
اشتراك نوع پروانه تاریخ پروانه UTMX UTMY نام مالک دشت امور شهر اراضی مصرف
100003 تغییر محل 96/03/06 568157 3990793 محمد حسین اصغري وعلی دولت آبادي وکالي سایرین سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  بيهق  چاە عميق محمدع دي س    کشاورزي
100004 بهره برداري 96/11/03 569845 3993132 حسن و حسین علی آبادي و سایر شرکاء سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  بيهق  چاە عميق محمدع دي س    کشاورزي
100018 بهره برداري 96/03/20 583455 3986087 احمد طاهري و مهدي طاهري و سایر شرکاء سبزوار آب سبزوار سبزوار   

وار  ششتمد  بيهق  چاە عميق زرن   س    کشاورزي
100057 بهره برداري 96/04/18 563778 3989503 محمد نجاري و غفار صانعی و سایر شرکاء سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  بيهق  چاە عميق غفارصان    س    کشاورزي
100058 الیروبی 96/05/15 564048 4014073 سپاه پاسداران انقالب اسالمی(مرکز پشتیبانی شمالشرق ثامن االئمه سبزوار آب سبزوار سبزوار     اد ان آموز    ابوذر

وار  مرکزي  قص ه      س    خدمات
100086 بهره برداري 96/03/03 531404 4001842 علی اکبر محمودي راد، جعفر نامنی وکالي سایرین سبزوار آب سبزوار داورزن وار  داورزن   اشت     نامن س    کشاورزي
100095 تغییر محل 96/12/20 555101 4005019 محمدرضا ابارشی  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر     اردو اە شه د مطهري / س    کشاورزي
100102 تغییر محل 96/10/10 546156 4008024 محمد تقی استیري  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر     چاە عميق جن ل داري س    کشاورزي
100104 بهره برداري 96/03/03 571649 3993299 برات اهللا علی آبادي و علی علی آبادي وکالي سایرین سبزوار آب سبزوار سبزوار    ع   ا ادشور

وار  مرکزي  قص ه      س    کشاورزي
100137 تغییر محل 96/12/16 575722 4011092 باغجري  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  ز دا اد س    کشاورزي
100138 تغییر محل 96/05/01 576866 4006914 حسن حسنی و خانم اشرف حسنی سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  ز دا اد س    کشاورزي
100162 تغییر محل 96/02/31 551880 4016602 آب  و فاضالب  سبزوار سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر     كسكن س    شرب شهري
100162 تغییر محل 97/03/21 551880 4016602 آب  و فاضالب  سبزوار سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر     كسكن س    شرب شهري
100163 تغییر محل 96/02/31 551751 4016086 آب  و فاضالب  سبزوار سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر     كسكن س    شرب شهري
100163 تغییر محل 97/03/10 551751 4016086 آب  و فاضالب  سبزوار سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر     كسكن س    شرب شهري
100177 اصالح نام 96/10/20 549884 4002254 نعمت اله  عاقلی  وکیل سایرین سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر      الته نا ي س    کشاورزي
100177 اصالح نام 96/08/30 549884 4002254 نعمت اله  عاقلی  وکیل سایرین سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر      الته نا ي س    کشاورزي
100179 تغییر محل 97/01/05 555440 3997216 حسن درخشان سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر     حارث ا اد/مسلم ا اد/ س    کشاورزي
100181 اصالح نام 96/09/19 558447 3994434 علیرضاو محمدرضا فالی پور و مهدي فاضلی رادو پروین حارثآبادي و حاج  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  بيهق  چاە مشاع دار      ا س    کشاورزي
100195 تغییر محل 96/12/06 530683 4011175 اداره آب و فاضالب روستایی سبزوار سبزوار آب سبزوار داورزن وار  داورزن   اشت      ار اە اسفالت شهردار س    شرب روستا
100212 تغییر محل 96/08/15 546015 4008152 جنت ابادي  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر     است    س    صنعتی
100214 اصالح نام 96/11/29 524497 3978317 محمدرضا تسبندي  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  روداب  فروغن   س ند س    کشاورزي
100214 الیروبی 96/12/05 524497 3978317 محمدرضا تسبندي  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  روداب  فروغن   س ند س    کشاورزي
100218 الیروبی 96/08/23 554440 3993486 حسن فسنقري  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  بيهق  چاە مشاع س دك  م ح    س    کشاورزي
100235 بهره برداري 96/11/10 547792 4005411 محمدحسین مسکنی وحجت مسکنی وکالي سایرین سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر     چاە عميق حسن اقاع    س    کشاورزي
100242 پمپاژ مجدد 96/02/10 564918 3990129 محمد حسین شریفی  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  بيهق  چاە عميق ع   د قان / س    کشاورزي
100249 مجوز احداث  96/08/07 572919 4006307 حسین  نزل آبادي  وکیل سایرین سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  نزل ا اد س    کشاورزي
100268 تغییر محل 96/09/07 569004 3993686 محمد دولت آبادي سبزوار آب سبزوار سبزوار    ع   ا ادشور

وار  مرکزي  قص ه      س    کشاورزي
100293 پمپاژ مجدد 96/11/10 567227 4004091 اسماعیل  مهداد سبزوار آب سبزوار سبزوار    حس    ا اد

وار  مرکزي  قص ه      س    کشاورزي
100338 اصالح نام 96/11/10 581761 4006082 حسن برغمدي سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  ر اطس  وش س    کشاورزي

لیست پروانه هاي صادره از96/01/01تا97/5/01



100365 بهره برداري 96/02/14 556712 4006835 علی  محمدیان  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر      الته حا    قدرت س    صنعتی
100373 تغییر محل 96/12/12 516972 4012873 شرکت آب وفاضالب روستایی خراسان رضوي سبزوار آب سبزوار داورزن وار  داورزن   اە  چاە عميق  ل  او س    شرب روستا
100410 کف شکنی 96/12/06 567376 4013610 موسی مهري  وسایرین سبزوار آب سبزوار سبزوار     الته بهبود

وار  مرکزي  قص ه      س    کشاورزي
100509 پمپاژ مجدد 96/09/27 544483 4016881 علی اکبر عباسی مقدم  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر     جنت ا اد س    کشاورزي
100512 تغییر محل 97/02/19 571522 4006047 محمد احمدیان - معصومه احمدیان  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  ازادمنج    س    کشاورزي
100512 تغییر محل 96/11/15 571522 4006047 محمد احمدیان - معصومه احمدیان  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  ازادمنج    س    کشاورزي
100527 بهره برداري 96/08/07 531485 4008971 عبدالحسین  باشتینی  سبزوار آب سبزوار داورزن وار  داورزن   اشت      اشت     س    کشاورزي
100534 بهره برداري 96/10/14 582398 4012212 رمضان قره  قلی  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  عوض س    کشاورزي
100534 تغییر محل 96/07/15 582398 4012212 رمضان قره  قلی  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  عوض س    کشاورزي
100547 پمپاژ مجدد 96/12/09 569103 4005983 محمد حسین معصومی وکیل سایرین سبزوار آب سبزوار سبزوار     اغان

وار  مرکزي  قص ه      س    کشاورزي
100547 پمپاژ مجدد 96/09/11 569103 4005983 محمد حسین معصومی وکیل سایرین سبزوار آب سبزوار سبزوار     اغان

وار  مرکزي  قص ه      س    کشاورزي
100549 چاه رزرو 97/01/18 547885 3960805 اداره آب و فاضالب روستایی سبزوار سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  روداب  خواشد  فضل ا اد س    شرب روستا
100550 کف شکنی 97/03/21 553974 4006928 شرکت زرین دانه سبزوار سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر      ارخانه نخ تا     س    صنعتی
100563 بهره برداري 96/03/29 569718 4013156 امیرمسعود رماسی  سبزوار آب سبزوار سبزوار     الته بهبود

وار  مرکزي  قص ه      س    دام و طیور
100590 پمپاژ مجدد 96/12/16 520198 4009685 محمود و حیدر خیابانی  سبزوار آب سبزوار داورزن وار  داورزن   اشت      فرە س    کشاورزي
100616 تغییر محل 97/01/22 562672 4005070 عزت سنگ سفیدي سبزوار آب سبزوار سبزوار    ح درا اد

