اعتبار(شر

 - (ع)حاشیه بلوار امام رضا  - (ع)شهرک امام رضا - محله ساحل برج 

روبروی شهرک صنعتر خیام

72-19-1831

ق) ن شر کت خدمات پیشخوان یاسی   شر

نبش کوچه صیایم - (ع)خیابان چهارده معصوم 34743042شهرزوکالتدارای اعتبار(زاوین

یس شمایل 5132142047مشهدمشهددارای اعتبارعیل اصغر زهانن72-19-1316 ن جماران 43طیی  ط همکف0 پالک 25 و 23 بی 

کت نو آوران مهر زاوه)72-19-1832 13پالک  - 52فردویس جنونی - خیابان فردویس جنونی 5152238331تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبار(شر

14پالک  - 1نبش صدر - خیابان صدر -  شهریور 17خیابان 5130000000مشهدمشهددارای اعتبارعباس ترابیان72-19-1200

72-19-1476

کت فتن مهندیس پرتو صنعت)  شر

واردارای اعتبار(اشار ن وارسیی ن ی دوم 5144214004سیی 40نبش باهین - خیابان چهل میر

72-19-1707

ونیک) کت پیشخوان خدمات الکیر  شر

یعتر  (شهرک غرب  )5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(مهر ماندگار یعتر - بلوار شر 144پالک  - 12شر

5136616164مشهدمشهددارای اعتبارمحسن یاوری نژاد72-19-1073

یعتر - قاسم آباد  یعتر - بلوار شر ن شر پالک -  و چهارراه ورزش 39بی 

1137

72-19-1894( ن  آریا پرداز ترشی 
کت تعاونن 7نبش معلم - بلوار معلم 5155231702کاشمرکاشمردارای اعتبار(شر

72-19-1710

کت خدمات پیشخوان مطهر)  شر

13پالک  - 1غرنی  (ع)خیابان امام رضا 5134626764فریمانفریماندارای اعتبار(فریمان

کت سپنتا کوشان یاس)72-19-1724 288پالک - نبش جالل آل احمد - خیابان شهید جعفری 5143343828نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر

13پالک  - 13نبش وحدت - بلوار وحدت 5133689599مشهدمشهددارای اعتبارابوالفضل نخیع72-19-1106

اد)72-19-1038 ش برتر هی 
کت امید گسیر 5137315740مشهدمشهددارای اعتبار(شر

حاشیه جنونی  - ۱۰۵خیابان عبادی - بلوار آیت هللا عبادی - محله گاز 

ن  21پالک  - (ع)میدان امام حسی 

ن خیابان حافظ و خیام - کمربندی مدرس شمایل 5147235302قوچانقوچاندارای اعتبارعیل حیدرزاده یه یه72-19-1426 226پالک - بی 

ونیک پارس)72-19-1771 515151515مشهدمشهددارای اعتبار(کوشا شتاب رسان الکیر

زانی - میدان بار نوغان  ن شهید محتی  - 40شهید می  مغازه  - 21 و 19بی 

21دوم از سمت محتی 

تقاطع نظایم-خیابان موالنا5152544600تربت جامتربت جامدارای اعتبارجواد موصیل چنار72-19-1026

کت نگارستان آرین شمس)72-19-1046 54پالک  - 55معلم - بلوار معلم 5138692458مشهدمشهددارای اعتبار(شر

72-19-1852

کت خدمات پیشخوان هوشمند)  شر

10کوچه فرهنگ - خیابان فرهنگ 9308743330روشناوندگناباددارای اعتبار(شهر روشناوند

ق)72-19-1753 5152525166تربت جامتربت جامدارای اعتبار(آنیک شبکه نوین شر

مقابل ساختمان  - (دارانی  ) شهریور 17خیابان - خیابان شهید بهشتر 

31پالک - دارانی 

22روبروی خیابان امام خمیتن 5157753455کندرخلیل آباددارای اعتبارمریم عبداله زاده کندری72-19-1562

کت راشا رایانه سپیده نو)72-19-1884 2حافظ - کوچه دورباش - خیابان خیام - محله پشت قلعه 5154164274نشتیفانخوافدارای اعتبار(شر

5132426050مشهدمشهددارای اعتبارسیدحسن طاهری72-19-1279

ن رسالت شمایل - رسالت شمایل - جاده سیمان  مقابل  - 131 و 129بی 

136/1رسالت 

3نبش امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 5153524111بایکتربت حیدریهدارای اعتبارعبداله سلیمانن شاد72-19-1513