وار  مرکزي  قص ه      س    کشاورزي
100631 کف شکنی 96/10/20 572369 4006363 قاسم آزاد منجیري سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  ازادمنج    س    کشاورزي
100631 تغییر محل 96/11/15 572369 4006363 قاسم آزاد منجیري سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  ازادمنج    س    کشاورزي
100636 بهره برداري 96/10/03 554382 4002049 محمد اسماعیل مسکنی وکیل سایرین سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر     قلعه نو س    کشاورزي
100640 پمپاژ مجدد 97/01/26 548633 3960777 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  روداب  خواشد  فضل ا اد س    شرب روستا
100640 پمپاژ مجدد 96/11/10 548633 3960777 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  روداب  خواشد  فضل ا اد س    شرب روستا
100653 بهره برداري 97/03/28 565176 3993508 عباسعلی و اسماعیل دولت آبادي وکالي سایرین سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  بيهق  چاە عميق ع   د قان / س    کشاورزي
100653 تغییر محل 96/02/16 565176 3993508 عباسعلی و اسماعیل دولت آبادي وکالي سایرین سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  بيهق  چاە عميق ع   د قان / س    کشاورزي
100659 کف شکنی 96/01/26 524228 3982125 نظام الدین مال زاده  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  روداب  فروغن  ملوند س    دام و طیور
100659 بهره برداري 97/03/30 524228 3982125 نظام الدین مال زاده  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  روداب  فروغن  ملوند س    دام و طیور
100769 بهره برداري 96/12/28 550223 4007166 شرکت پنبه پاك کنی سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر     سمعه س    صنعتی
100769 الیروبی 96/07/27 550223 4007166 شرکت پنبه پاك کنی سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر     سمعه س    صنعتی
100792 تغییر محل 96/03/22 568275 4006044 رجبعلی باغانی  سبزوار آب سبزوار سبزوار     اغان

وار  مرکزي  قص ه      س    دام و طیور
100811 تغییر محل 97/03/30 559811 3991096 محمد ساالري  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  بيهق  چاە عميق محمدساالري س    دام و طیور
101259 تغییر محل 97/02/31 569411 3989694 محمدحسن  کارگري  سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  بيهق   الوشك س    دام و طیور
101277 بهره برداري 96/02/26 569016 3992146 احد اهللا فاضلی نیا سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  بيهق  چاە عميق محمدع دي س    دام و طیور
101766 بهره برداري 96/02/24 548862 4006843 شرکت صنعتی شماره 2 سبزوار سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر     سمعه س    صنعتی



101782 بهره برداري 97/04/18 582872 4005375 سید علی آزادمنجیري عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  ر اطس  وش س    کشاورزي
101851 حفر اولیه 96/05/04 548025 4008271 شرکت انبار و غله استان سبزوار آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  قص ه غر     گوداس ا س    خدمات
101875 حفر اولیه 97/02/13 562903 4010097 دانشگاه ازاد سبزوار سبزوار آب سبزوار سبزوار خدمات 
102001 تغییر محل 96/11/03 501871 4071856 بهادر میرزائی  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  محمد آ اد عل ا کشاورزي
102002 تغییر محل 96/12/06 480291 4068958 اسداله حسین  آبادي وعلی مجدي وسایرشرکاء  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  ف ض ا اد کشاورزي
102006 پمپاژ مجدد 96/07/05 481566 4068614 حسن فیض ابادي  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  چاە مشاع 1ف ض ا اد کشاورزي
102017 تغییر محل 96/12/02 508701 4064913 سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي  مرکزي  جغتاي  چاە عميق ع   اصغرقرا کشاورزي
102072 تغییر محل 97/02/29 568348 4039159 اداره آب و فاضالب روستایی سبزوار جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خان خوشاب  مركزي  ط س  ش   شرب روستا
102080 الیروبی 97/02/31 500915 4071050 قربانعلی  ابویسانی و صدیقه ابویسانی جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  اب  سان کشاورزي
102084 مجوز احداث  96/07/05 509775 4069582 علی اکبر کیوانلو شهرستانکی جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  ع   ا اد کشاورزي
102087 اصالح کروکی 96/02/10 580423 4035506 حسین داشخانه اي  جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ط س  چاە عميق حاج حس    دا کشاورزي
102095 اصالح نام 97/01/23 543300 4055169 علی اکبر تاج محمدي  وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  عطامل   ح م آ اد  رستم ا اد کشاورزي
102095 تغییر محل 97/02/03 543300 4055169 علی اکبر تاج محمدي  وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  عطامل   ح م آ اد  رستم ا اد کشاورزي
102095 تغییر محل 97/03/30 543300 4055169 علی اکبر تاج محمدي  وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  عطامل   ح م آ اد  رستم ا اد کشاورزي
102095 اصالح کروکی 97/02/09 543300 4055169 علی اکبر تاج محمدي  وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  عطامل   ح م آ اد  رستم ا اد کشاورزي
102096 بهره برداري 96/04/18 582611 4035797 محمد برقبانی و محمد ابراهیم برقبانی و سایر شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ط س  چاە عميق محمدع   محم کشاورزي
102117 تغییر محل 96/02/10 526778 4065362 حسن ایلدرابادي  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  رازئ کشاورزي
102128 بهره برداري 96/01/20 532200 4064236 عید محمد قاسمی وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  فتح ا ادنو /فتح ا اد کشاورزي
102129 بهره برداري 97/03/09 581602 4035977 سید مرتضی برقبانی  جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ط س  چاە عميق حاج حس    دا کشاورزي
102130 بهره برداري 96/04/14 582863 4034778 جعفر ایزدپرست و علی اصغر کاشکی و سایر شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ط س  چاە عميق ع   اصغر اش کشاورزي
102136 کف شکنی 96/09/29 551704 4053165 سید جالل حکم آبادي ،محمد حکم آبادي وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  عطامل   ح م آ اد  ح م ا اد کشاورزي
102140 تغییر محل 96/11/15 511930 4068342 اداره امور اراضی سبزوار جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  چاە عميق شمارە 7شه د کشاورزي
102140 کف شکنی 97/01/18 511930 4068342 اداره امور اراضی سبزوار جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  چاە عميق شمارە 7شه د کشاورزي
102150 اصالح کروکی 97/01/06 532300 4063376 عباسعلی دانیال پور،کاظم و محمد علی جعفرآبادي وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  فتح ا ادنو /فتح ا اد کشاورزي
102150 تغییر محل 96/10/27 532300 4063376 عباسعلی دانیال پور،کاظم و محمد علی جعفرآبادي وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  فتح ا ادنو /فتح ا اد کشاورزي
102153 بهره برداري 96/05/04 537265 4058830 علی محمد  کالته آقا محمدي و شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  چاە عميق كروژدە کشاورزي
102168 اصالح نام 96/09/07 530903 4061397 آستان قدس رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن   ست برق132 ك لووات د کشاورزي
102184 الیروبی 96/10/20 515022 4066016 کشت و صنعت جوین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  چاە عميق مال      کشاورزي
102200 الیروبی 96/11/10 517276 4065391 شرکت کشت و صنعت جوین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  مزرعه شهرستانك کشاورزي
102204 ادامه حفاري 96/01/15 600397 4033035 شرکت آب وفاضالب روستایی خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب و خوشاب  مش ان  مش ان  ا ست اە راە ا ن س    شرب روستا
102204 بهره برداري 96/09/27 600397 4033035 شرکت آب وفاضالب روستایی خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب و خوشاب  مش ان  مش ان  ا ست اە راە ا ن س    شرب روستا
102214 اصالح نام 96/11/10 489411 4071181 شرکت کشت و صنعت جوین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  چاە  الته گز کشاورزي



102214 تغییر محل 97/02/11 489411 4071181 شرکت کشت و صنعت جوین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  چاە  الته گز کشاورزي
102214 بهره برداري 96/02/26 489411 4071181 شرکت کشت و صنعت جوین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  چاە  الته گز کشاورزي
102218 بهره برداري 96/01/21 489627 4068374 محمد علی مهدوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  چاە عميق حس    جفتاي  کشاورزي
102224 بهره برداري 96/02/26 490384 4070777 محمد علی مهدوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  چاە عميق مختاري کشاورزي
102229 بهره برداري 96/02/26 488668 4069742 محمدعلی مهدوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  مزرعه جعفرا اد کشاورزي
102252 تغییر محل 96/11/15 527746 4062623 علی اصغر خیرخواه ونزهت الزمان ملک زاده جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  ابرا  م آ اد کشاورزي
102275 تغییر محل 96/03/09 539770 4059285 عبدالرسول کروژدهی  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  چاە عميق  مت ا اد كر کشاورزي
102277 تغییر محل 97/03/22 510906 4063790 علی اکبر زمندي وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي  مرکزي  جغتاي  چاە عميق شمارە دو زو کشاورزي
102283 پمپاژ مجدد 97/03/30 477083 4066605 ابراهیم حسین آبادي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  ا ست اە ازادوار کشاورزي
102290 بهره برداري 96/05/04 550660 4049188 شرکت ملی فوالد ایران جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  احمدا ادملك صنعتی
102291 تغییر محل 96/12/08 544896 4054302 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  عطامل   ح م آ اد   خش ا اد شرب روستا
102294 تغییر محل 97/03/05 477702 4068897 قربانعلی  حسین آبادي  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  حس    ا اد کشاورزي
102316 تغییر محل 96/05/25 545907 4057347 محمد اسماعیل مسلم  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  عطامل   ح م آ اد  بهرام ه کشاورزي
102316 کف شکنی 96/10/17 545907 4057347 محمد اسماعیل مسلم  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  عطامل   ح م آ اد  بهرام ه کشاورزي
102323 تغییر محل 96/06/11 474282 4067499 حسن  عسگري  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  ازادوار کشاورزي
102326 الیروبی 96/02/27 500804 4070574 حسین ابویسانی  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  اب  سان کشاورزي
102352 اصالح نام 97/02/02 516328 4049944 علی اصغر الهی نیک وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي ج  ن  عطامل   زر ن   داغ ا اد کشاورزي
102355 بهره برداري 96/04/04 522144 4063066 یحیی ایوبی، قربان محمد وزنردي وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن   حرا اد /مزرعه  حراب کشاورزي
102365 تغییر محل 96/03/02 540543 4061282 ابوالقاسم کروژدهی  وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  كروژدە کشاورزي
102365 اصالح کروکی 96/12/22 540543 4061282 ابوالقاسم کروژدهی  وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  كروژدە کشاورزي
102368 پمپاژ مجدد 97/02/08 490936 4071131 سیدعلی  مختاري  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  چاە عميق مختاري کشاورزي
102374 بهره برداري 96/03/10 598786 4032204 احمدرضا داوودي وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب و خوشاب  مش ان  مش ان  ا ست اە راە ا ن س    کشاورزي
102377 پمپاژ مجدد 96/10/10 588252 4035075 امیر جعفر ادیب وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ر اط جز  ر اط جز کشاورزي
102380 بهره برداري 96/03/20 514387 4067950 بابا علی خسروشیري وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  چاە عميق مال      کشاورزي
102380 پمپاژ مجدد 97/03/22 514387 4067950 بابا علی خسروشیري وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  چاە عميق مال      کشاورزي
102405 تغییر محل 97/01/21 582467 4043094 حسین برادران فیروزابادي وشرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ر اط جز  ع د  آ اد کشاورزي
102420 تغییر محل 96/01/23 592936 4032602 محمد معصومی  و سایر شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  سلطان آ اد  طا را اد کشاورزي
102420 ادامه حفاري 96/02/06 592936 4032602 محمد معصومی  و سایر شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  سلطان آ اد  طا را اد کشاورزي
102420 بهره برداري 96/10/03 592936 4032602 محمد معصومی  و سایر شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  سلطان آ اد  طا را اد کشاورزي
102425 اصالح کروکی 96/07/05 524774 4062549 سیاوش خیرخواه- علی بهر آبادي و سایر شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  چاە عميق قارزي کشاورزي
102425 تغییر محل 96/03/21 524774 4062549 سیاوش خیرخواه- علی بهر آبادي و سایر شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  چاە عميق قارزي کشاورزي
102432 ادامه حفاري 96/10/27 592390 4038212 حبیب اله رباط جزي جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ر اط جز  ر اط جز کشاورزي



102432 ادامه حفاري 96/11/29 592390 4038212 حبیب اله رباط جزي جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ر اط جز  ر اط جز کشاورزي
102432 تغییر محل 96/10/13 592390 4038212 حبیب اله رباط جزي جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ر اط جز  ر اط جز کشاورزي
102434 پمپاژ مجدد 96/08/20 591833 4039619 سید حسین احمدي آزاد جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ر اط جز  ر اط جز کشاورزي
102434 پمپاژ مجدد 96/10/05 591833 4039619 سید حسین احمدي آزاد جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ر اط جز  ر اط جز کشاورزي
102437 الیروبی 96/10/27 526592 4062733 علی اصغر خیر خواه و نزهت الزمان ملک زاده جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  ابرا  م آ اد کشاورزي
102438 کف شکنی 96/01/19 589624 4034377 محمدصالحی مطلق و محمود صالحی مطلق وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ر اط جز  ر اط جز کشاورزي
102438 ادامه حفاري 96/02/27 589624 4034377 محمدصالحی مطلق و محمود صالحی مطلق وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ر اط جز  ر اط جز کشاورزي
102438 بهره برداري 96/12/19 589624 4034377 محمدصالحی مطلق و محمود صالحی مطلق وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ر اط جز  ر اط جز کشاورزي
102440 تغییر محل 96/01/26 604656 4031711 براتعلی بلقان آبادي جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  سلطان آ اد  س دا ادجد د کشاورزي
102440 بهره برداري 96/05/26 604656 4031711 براتعلی بلقان آبادي جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  سلطان آ اد  س دا ادجد د کشاورزي
102469 بهره برداري 96/09/27 579999 4044339 محمد مشکانی  وعلی اکبربیگلرزاده وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مش ان  مش ان  مش ان کشاورزي
102470 تغییر محل 96/10/13 588197 4033212 اداره آب و فاضالب روستایی نیشابور جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  سلطان آ اد  خوشاب شرب روستا
102470 ادامه حفاري 96/12/19 588197 4033212 اداره آب و فاضالب روستایی نیشابور جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  سلطان آ اد  خوشاب شرب روستا
102472 تغییر محل 97/01/18 483390 4070278 محمد فراشیانی وشرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  چاە مشاع 1ف ض ا اد کشاورزي
102476 پمپاژ مجدد 97/01/22 487066 4071442 قربانعلی اناري و شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  ف خ ا اد کشاورزي
102488 بهره برداري 96/09/19 471713 4063484 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  ع دل ا اد کشاورزي
102494 پمپاژ مجدد 97/02/24 511435 4069791 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  گوري کشاورزي
102497 بهره برداري 96/12/12 536380 4059939 قاسم نقابی و شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  جنت ا اد کشاورزي
102504 کف شکنی 96/01/15 594266 4032880 رمضان  معصومی وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب و خوشاب  مش ان  مش ان  ا ست اە راە ا ن س    کشاورزي
102506 بهره برداري 96/06/08 608041 4036812 محمد علی ومحمد رضا رباطی وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب نیشابور فیروزه جوق تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    جم   کشاورزي
102507 تغییر محل 96/03/02 605143 4033744 علی اوسط  الهامی  تبار و شرکاء جوین - سلطان آباد آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    ر ا   شا زادە کشاورزي
102508 تغییر محل 96/09/14 599057 4033852 رستم چوپانی - محمدحسین شبانی - رمضان علی سلط ان آبادي  وشرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب و خوشاب  مش ان  مش ان  ا ست اە راە ا ن س    کشاورزي
102510 کف شکنی 96/10/27 490475 4073193 خواجه علی دلیر.حسن جغتایی.مراد علی خیر آبادي وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  ع اس ا اد کشاورزي
102518 اصالح نام 97/02/31 504925 4073526 ابراهیم ف حسین ابراهیم ف موسی علی اکبر خداشاهی وکالي سایري جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  خداشاە  /دە امام / کشاورزي
102518 تغییر محل 97/03/02 504925 4073526 ابراهیم ف حسین ابراهیم ف موسی علی اکبر خداشاهی وکالي سایري جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  خداشاە  /دە امام / کشاورزي
102532 تغییر محل 97/04/23 539404 4060159 اداره آب و فاضالب روستایی سبزوار جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  جنت ا اد شرب روستا
102553 تغییر محل 96/10/12 489367 4073005 حسن جغتایی وسایر شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن   الته گز کشاورزي
102568 پمپاژ مجدد 96/11/17 590605 4032883 امیر جعفر ادیب  و شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  سلطان آ اد  طا را اد کشاورزي
102585 بهره برداري 96/12/06 542957 4056710 خداداد عباس  آبادي   وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  عطامل   ح م آ اد  رستم ا اد کشاورزي
102587 تغییر محل 96/12/10 541557 4059466 اسماعیل بنی هاشمی ,عباسعلی و محمد عباس آبادي و قدرت خوش رفتار و  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  ته بند کشاورزي
102594 تغییر محل 97/02/20 604196 4030840 عبدالعلی  مقصودي فر وسایر شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  سلطان آ اد  چهار اغ کشاورزي
102595 الیروبی 97/03/20 603554 4033874 رمضانعلی جمبرجوقی  وشرکاء جوین - سلطان آباد آب نیشابور فیروزه جوق تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    جم   کشاورزي