20/1پالک  - 20نبش شهید فکوری - بلوار شهید فکوری 5138458000مشهدمشهددارای اعتبار(آذین ارتباط رامش)72-19-1727

ن آسایش ساز فریمان)72-19-1850 کت تامی  25 بهمن 22بن بست -  بهمن 22خیابان 5134622334فریمانفریماندارای اعتبار(شر

ز)72-19-1749 56پالک  - 38شاهد - بلوار شاهد - قاسم آباد 5135236636مشهدمشهددارای اعتبار(ساران گسیر سوشیانت الیی

نبش خیابان حافظ- خیابان مخابرات5145220750نقابجویندارای اعتبارفرشته سنگ سفیدی72-19-1305

72-19-1708

کت خدمات آسایش ارتباط فردا)  شر

5137283250مشهدمشهددارای اعتبار(آگاه خراسان

زانی  - ( 28/2 ) 26/1کوچه قائم - بالل - مشهد  نبش کوچه شهید می 

8

16روبروی امام  - (ره)خیابان امام خمیتن 5157723555خلیل آبادخلیل آباددارای اعتبارمحبوبه غالیم72-19-1284



ازی 5146224797درگزدرگزدارای اعتبار(پیشگامان افق ابیورد)72-19-1791 خیابان طالقانن جنب پاسداران- بلوار صیاد شی 

38221900مشهدمشهددارای اعتبارمحمد آراسته72-19-1317

وزی   - 20ابتدای دالوران - بلوار دالوران - میدان سلمان - بلوار پی 

قطعه اول بعد از پارک- سمت راست 

وار72-19-1335 ن واردارای اعتبارمهدی جامه داری سیی ن وارسیی ن 1پالک - سمت چپ - خیابان کاج رضوی - چهار راه رضوی 5144457500سیی

4/24نبش بهمن  - 4بهمن- بلوار بهمن5137574080مشهدمشهددارای اعتبارمحمدحسن عیل دادی سه آب72-19-1091

حاشیه میدان کاشانن5152245033تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتباراحمدرضا قندهاریان72-19-1246

72-19-1897

ونیک شقایق) کت نوآوران الکیر  شر

جنب پست بانک - (ره)خیابان امام خمیتن 34502310مزدآوندشخسدارای اعتبار(مزداوند

کت آذر فناوران شهرآباد)72-19-1466 (بلوار ورودی  ) (ع)ابتدای بلوار امام رضا 5155484302شهرابادبردسکندارای اعتبار(شر

5154824001باخرزباخرزدارای اعتبارزهرا محنت آور شهرنوی72-19-1449

شهرستان باخرز بلوار امام خمیتن ره مقابل بانک ملت دفیر پیشخوان 

دولت پارسیان

ان مهر ابیورد)72-19-1869 کت راه گسیر 5پالک  - ١٧ (ره)امام خمیتن  - (ره)بلوار امام خمیتن 5146220249درگزدرگزدارای اعتبار(شر

72-19-1915

ونیک)  موسسه پیشخوان الکیر

5130000000کالتکالتدارای اعتبار(بهادرنژاد

طبقه  - 366پالک  - 21 (ره)امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 

6واحد - همکف 

72-19-1478

کت توسعه فناوری یاوران نرص)  شر

27خیابان قائم - محله المهدی 5133865653مشهدمشهددارای اعتبار(مشهد

32پالک  - 5نبش سجاد - خیابان سجاد 5145621860جغتایجغتایدارای اعتباربتول محدنی فر72-19-1395

ن شهید بهشتر - بلوار شهید بهشتر 5146121930چنارانچناراندارای اعتبار(خدمات ارتبایط پیشخوان آروین)72-19-1356 113پالک  - 12 و 10بی 

5152223036تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبارمرضیه قنادیزدی72-19-1440

ن مدرس - خیابان مدرس  پالک - نرسیده به چهارراه مزار  - 26 و 24بی 

102

واردارای اعتبارطاهره جنتر72-19-1333 ن وارسیی ن دفیر پیشخوان جنتر - 36نبش هویزه - خیابان هویزه 44667022سیی

5152295022تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتباراکرم شیبانن72-19-1155