102598 کف شکنی 96/01/19 600288 4031340 علی اکبر رضایی و شکرا....سید آبادي وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  سلطان آ اد  سوزندە کشاورزي
102599 بهره برداري 97/02/27 604393 4029597 علی اوسط بلقان آبادي و علی اکبر مقصودي پور وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  سلطان آ اد  چهار اغ کشاورزي
102611 بهره برداري 96/11/28 610624 4036827 سیداحیاء مرزانی  جوین - سلطان آباد آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    ر ا   شا زادە کشاورزي
102613 چاه رزرو 97/03/30 599835 4047190 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مش ان   ام  د نه شور شرب روستا
102617 بهره برداري 96/02/12 604135 4039150 رمضانعلی چنبر جوقی و سایر شرکاء جوین - سلطان آباد آب نیشابور فیروزه خوشاب  مش ان  مش ان  چاە حا    رست    کشاورزي
102619 بهره برداري 96/09/07 603171 4039566 فرامرز  رستمی نژاد وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مش ان  مش ان  چاە حا    رست    کشاورزي
102648 پمپاژ مجدد 96/01/26 476523 4068240 محمد قلیچی پور وسایر شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  خل ل ا اد کشاورزي
102660 تغییر محل 96/02/27 474764 4063890 سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  ازادوار کشاورزي
102660 بهره برداري 96/06/08 474764 4063890 سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  ازادوار کشاورزي
102669 تغییر محل 96/08/30 599367 4041234 سیدعباس مشکانی و سیدعلی میرزائی وسایر شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مش ان  مش ان  مش ان کشاورزي
102672 پمپاژ مجدد 96/11/14 600973 4041951 محمد یوسف مشکانی و محمد مشکانی وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مش ان  مش ان  مش ان کشاورزي
102678 کف شکنی 96/02/27 600810 4045176 عباس مشکانی و شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مش ان  مش ان  مش ان کشاورزي
102685 تغییر محل 96/12/19 589343 4036853 میرزا رجب هاشمی و شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ر اط جز  ر اط جز کشاورزي
102688 پمپاژ مجدد 97/03/09 523802 4062913 زین العابدین ،عزیزاله،حیدر ونوراله بهر آبادي و کالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار سبزوار ج  ن  مرکزي   االج  ن   حرا اد /مزرعه  حراب کشاورزي
102691 بهره برداري 96/10/19 542382 4059725 مهدي اسماعیل آبادي،ابراهیم آبساالن و سایر شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ا اد ج  ن  عطامل   ح م آ اد  خ   کشاورزي
102702 تغییر محل 96/04/04 473465 4067767 سید رضا حسینی و علی اکبر عسگري وسایرشرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  ازادوار کشاورزي
102702 بهره برداري 96/10/17 473465 4067767 سید رضا حسینی و علی اکبر عسگري وسایرشرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  ازادوار کشاورزي
102727 بهره برداري 96/06/23 583423 4042709 ابوذر سلمان زاده وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب جغتاي   ال     ائ    ج  ن  فراش ان کشاورزي
102733 بهره برداري 96/08/23 550274 4044700 شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  عطامل   ح م آ اد  چاە عميق شمارە 2 الل صنعتی
102737 بهره برداري 96/04/08 594043 4039409 محمد رباط چزي و مهدي سبزوي وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب و خوشاب  مش ان  مش ان  ا ست اە راە ا ن س    کشاورزي
102740 پمپاژ مجدد 96/12/09 593058 4039951 رجب  رباط جزي  جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ر اط جز  ر اط جز کشاورزي
102746 بهره برداري 96/06/07 595251 4041005 علی اصغر خرمی نیک وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب و خوشاب  مش ان  مش ان  ا ست اە راە ا ن س    کشاورزي
102767 تغییر محل 97/02/26 541213 4061335 ابراهیم باقراف وعلی اکبرباقراف وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  ملك ا اد کشاورزي
102781 تغییر محل 96/10/20 590191 4037407 عباسعلی معصومی  و شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ر اط جز  ر اط جز کشاورزي
102781 کف شکنی 97/04/14 590191 4037407 عباسعلی معصومی  و شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ر اط جز  ر اط جز کشاورزي
102783 تغییر محل 96/07/23 574731 4025373 علی عنبرستانی  جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب ستان خوشاب  مركزي  ط س  عن   کشاورزي
102803 بهره برداري 97/04/23 466294 4064160 فیروز - غالمحسین ورضا شفیع آبادي  وسایرشرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  شفيع ا اد کشاورزي
102809 پمپاژ مجدد 96/09/07 510660 4059065 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي  مرکزي  جغتاي  ا ادي زورزمندشمارە م شرب روستا
102810 پمپاژ مجدد 96/03/20 492293 4055810 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي  مرکزي  دستوران  كهنه شرب روستا
102825 پمپاژ مجدد 96/02/17 522256 4067467 محمدپرما،غالمرضا فقیهی نژادومیرزا قربان انداده وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن   الته اندادە کشاورزي
102833 بهره برداري 96/10/10 611379 4028602 مسلم وعلی اصغر چزگی  جوین - سلطان آباد آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    ت ه ج ك کشاورزي
102834 بهره برداري 96/02/31 532422 4064538 عید محمد قاسمی و محمد ولی جعفر آبادي وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  فتح ا ادنو /فتح ا اد کشاورزي