نرسیده به میدان - باالتر از چهارراه دانشرسا  - (عج)شهرک ویل عرص 

ن  جنب نانوانی سنگک - (خانه چونی  ) (ع)امام حسی 

ن امام خمیتن  - (ره)خیابان امام خمیتن 5156729292فیض آبادمه والتدارای اعتبار(ویرا ارتباطات مه والت)72-19-1786 15 و 13 (ره)بی 

72-19-1054( کت مشهد صنعت آتنا گسیر ن عبدالمطلب - بلوار عبدالمطلب 0مشهدمشهددارای اعتبار(شر 6پالک  - 43 و 41بی 

72-19-1258
ر
واردارای اعتبارمحمدرضا مشتاق ن وارسیی ن ن طالقانن - خیابان طالقانن 5130000000سیی 434پالک  - 33 و 31بی 

کت پردیس پیشخوان شکوفا)72-19-1892 16پالک  - 38مدرس - خیابان شهید مدرس - میدان بسیج 5152221448تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبار(شر

15پالک  - 1کوچه طالقانن -  خرداد 15محله 5130000000چنارانچناراندارای اعتباراعظم ایمانن نیا72-19-1076

ن خیابانن تنها72-19-1042 5130000000مشهدمشهددارای اعتبارحسی 

ن حر - بلوار حر - شهرک شهید باهین  جنب صندوق  - 41 و 39بی 
شهید باهین

ونیک جنگل)72-19-1882 کت کاوش الکیر (نبش خیابان اصیل  ) ۱بهار - خیابان بهار  - (ره)میدان امام خمیتن 5156243604جنگلرشتخواردارای اعتبار(شر

ن دانشگاه - بلوار دانشگاه 51300000000نیشابورنیشابوردارای اعتبارابوالقاسم سهییل فرد72-19-1396 نرسیده به ایستگاه اتوبوس - 3 و 1بی 

کت مشهد کوثر هشتم)72-19-1084 ن الدن - بلوار الدن 35028729مشهدمشهددارای اعتبار(شر 155پالک  - 19 و 17بی 

5138797221مشهدمشهددارای اعتبار(آنر اندیش مهر سناباد)72-19-1757

وزی  - مقابل ساختمان مخابرات - چهارراه خاقانن - رضاشهر - بلوار پی 

222پالک 

ی برازنده72-19-1210 24پالک  - 20نبش قرنن - بلوار قرنن 5137231061مشهدمشهددارای اعتبارامی  نصی 

ن مدرس - جاده شاندیز 5135593970بینالوددارای اعتبارسامان کنعانن جهان بخش73-19-1121 71پالک  - 7 و 5بی 



5155234251کاشمرکاشمردارای اعتبار(تعاونن پیشخوان سامان تورال)72-19-1720

روی به روی - عقب نشیتن اول - خیابان سلمان فاریس - خیابان قائم 

4سلمان فاریس 

99پالک - خیابان جمهوری اسالیم 5157334156بیدختگناباددارای اعتباراحمد احمدی بیدختر72-19-1291

ضا نعییم نسب72-19-1004 علی 

در دست 

ن چهارراه شهید رستیم و مصیل - بلوار مصیل 5133667491مشهدمشهدبرریس تمدید 20پالک  - 20بی 

ه رضانی72-19-1027
ر 51883559508مشهدمشهددارای اعتبارمنی 

وزی پالک - روبروی داروخانه شبانه روزی - نبش میدان حر - بولوار پی 

4

کت زانیار ارتباط شاندیز)72-19-1825 289پالک - روبروی مرکز بهداشت  - (عج)خیابان ولیعرص 5134282000شاندیزبینالوددارای اعتبار(شر

کت کارا فرهان فریمان)72-19-1835 37پالک- خیابان حسانی - خیابان شهید رجانی 5130000000فریمانفریماندارای اعتبار(شر

ان جوین)72-19-1822 53پالک- خیابان معلم 5145220784نقابجویندارای اعتبار(موسسه پویان عدالت گسیر

1001پالک - جنب ساختمان سفید - خیابان المهدی 52538005تربت جامتربت جامدارای اعتبارسعید غالیم72-19-1458

72-19-1266

ونیک) کت تعاونن خدمات الکیر  شر
ن 555250332کاشمرکاشمردارای اعتبار(نوین ارتباط ترشی 