102863 بهره برداري 96/08/23 511165 4058350 شرکت شهرك هاي صنعتی خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي  مرکزي  جغتاي  زمند صنعتی
102866 اصالح نام 96/10/10 522825 4059134 کشت و صنعت جوین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  چاە عميق شمارە 2قندي کشاورزي
102868 بهره برداري 96/02/19 521520 4059721 شرکت کشت و صنعت جوین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن   حرا اد /مزرعه  حراب کشاورزي
102871 بهره برداري 96/04/04 522422 4060397 شرکت کشت و صنعت  جوین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن   حرا اد /مزرعه  حراب کشاورزي
102873 اصالح نام 96/11/01 521140 4060980 شرکت کشت و صنعت جوین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  طرسك کشاورزي
102875 اصالح نام 96/11/03 522228 4061252 کشت و صنعت جوین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن   حرا اد /مزرعه  حراب کشاورزي
102878 اصالح نام 96/11/10 522410 4061938 شرکت کشت و صنعت جوین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن   حرا اد /مزرعه  حراب کشاورزي
102879 اصالح نام 96/10/30 521505 4062346 شرکت کشت و صنعت جوین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  طرسك کشاورزي
102881 پمپاژ مجدد 96/10/20 518660 4067839 عباس دانشور ئ شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  س دا ادا راد کشاورزي
102881 پمپاژ مجدد 96/11/23 518660 4067839 عباس دانشور ئ شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  س دا ادا راد کشاورزي
102881 بهره برداري 96/06/25 518660 4067839 عباس دانشور ئ شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  س دا ادا راد کشاورزي
102887 بهره برداري 96/09/13 450713 4060775 سید حسین فاطمی جوین - سلطان آباد آب سبزوار تربت حیدریه جغتاي   ال     ائ    ج  ن  شفيع ا اد کشاورزي
102889 کف شکنی 96/02/10 534474 4056540 محمدحسین  نقابی  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  مزرعه شه دمطهري کشاورزي
102902 بهره برداري 97/02/08 536531 4052841 محمد علی مهدوي  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن   ارخانه قندج  ن کشاورزي
102907 بهره برداري 96/11/03 538753 4051581 محمدعلی  مهدوي  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن   ارخانه قندج  ن کشاورزي
102913 تغییر محل 96/01/23 585328 4041283 محمدرباط جزي وکیل احمد قبولیان زارع جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ر اط جز  ع د  آ اد کشاورزي
102924 تغییر محل 96/05/14 549173 4054665 ابوالقاسم بهرامی  وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  عطامل   ح م آ اد  مزرعه قادري کشاورزي
102924 کف شکنی 96/07/30 549173 4054665 ابوالقاسم بهرامی  وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  عطامل   ح م آ اد  مزرعه قادري کشاورزي
102949 بهره برداري 96/02/27 502801 4067191 سید علی راه چمنی و علی آرمان وکالي سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي  مرکزي  جغتاي  چاە عميق شمارە 3زور کشاورزي
102954 پمپاژ مجدد 96/06/04 479986 4065343 اداره امور اراضی شهرستان سبزوار جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي  مرکزي  دستوران  جاورتن کشاورزي
102982 الیروبی 96/03/23 465782 4064915 فرامرز شفیع ابادي  و شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  شفيع ا اد کشاورزي
103000 تغییر محل 96/11/10 533479 4064596 براتعلی رضائی جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  مرکزي   االج  ن  فتح ا ادنو /فتح ا اد کشاورزي
103004 تغییر محل 96/12/14 504088 4063228 اضغر جغتایی جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي  مرکزي  جغتاي  موتوررح م ا اد  ال د کشاورزي
103073 تغییر محل 96/01/23 482803 4068882 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  چاە مشاع 1ف ض ا اد کشاورزي
103073 بهره برداري 96/04/04 482803 4068882 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  چاە مشاع 1ف ض ا اد کشاورزي
103078 پمپاژ مجدد 96/04/14 461607 4060008 اداره امور اراضی شهرستان بجنورد جوین - سلطان آباد آب سبزوار تربت حیدریه جغتاي   ال     ائ    ج  ن  شفيع ا اد کشاورزي
103145 پمپاژ مجدد 96/11/10 459420 4060847 اداره امور اراضی شهرستان سبزوار جوین - سلطان آباد آب سبزوار تربت حیدریه جغتاي   ال     ائ    ج  ن  شفيع ا اد کشاورزي
103147 تغییر محل 96/03/10 457878 4060705 اداره امور اراضی بجنورد جوین - سلطان آباد آب سبزوار تربت حیدریه جغتاي   ال     ائ    ج  ن  شفيع ا اد کشاورزي
103147 تغییر محل 96/09/28 457878 4060705 اداره امور اراضی بجنورد جوین - سلطان آباد آب سبزوار تربت حیدریه جغتاي   ال     ائ    ج  ن  شفيع ا اد کشاورزي
103154 بهره برداري 97/02/27 457189 4063343 مختار صحرائیان وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار تربت حیدریه جغتاي   ال     ائ    ج  ن  شفيع ا اد کشاورزي
103185 اصالح نام 97/02/02 561472 4046383 علی اغر الهی نیک وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ج  ن  عطامل   زر ن  احمدا اد کشاورزي
103200 بهره برداري 96/09/30 610359 4029290 محمد حسین رسائی فر جوین - سلطان آباد آب نیشابور فیروزه خوشاب  مركزي  سلطان آ اد  س دا ادجد د کشاورزي



103213 بهره برداري 96/03/20 451425 4060906 مهدي کمالی و محمدعلی کمالی جوین - سلطان آباد آب سبزوار تربت حیدریه جغتاي   ال     ائ    ج  ن  شفيع ا اد کشاورزي
103218 الیروبی 96/02/27 504013 4070169 شاهرخ  الهیاري  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  خداشاە  /دە امام / کشاورزي
103222 اصالح نام 96/11/30 508931 4068563 غالمحسن زرقانی وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  ع   ا اد کشاورزي
103222 تغییر محل 96/12/16 508931 4068563 غالمحسن زرقانی وکیل سایرین جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  ع   ا اد کشاورزي
103224 تغییر محل 96/11/28 511923 4066480 احمدرضا فشانجردي  جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال    م ان ج  ن  چاە عميق مال      کشاورزي
103297 بهره برداري 96/02/26 564763 4040643 حبیب ایزي جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ط س  چاە عميق شمارە 2راە  دام و طیور
103298 بهره برداري 96/12/21 591505 4032004 شرکت شهرك هاي صنعتی خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  سلطان آ اد  طا را اد صنعتی
103308 الیروبی 96/02/26 556363 4041152 ابراهیم جوانبخت - حسن وعبدالحمید جنت آبادي  وسایرشرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین خوشاب  مركزي  ط س  ع   ا اد کشاورزي
103345 حفر اولیه 96/12/12 568116 4034464 قاسم رستمی نیا حسینعلی شاکري علی نوروزي و سایر شرکاء جوین - سلطان آباد آب سبزوار خوشاب خوشاب  مركزي  ط س   الته حا     اقر کشاورزي
103444 پمپاژ مجدد 97/01/22 483395 4065007 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار جغتاي جغتاي   ال     ائ    ج  ن  چاە شمارە 39 من در شرب روستا
103852 تغییر محل 96/01/20 550270 4043895 محمد علی برغمدي-علی سلیمان خواه جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ا وە  برغمد ج  ن  مرکزي  پ   صنعتی
103852 ادامه حفاري 96/02/12 550270 4043895 محمد علی برغمدي-علی سلیمان خواه جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ا وە  برغمد ج  ن  مرکزي  پ   صنعتی
103852 پمپاژ مجدد 96/08/11 550270 4043895 محمد علی برغمدي-علی سلیمان خواه جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ا وە  برغمد ج  ن  مرکزي  پ   صنعتی
103852 بهره برداري 96/06/25 550270 4043895 محمد علی برغمدي-علی سلیمان خواه جوین - سلطان آباد آب سبزوار جوین ا وە  برغمد ج  ن  مرکزي  پ   صنعتی
103858 حفر اولیه 96/06/19 0 0 شرکت ملی فوالد ایران سبزوار آب سبزوار سبزوار ج  ن  عطامل   ح م آ اد  ح م ا اد صنعتی
104141 حفر اولیه 97/01/22 529027 4054621 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي جوین - سلطان آباد آب سبزوار سبزوار شرب روستا 
107011 بهره برداري 96/02/26 605966 4001499 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  چاە مشاع شه د مهدي ت س    کشاورزي
107016 پمپاژ مجدد 96/12/05 608516 3966868 رجب عرب عامري عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  شام ان  رزق ا اد س    کشاورزي
107030 تغییر محل 96/11/17 591590 4003328 علی اکبر گلرخ  عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  صالح ا ادبزرگ س    کشاورزي
107039 بهره برداري 97/02/03 604013 4002201 سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  اولر /ر  عه / س    کشاورزي
107043 تغییر محل 97/04/14 602314 3983922 محمد زینلی و شرکاء عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  شام ان  ع اس ا اد س    کشاورزي
107046 تغییر محل 96/06/08 587103 3980369 اداره  امور اراضی  سبزوار عطائیه آب سبزوار سبزوار ا    وار  ششتمد  بيهق  شن شو    اخ   س    کشاورزي
107082 پمپاژ مجدد 96/12/06 599581 3974330 ابوالقاسم ناصري  عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  شام ان  ن  ــهار اال س    کشاورزي
107082 پمپاژ مجدد 96/12/26 599581 3974330 ابوالقاسم ناصري  عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  شام ان  ن  ــهار اال س    کشاورزي
107086 بهره برداري 96/12/06 621040 3987847 آستان قدس رضوي عطائیه آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  غزا    حصارس خ کشاورزي
107096 بهره برداري 96/04/14 602929 3972662 حسن توفیقی و شرکاء عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  شام ان  حس    ا اد س    کشاورزي
107106 تغییر محل 97/02/29 633694 3963046 حاتم ساالري  عطائیه آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  قلعه زن ار کشاورزي
107130 بهره برداري 96/02/19 597405 3972429 غالمرضا هنرور، محمدرضا هنرور عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  شام ان  ن  ــهار اال س    کشاورزي
107161 بهره برداري 96/02/26 591271 4002473 اعظم ساالري طزرقی عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  صالح ا ادبزرگ س    کشاورزي
107173 تغییر محل 96/09/11 608548 3990583 علی اکبر احمدي  عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  شام ان  تركن س    کشاورزي
107185 بهره برداري 96/12/20 624197 3961449 محمد ضرغامی عطائیه آب نیشابور کاشمر کشاورزي اشمر  كو س خ  ت اب  گورس د
107218 کف شکنی 97/02/09 587044 4003105 خیراله پایرنج  و سایرین عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط   اشم ا اد س    کشاورزي



107218 ادامه حفاري 97/04/03 587044 4003105 خیراله پایرنج  و سایرین عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط   اشم ا اد س    کشاورزي
107241 پمپاژ مجدد 97/03/28 584195 4002102 اداره امور اراضی سبزوار عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  حا    شمسا س    کشاورزي
107302 بهره برداري 96/11/12 583047 4002629 شرکت پیشگامان تجارت نوین اریکه کویر عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  حا    شمسا س    دام و طیور
107410 بهره برداري 96/07/30 606296 3979034 علیرضا پیري و شرکا عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  شام ان  ع   ا ادتر من س    کشاورزي
107410 حفر اولیه 96/03/03 606296 3979034 علیرضا پیري و شرکا عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  شام ان  ع   ا ادتر من س    کشاورزي
107478 حفر اولیه 96/04/11 596695 4003402 شرکت توسعه مجمتع هاي خدماتی رفاهی پارس زیکورات عطائیه آب سبزوار سبزوار وار  مرکزي  ر اط  اولر /ر  عه / س    خدمات
108004 کف شکنی 96/08/30 629024 3937782 علی صمیمی خضربیگی و حسین مهدي نژاد خضر بیگی وکالي سایرین سنگرد - قلعه میدان آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  كو س خ  ت اب  چغ   
108007 بهره برداري 97/02/13 617437 3939358 غالمرضا امجدیان سنگرد - قلعه میدان آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  كو س خ  ت اب  تك جن    
108007 اصالح نام 96/12/14 617437 3939358 غالمرضا امجدیان سنگرد - قلعه میدان آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  كو س خ  ت اب  تك جن    
108025 بهره برداري 96/02/31 619800 3942090 علی فدوي سنگرد - قلعه میدان آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  كو س خ  ت اب  اوندر
108071 تغییر محل 97/03/27 628889 3933729 عبداله حسین پناه طرقی وکیل سایرین سنگرد - قلعه میدان آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  كو س خ  ت اب  موتوراب شمارە 5
108179 حفر اولیه 96/11/16 599649 3947866 محمودروحی سنگرد - قلعه میدان آب سبزوار سبزوار وار  ششتمد  ر ــع شامات  قلعه م دان س    کشاورزي
109058 بهره برداري 96/02/31 502389 4001296 علیرضا چشمی داورزن آب سبزوار داورزن وار  داورزن   اە  چشام س    کشاورزي
109060 مجوز احداث  96/02/10 503594 4001672 غالم علی- محمد - نوراله سلیمانی و سایر شرکاء داورزن آب سبزوار داورزن وار  داورزن   اە  چشام س    کشاورزي
109108 کف شکنی 96/09/05 483132 4018196 سید حسین  مزینانی  داورزن آب سبزوار داورزن وار  داورزن  م  نان  م  نان س    کشاورزي
109108 بهره برداري 96/12/26 483132 4018196 سید حسین  مزینانی  داورزن آب سبزوار داورزن وار  داورزن  م  نان  م  نان س    کشاورزي
109137 بهره برداري 96/11/10 499260 4007387 محمد علی ،علیرضا وصفرخسروآبادي  ، اله یار رستمی وعزت بروغنی داورزن آب سبزوار داورزن او    ك    وار  داورزن   اە  چاە عميق قن   س    کشاورزي
109149 پمپاژ مجدد 96/11/14 501110 4002701 غالمرضا خسروآبادي  داورزن آب سبزوار داورزن وار  داورزن   اە  خ وا اد س    کشاورزي
109161 اصالح نام 97/02/25 513704 4016236 محمد مهدي نعمت شاهی  وکیل سایري داورزن آب سبزوار داورزن وار  داورزن   اە  مهر س    کشاورزي
109165 بهره برداري 96/08/16 486628 4014860 حسن  غنی آبادي  داورزن آب سبزوار داورزن وار  داورزن  م  نان  جنت ا اد س    کشاورزي
109191 پمپاژ مجدد 97/01/20 490872 4021201 اداره آب و فاضالب روستایی سبزوار داورزن آب سبزوار داورزن وار  داورزن   اە  مزرعه سازمان ات ا/مز س    شرب روستا
109262 بهره برداري 96/02/27 492097 4017042 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي- بهره بردار ابراهیم داورزنی داورزن آب سبزوار سبزوار وار  داورزن   اشت     اسماع ل ا اد س    خدمات
109264 حفر اولیه 96/11/14 500605 4020543 شهرك هاي صنعتی خراسان رضوي داورزن آب سبزوار سبزوار وار  داورزن   اە   م     س    صنعتی
122044 تغییر محل 97/03/17 624350 4076460 اداره آب و فاضالب روستایی نیشابور ینگجه آب نیشابور نیشابور ن شابور   وال ت   وال ت  ب دخان شرب روستا
122065 تغییر محل 97/03/09 632132 4069326 علیرضا یکتا ،اسماعیل اسدي ،محمدرضا حسنی ،علی اصغر محمدي ،  ینگجه آب نیشابور نیشابور ن شابور   وال ت   وال ت  مزرعه رضا کشاورزي
122067 بهره برداري 96/10/13 632727 4069362 علیرضا یکتا ینگجه آب نیشابور نیشابور ن شابور   وال ت   وال ت  مزرعه رضا کشاورزي
122069 تغییر محل 96/09/28 633891 4068901 علی  مختاري  ینگجه آب نیشابور نیشابور ن شابور   وال ت   وال ت  مزرعه رضا کشاورزي
122071 تغییر محل 97/04/23 631697 4067891 علیرضا یکتا.اسماعیل اسدي.محمدرضا حسنی فر.عباسعلی قشقائی وعلی  ینگجه آب نیشابور نیشابور   /موتو

ن شابور   وال ت   وال ت  موتوراب سلطا   کشاورزي
122074 تغییر محل 96/11/04 634161 4068159 علی مختاري  ینگجه آب نیشابور نیشابور ن شابور   وال ت   وال ت  ام    ا اد کشاورزي
122117 کف شکنی 97/01/23 630732 4064323 عبدالرضا سوختانلو-محمدنبی سوختانلو-علی محمد سوختانلو وکالي سایرین ینگجه آب نیشابور نیشابور ن شابور   وال ت   وال ت   الته م دان کشاورزي
200005 الیروبی 96/07/03 637009 4103507 شرکت تولیدي و بسته بندي ادویه زرین قوچان قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  فرخان شا را صنعتی
200038 بهره برداري 96/10/20 620048 4115540 علی اصغر قدیمی قوچان آب قوچان مشهد کشاورزي 