ی  ی - خیابان شهید بهشتر - محله دادگسیر پالک - خیابان دادگسیر

179

ن سپهر)72-19-1817 کت بهداد سیمی  ه 5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(شر ن 267پالک  - 25گلبو - محله نی 

72-19-1709( ن  متی 
کت پیشخوان سالمت گسیر 5154536013تایبادتایباددارای اعتبار(شر

- مقابل مسجد محمد رسول هللا - چهارراه دوم - خیابان شهید بهشتر 

301پالک 

کت شادمهر آریو آذرخش)72-19-1844 5135148019مشهدمشهددارای اعتبار(شر

ن الهیه - بلوار الهیه  ن -  و میدان صادقیه ۴۰بی   - ۱۲زیر ساختمان آرسی 

مغازه دوم سمت راست

72-19-1035

 خدمات پشتیبانن اداری پوشش یاران)

طبقه اول - 1پالک  - 3نبش فرامرز - بلوار فرامرز عبایس 5136095771مشهدمشهددارای اعتبار(اتحاد

کت آروند ارتباطات پایدار ماهان)72-19-1874 5138585884مشهدمشهددارای اعتبار(شر

ساختمان المان  - ۱۳شهید چمران - خیابان شهید چمران - محله جنت 

۵۰۳واحد  - 5طبقه  - ۸پالک - 

واردارای اعتباراحمد عیل دولت آبادی72-19-1096 ن وارسیی ن  5144442194سیی
ر
ق ضلع جنوب غرنی- چهار راه حکیم - خیابان مدرس شر

ن عبایس72-19-1117 5133863535مشهدمشهددارای اعتبارحسی 

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

132

و پیشخوان ساالری)72-19-1813 کت الکیر (گلها  ) 2کوچه شهید مطهری - خیابان شهید مطهری 5134643438سفیدسنگفریماندارای اعتبار(شر

ق گسیر سمیع)72-19-1738 جنب مسجد جامع- بلوار اصیل 52653359سمیع آبادتربت جامدارای اعتبار(پردازشگران شر

72-19-1167

کت پیشخوان خدمات دولت)  شر

روبروی بانک میل- میدان قدس 5152547111تربت جامتربت جامدارای اعتبار(اصغری ثانن تربت جام

واردارای اعتبارنارص عامری72-19-1075 ن وارسیی ن  جنونی 5144452512سیی
 جنونی - خیابان کاشفن

ن کاشفن 31 و 29بی 

کت آریو مهران آراز)72-19-1148 ن - بلوار فکوری 5138710214مشهدمشهددارای اعتبار(شر 42پالک  - 81 و 79بی 

72-19-1235

( ن کت فن آوری و ارتباطات سیمی   شر

7پالک  - 44کوچه شهید رستیم - خیابان شهید رستیم 5133655277مشهدمشهددارای اعتبار(خیام آب و برق

31پالک - خیابان حافظ 5157251145گنابادگناباددارای اعتبارهادی ابراهییم ریانی72-19-1101

214ابتدای خیابان عطار پالک - خیابان مطهری 5147231303قوچانقوچاندارای اعتباراحسان اکیی فیالنی72-19-1434

کت آریا ارتباط ابتکارخراسان)72-19-1895 19جمهوری اسالیم - خیابان سلمان فاریس 5130000000گلبهارگلبهاردارای اعتبار(شر

72-19-1274

( ن ونیک تامی  کت صنایع الکیر  شر

ق 7پالک - جنب دارانی  - (ره)خیابان امام خمیتن 5134630015فریمانفریماندارای اعتبار(ارتباط نوید شر

روبروی خانه بهداشت - (ره  )بلوار امام خمیتن 52546089نیل شهرتربت جامدارای اعتبار(فناوری و اطالعات زیباپردازان جام)72-19-1721

83پالک  - 4نارص خرسو - خیابان نارص خرسو 5157221470گنابادگناباددارای اعتبارراحله پوریوسف72-19-1287

72-19-1701

کت ایده پردازان آذرخش نوین)  شر

جنب بانک صادرات- میدان توحید 5135226620مشهدمشهددارای اعتبار(ابتکار



کت نوین پیشتاز ابیورد درگز)72-19-1778 ۳پالک- بعد بانک میل - خیابان ساحل 5146423371نوخنداندرگزدارای اعتبار(شر