200063 بهره برداري 96/03/11 641151 4103651 مسعود رضا عاصی وکیل سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  نقارە خانه کشاورزي
200063 پمپاژ مجدد 96/09/20 641151 4103651 مسعود رضا عاصی وکیل سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  نقارە خانه کشاورزي
200145 تغییر محل 96/02/20 636232 4102283 مجید قربانپور - سعید و وحید شفیعی دولو قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  فرخان شا را کشاورزي
200149 الیروبی 96/07/23 616635 4102794 غالمعلی  غالمعلی پور قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  ب  لر کشاورزي
200191 پمپاژ مجدد 96/09/24 640255 4107564 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  ش   ن درە   مت ا ادچاال    کشاورزي
200245 بهره برداري 96/03/22 627069 4110775 حسین اسکندر فیالبی وکیل سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  ف الب کشاورزي
200250 الیروبی 96/10/09 621569 4107667 علیرضا نیتی  وکیل غالمحسین و غالمرضا نیتی قوچان آب قوچان قوچان وزا اد قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  ف   کشاورزي
200250 بهره برداري 97/04/17 621569 4107667 علیرضا نیتی  وکیل غالمحسین و غالمرضا نیتی قوچان آب قوچان قوچان وزا اد قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  ف   کشاورزي
200273 بهره برداري 96/04/25 610358 4113097 حسینعلی اسماعیل زاده عسگرآباد و غالمعلی حمیدي عسگر آباد وکالي  قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  سعادت ق   سف    کشاورزي
200273 پمپاژ مجدد 97/03/19 610358 4113097 حسینعلی اسماعیل زاده عسگرآباد و غالمعلی حمیدي عسگر آباد وکالي  قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  سعادت ق   سف    کشاورزي
200309 تغییر محل 96/11/30 612616 4109462 حسین علی بخشی ومحمد علی محمدي وکالي سایرین قوچان آب قوچان قوچان زارجب قوچان  مرکزي  قوچان عتيق   الته م   کشاورزي
200332 بهره برداري 96/05/08 641813 4103439 آستان قدس رضوي قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  ع   ا اد کشاورزي
200346 بهره برداري 96/04/26 613501 4113469 حسینعلی بخشی و اسماعیل ادیبی علی اصغر یاقوتی، علیرضا ابراهیمی  قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  اقالطفع    کشاورزي
200453 چاه رزرو 97/03/07 623768 4110274 اداره آب و فاضالب روستایی قوچان قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  محمدا ادعل ا شرب روستا
200454 تغییر محل 96/06/11 634611 4102288 محمد بهشتی کهنه فرود , و سایر شرکاء قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  عسك  ه/ ن ت ا اد/ کشاورزي
200455 الیروبی 96/10/17 635903 4104628 علی اصغر علی بابافرخانی وکیل سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  فرخان شا را کشاورزي
200459 بهره برداري 96/07/06 613015 4115929 محمدقلی آغاسی و محمداسماعیل سریعی جعفرآباد وکالي سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  جعفرا ادعل ا کشاورزي
200466 الیروبی 97/01/21 615744 4113137 سید علی محمد میر رضایی قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  اقالطفع    کشاورزي
200528 تغییر محل 96/03/09 644681 4108645 احمد رضایی اول قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  ش   ن درە  پري ا اد کشاورزي
200528 بهره برداري 97/03/22 644681 4108645 احمد رضایی اول قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  ش   ن درە  پري ا اد کشاورزي
200534 بهره برداري 96/10/26 620692 4116096 حسن ایزدي برج و قربان ایزدي برج وکالي سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  اترا اد کشاورزي
200538 بهره برداري 96/01/30 625828 4111342 احمد  اسماعیلی فیالبی قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  ف الب کشاورزي
200539 تغییر محل 96/09/21 656053 4104460 حسین  و جواد حسینی قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  خل انلو کشاورزي
200554 اصالح نام 97/03/27 620816 4118600 محمد روحانی قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  فتح ا اد کشاورزي
200558 تغییر محل 96/12/09 655168 4105067 ذوالفقار ابراهیمی  و کیل سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  ديزاديز کشاورزي
200566 مجوز احداث  97/01/15 631300 4104363 علی نیازي و ابوالفضل جنگجو وکالي سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  عسك  ه/ ن ت ا اد/ کشاورزي
200573 بهره برداري 96/06/19 638436 4102278 حجی قربان صاحبکارفرخانی قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  نقارە خانه دام و طیور
200600 اصالح نام 96/09/14 633409 4105241 علی اکبر مالعلی فرخانی  قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق   س م ا اد کشاورزي
200622 مجوز احداث  96/03/09 630532 4100277 پیر حسین یدي کهنه فرود و رمضانعلی بخشی وکالي سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  كهنه فرود کشاورزي
200624 تغییر محل 96/05/18 626842 4110854 علی اکبر قلیچ  یزدان آباد قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  ف الب کشاورزي
200650 پمپاژ مجدد 96/07/19 615018 4114407 علی اکبر محمدي وغالمعلی یاقوتی جعفرآبادي وکالي سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  جعفرا ادعل ا کشاورزي
200650 مجوز احداث  97/03/21 615018 4114407 علی اکبر محمدي وغالمعلی یاقوتی جعفرآبادي وکالي سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  جعفرا ادعل ا کشاورزي



200654 مجوز احداث  96/07/23 617043 4117027 محمدعلی محمدنژاد وعلی اصغرفوالدي وکالي سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  ب ج ز دانلو کشاورزي
200656 بهره برداري 97/02/15 641907 4104931 علی ثابت و گل محمد صفري و محمد محمدي وکیل سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  مرت    ا اد کشاورزي
200676 تغییر محل 97/02/25 641353 4103219 اداره آب و فاضالب روستایی قوچان قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  نقارە خانه شرب روستا
200700 بهره برداري 96/06/19 640438 4107380 اسماعیل و رمضان چاالکی و سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  ش   ن درە   الته  ل کشاورزي
200707 کف شکنی 96/02/19 628260 4108785 شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان رضوي قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  شهرك صنع    قوچان صنعتی
200713 کف شکنی 97/02/13 633508 4104000 نیازعلی  آهی وشرکاء قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق   س م ا اد کشاورزي
200716 بهره برداري 96/01/31 624667 4111812 حسین علی والیی قوچان عتیق و سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  شهركهنه کشاورزي
200722 بهره برداري 97/02/02 629866 4098840 اداره آب و فاضالب روستایی قوچان قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  كهنه فرود شرب روستا
200742 تغییر محل 96/05/29 619717 4112043 محمد ناظري ثانی وعید محمد فرازي یزدان و حسین اصغر وکالي سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  يوسف ا اد کشاورزي
200760 کف شکنی 96/06/20 658821 4103339 قربان خانجانی  ثانی  قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  كچالنلو کشاورزي
200798 بهره برداري 96/06/19 618529 4113578 عبدالحسین غفاري،محمدپور غنی،محمد ابراهیم امیدوار علیرضا شفیعی  قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  يوسف ا اد کشاورزي
200871 بهره برداري 96/01/28 631995 4107173 شرکت برق منطقه اي خراسان رضوي قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  فتح ا اد خدمات
200883 تغییر محل 96/03/01 636005 4104529 محمد رحیم بابامحمدیان  قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  فرخان شا را کشاورزي
200901 تغییر محل 97/04/14 633284 4107423 علی خضري  قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق   س م ا اد کشاورزي
200913 بهره برداري 96/01/14 640351 4111479 محمود قانعی وکیل سایرین و علی اکبر داس منه به میزان سهام قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  ش   ن درە  اق ار ز کشاورزي
200929 مجوز احداث  96/11/12 643027 4102773 تقی  شجاع علی آبادي وکیل سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه   الته ع   الل کشاورزي
200934 تغییر محل 96/09/08 631775 4109432 بزرگ  شکیبا و نعمت اله نوروزیان وکیل سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  ش   ن درە   اد ان قوچان کشاورزي
200934 مجوز احداث  96/12/17 631775 4109432 بزرگ  شکیبا و نعمت اله نوروزیان وکیل سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  ش   ن درە   اد ان قوچان کشاورزي
200944 اصالح کروکی 96/03/23 619040 4114137 محمدپورغنی وحسین نشاط یوسف آبادومحمدابراهیم امیدواریوسف  قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  اترا اد کشاورزي
200993 مجوز احداث  96/09/11 622410 4110607 محمد ابراهیم دلیري یزدان آباد سفلی و برات محمد کیومرثی دربندي  قوچان آب قوچان قوچان وزا اد قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  ف   کشاورزي
201001 مجوز احداث  97/02/30 618260 4115642 حسن محمدنژاد - ذکریا قمري - برات محمد زارعی وکالي  سایرین قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  اترا اد کشاورزي
201048 تغییر محل 96/09/08 626363 4111013 حسین اسکندر فیالبی واسکندر اسکندر فیالبی قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  ف الب کشاورزي
201048 مجوز احداث  97/04/10 626363 4111013 حسین اسکندر فیالبی واسکندر اسکندر فیالبی قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  ف الب کشاورزي
201086 مجوز احداث  96/12/19 638264 4101552 محسن حسین زاده ناظري قوچان آب قوچان قوچان حس    شف     قوچان  مرکزي  سودالنه  مزرعه پ   کشاورزي
201115 بهره برداري 96/03/11 636363 4099363 علی اصغر  شجري دولو و قربان هوشمند قوچان آب قوچان قوچان حس    شف     قوچان  مرکزي  سودالنه  مزرعه پ   کشاورزي
201143 بهره برداري 96/01/28 631911 4103338 شرکت آب وفاضالب روستایی خراسان رضوي قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  عسك  ه/ ن ت ا اد/ شرب روستا
201145 بهره برداري 96/01/28 636486 4103613 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  فرخان شا را خدمات
201191 الیروبی 97/01/26 637296 4099480 میر حسین واسماعیل شفیعی  دولو قوچان آب قوچان قوچان حس    شف     قوچان  مرکزي  سودالنه  مزرعه پ   کشاورزي
201265 بهره برداري 97/02/29 632723 4104201 شرکت آب و فاضالب استان خرسان رضوي قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق   س م ا اد شرب شهري
201337 الیروبی 96/09/14 619911 4118553 یداله محمودزاده قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  ب ج ز دانلو کشاورزي
201367 مجوز احداث  96/12/09 626591 4111240 محمد حسن اسکندر  فیالبی  قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  ف الب کشاورزي
201447 کف شکنی 97/03/30 634802 4110405 علی اصغر جهانی  قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  ش   ن درە   اد ان قوچان کشاورزي