38927004مشهدمشهددارای اعتبارمهدی جوکار دوست آباد72-19-1052

ن معلم - بلوار معلم  حدفاصل چهارراه دانش آموز و  ) 36 و 34بی 

932پالک - جنب بانک اقتصاد نوین  - (دانشجو 

و ارتباطات خراسان)72-19-1446 اد پیرسر 5133713009مشهدمشهددارای اعتبار(هی 

ن پور سینا - خیابان پور سینا - شهرک شهید رجانی  پالک  - 12 و 10بی 

352

5156522325بجستانبجستاندارای اعتبارمناسادات کمایل72-19-1310

یه الفائزون  - (ره)خیابان امام خمیتن  جنب بانک میل - موسسه خی 

ایران

و پیشخوان اخیر زمرد)72-19-1387 456پالک  - 30نبش اروند  - 28حر - شهرک شهید رجانی 5133754622مشهدمشهددارای اعتبار(الکیر

ن ادیب شمایل - قاسم آباد5136616789مشهدمشهددارای اعتبارسمانه آزادنیا72-19-1357 105پالک - 3 و 1بی 

72-19-1715( ن هدایت 5137577026مشهدمشهددارای اعتبار(سهیل ارتباط هستر گسیر 504 جنب پالک 12 و 10بلوار هدایت بی 

72-19-1479

 توسعه ارتباطات هوشمندآشنای)

ن معلم - بلوار معلم - وکیل آباد 38064000مشهدمشهددارای اعتبار(ایرانیان 1034پالک  - 42 و 40بی 

کت آیهان سپهر ارتباط)72-19-1020 وزی 5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(شر وزی - بلوار پی  ن پی  212پالک  - 8 و 6بی 

ق)72-19-1062 گران ارتباطات شر کت تدبی  161پالک  - 11نبش موحدین - خیابان آیت هللا عبادی 5130000000مشهدمشهددارای اعتبار(شر

38526373مشهدمشهددارای اعتبارخلیل عطاریانن72-19-1442

- ساختمان نمایشگاه قدس  - 5ابریشم - خیابان ابریشم - رباط طرق 

16واحد - طبقه همکف 

517321277مشهدمشهددارای اعتبارسید مجید علوی کاخگ72-19-1294

ن رسالت - خیابان رسالت - میدان بار نوغان  قطعه  - 64/1 و 64بی 

سوم

جنب بانک کشاورزی- (ع)بلوار امام رضا5145023310سلطان آبادخوشابدارای اعتباررضا امیتن ششت72-19-1468

کت مهر ارا توس ترنم)72-19-1800 ن مصیل - بلوار مصیل -  دستگاه 96محله 5134521453شخسشخسدارای اعتبار(شر 15 و 13بی 

ضا یگانه72-19-1017 39پالک - کوچه بهشت  - 3احمد آباد - خیابان احمد آباد 5138434046مشهدمشهددارای اعتبارعلی 

ا زحمتکش72-19-1374 ن - بلوار توس5136650803مشهدمشهددارای اعتبارسمی  112پالک - 44 و 42بی 

ق)72-19-1361 کت تمدن محقق نوین شر ن استقالل - بلوار استقالل 5136061136مشهدمشهددارای اعتبار(شر 14پالک  - 8 و 6بی 

کت تندیس نوآوری تجر)72-19-1145 کت برق- 3 و 1حدفاصل کاشانن - خیابان دریادل5132228338مشهدمشهددارای اعتبار(شر 744پالک- 1جنب شر

500پالک - 34نبش مهریز - 1خیابان حر - شهرک شهید رجانی5133724487مشهدمشهددارای اعتبارشهربانو شاکری72-19-1318

ن دادشای انقالب و دارو پخش- بلوار مدرس 5152313158تربت حیدریهتربت حیدریهدارای اعتبارایمان برانر72-19-1332 بی 

72-19-1403( ن  ارغوان پرداز ترشی 
کت تعاونن 12پالک - ابتدای بلوار معلم - میدان شهید غالیم 5155194100کاشمرکاشمردارای اعتبار(شر

23پالک  - 11نبش خلج - خیابان خلج - سیدی 5133863700مشهدمشهددارای اعتبارعیل محمد قدمگایه72-19-1208

72-19-1314

( ن کت نوین ارتباطات آریا متی   شر

یس 5132123040مشهدمشهددارای اعتبار(رضوان یس شمایل - بلوار طیی ن طیی 1009پالک  - 29 و 27بی 

 5142073374چکنهنیشابوردارای اعتبار(بینالود ارتباطات گسیر کوثر)72-19-1714
ر
 - خیابان پروفسور صادق

ر
2نبش پروفسور صادق

ی - (ره)بلوار امام خمیتن 43347087قدمگاهزبرخاندارای اعتبار(پیام گسیر ورنا)72-19-1770 روبروی دادگسیر

72-19-1866

ونیگ مهرآفرین) کت خدمات الکیر  شر

بعد از بلوار عطار- بلوار فردویس 5154222848خوافخوافدارای اعتبار(خواف

کت پیشخوان سپهر خورشید)72-19-1152 12نبش شهید غفاری - خیابان شهید غفاری 5130000000گنابادگناباددارای اعتبار(شر

152پالک - قطعه چهارم  - 10معلم - بلوار معلم 5136087750مشهدمشهددارای اعتبارسید مصطفن حسیتن72-19-1056

کت پیشخوان ارتباطات نخل زرین)72-19-1198 8روبروی عبادی - خیابان عبادی 5132231196مشهدمشهددارای اعتبار(شر

163 پالک13و11حد فاصل - خیابان علیمردانن- خیابان طالب5132716055مشهدمشهددارای اعتبارطاهره قایتن کریم آبادی72-19-1116



کت خدمانر پیام آور بار نیشابور)72-19-1464 کوچه قلعه نو - (ع)خیابان امام رضا 543553000بارنیشابوردارای اعتبار(شر

72-19-1862

ونیک ضامن) کت خدمات الکیر  شر

ی - (ره)خیابان امام خمیتن 52753284صالح آبادصالح آباددارای اعتبار(آهو صالح آباد جنب کالنیر

72-19-1819

کت دفیر پیشخوان خدمات)  شر

ونیگ ظهور 1واحد  - 23پالک - نبش چهارراه اول  - 41آموزگار - بلوارآموزگار 5136145204مشهدمشهددارای اعتبار(الکیر

  - (ره)خیابان امام خمیتن 5154532222تایبادتایباددارای اعتبارآتس سا بهرایم یوسف آبادی72-19-1296
ی

340پالک - جنب اداره راهنمانی و رانندگ

68نبش حر عامیل - خیابان حر عامیل 5137242111مشهدمشهددارای اعتبارمریم سلیمانن72-19-1147

ن امام رضا  - (ع)خیابان امام رضا 5138581411مشهدمشهددارای اعتبارراحله دایس72-19-1367 181پالک  - 57 و55بی 

روبروی شهرداری - (ره)خیابان امام خمیتن 5143232119درودزبرخاندارای اعتباررضا درودی72-19-1295

ضا نجفن72-19-1126 واردارای اعتبارعلی  ن وارسیی ن 385پالک - 28بعد از چمران - بلوار شهید چمران5144292650سیی

ن ساالری72-19-1346 ن معلم - بلوار معلم 5138691858مشهدمشهددارای اعتباررامی  8پالک -  و میدان تربیت 60بی 

72-19-1530

و پیشخوان نوین) کت موسسه الکیر  شر

ن پایداری - بلوار پایداری 5133430410مشهدمشهددارای اعتبار(کمال اسدالیه 64پالک  - 10 و 8بی 

واردارای اعتبار(موسسه رحییم گسیر بیهق)72-19-1890 ن وارسیی ن 5144263154سیی

ن جهاد - خیابان جهاد کشاورزی  روبروی آموزشگاه موتور  - 8 و 6بی 

کت تعاونن دامداران- سیکلت حکیم  جنب شر

1پالک - 19نبش پروین اعتصایم - خیابان پروین اعتصایم5133444243مشهدمشهددارای اعتباربنفشه اصغری72-19-1033

کت گل پروران بارثاوا)72-19-1815 جنب پارک پونه - 8معلم - بلوار معلم - جاده طرقبه 5134225679طرقبهبینالوددارای اعتبار(شر

کت مهر پویان بارثاوا)72-19-1700 40 خرداد 15ابتدای -  خرداد 15خیابان 5143212926نیشابورنیشابوردارای اعتبار(شر

72-19-1338

کت تعاونن خدمانر سامان کاران)  شر

حاشیه میدان مرکزی5157727755خلیل آبادخلیل آباددارای اعتبار(خلیل آباد