201680 کف شکنی 97/04/07 636472 4104740 احمد مرحوم محمدفرخانی قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  فرخان سف    کشاورزي
201723 سابقه انسداد چاه 96/07/04 637044 4103418 سید محمد زارعی چیتگر و طاهره حاجی زاده قوچان آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  فرخان شا را کشاورزي
201789 تغییر محل 96/03/21 636353 4100913 رحمانعلی گل محمد فرخانی قوچان آب قوچان قوچان حس    شف     قوچان  مرکزي  سودالنه  مزرعه پ   دام و طیور
201789 ادامه حفاري 96/06/01 636353 4100913 رحمانعلی گل محمد فرخانی قوچان آب قوچان قوچان حس    شف     قوچان  مرکزي  سودالنه  مزرعه پ   دام و طیور
201789 ادامه حفاري 96/05/28 636353 4100913 رحمانعلی گل محمد فرخانی قوچان آب قوچان قوچان حس    شف     قوچان  مرکزي  سودالنه  مزرعه پ   دام و طیور
202708 ادامه حفاري 97/04/09 638252 4100583 شرکتمجتمع صنعتی فرخان گوشت قوچان قوچان آب قوچان مشهد قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  اقالطفع    خدمات
202708 ادامه حفاري 97/04/17 638252 4100583 شرکتمجتمع صنعتی فرخان گوشت قوچان قوچان آب قوچان مشهد قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  اقالطفع    خدمات
202708 حفر اولیه 97/02/15 638252 4100583 شرکتمجتمع صنعتی فرخان گوشت قوچان قوچان آب قوچان مشهد قوچان  مرکزي  قوچان عتيق  اقالطفع    خدمات
203255 حفر اولیه 96/03/09 632838 4103035 آب  و فاضالب روستایی قوچان آب قوچان مشهد قوچان  مرکزي  قوچان عتيق   س م ا اد شرب روستا
209005 تغییر محل 96/12/19 683309 4149304 علی  روشندل  و سایرین درگز آب درگز درگز درگز  مرکزي  ت اب  ارت ان کشاورزي
209020 بهره برداري 96/10/02 675534 4154495 شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوي درگز آب درگز درگز درگز  نوخندان  شهرستانه  خنالنلو شرب شهري
209028 بهره برداري 96/05/02 689230 4148735 محمد دردي پیرانی ،علی خیرخواه و جواد خدا رحمی درگز آب درگز درگز درگز  مرکزي  ت اب  چقر کشاورزي
209030 بهره برداري 97/04/16 619188 4165545 براتعلی زینلی وکیل سایرین درگز آب قوچان قوچان ان  دولتخانه  بردر قوچان   اجگ   کشاورزي
209080 کف شکنی 96/04/18 680182 4137952 تیمور عزیزي  درگز آب درگز درگز درگز  چا شلو  قرە  اشلو  ب ات کشاورزي
209136 بهره برداري 96/10/02 686398 4148800 آب و فاضالب درگز درگز آب درگز درگز درگز  مرکزي  ت اب  كورچشمه شرب شهري
209143 تغییر محل 96/11/10 688116 4148911 حسن  عاشوري  صفر قلعه و شرکاء درگز آب درگز درگز درگز  مرکزي  ت اب   ل  ز کشاورزي
209145 الیروبی 96/10/16 681641 4150293 محمدعلی  دالور وکیل سایرین درگز آب درگز درگز درگز  مرکزي  ت اب   الته  لوط و ارت ان کشاورزي
209145 بهره برداري 96/12/21 681641 4150293 محمدعلی  دالور وکیل سایرین درگز آب درگز درگز درگز  مرکزي  ت اب   الته  لوط و ارت ان کشاورزي
209145 پمپاژ مجدد 96/10/11 681641 4150293 محمدعلی  دالور وکیل سایرین درگز آب درگز درگز درگز  مرکزي  ت اب   الته  لوط و ارت ان کشاورزي
209164 بهره برداري 96/10/02 680762 4141367 قربان محمد نوروزي  درگز آب درگز درگز درگز  چا شلو  قرە  اشلو  پركند کشاورزي
209186 بهره برداري 96/08/16 625822 4162494 حسن سنجري درگز آب قوچان قوچان ان  دولتخانه  شمخال قوچان   اجگ   کشاورزي
209186 پمپاژ مجدد 96/12/07 625822 4162494 حسن سنجري درگز آب قوچان قوچان ان  دولتخانه  شمخال قوچان   اجگ   کشاورزي
209278 کف شکنی 96/12/15 672049 4152948 فریدون سعادتیان  درگز آب درگز درگز ت سلطان درگز  نوخندان  شهرستانه  ح   کشاورزي
209289 بهره برداري 97/02/31 617277 4166514 اسماعیل  قجري بردر وسایرین درگز آب قوچان قوچان ان  دولتخانه  قرجقه قوچان   اجگ   کشاورزي
209295 بهره برداري 96/05/08 623492 4163940 برات محمد ناصري خبوشان و سایر شرکاء درگز آب قوچان قوچان ان  دولتخانه  بردر قوچان   اجگ   کشاورزي
209460 حفر اولیه 96/07/29 692946 4130796 امور عشایري درگز درگز آب درگز درگز خدمات 
209474 ادامه حفاري 96/04/11 678489 4136925 آبفاي شهري درگز آب درگز درگز درگز  چا شلو  قرە  اشلو  داغدار شرب شهري
300006 مجوز احداث  96/11/15 658400 3800532 حسین معماري بهابادي و شرکاء گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  بها اد کشاورزي
300016 مجوز احداث  96/12/06 651475 3804621 عباسعلی باقري وکیل سایرین گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  مسجدديزوق کشاورزي
300063 تغییر محل 96/01/15 641712 3805137 محمد رضا انصاري وکیل سایرین گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  چا ك کشاورزي
300066 حفر اولیه 96/03/09 655917 3797973 شرکت گروه صنعتی گناباد گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  چاە روغ     صنعتی
300076 بهره برداري 96/05/03 657223 3804901 شرکت آب و فاضالب روستایی استان خرسان رضوي گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  مند شرب روستا



300081 مجوز احداث  96/11/15 651672 3805231 مجید رضا صادق زاده و شرکاء گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  مسجدديزوق کشاورزي
300085 مجوز احداث  97/01/27 657367 3801706 عباسعلی جعفرزاده نوقابی و سایرشرکاء گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  بها اد کشاورزي
300086 مجوز احداث  96/10/13 649715 3801458 یعقوب یعقوبی  گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  ر اب کشاورزي
300094 مجوز احداث  96/06/21 657724 3805261 غالمرضا رنجبر دلوئی وکیل سایرین گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  مند کشاورزي
300117 بهره برداري 96/10/06 658296 3804957 غالمحسین جوانبخت وکیل سایرین گناباد آب گناباد گناباد   

گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  دولو   کشاورزي
300121 بهره برداري 96/01/27 655606 3804635 بنیاد مسکن انقالب اسالمی گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  مند خدمات
300123 ادامه حفاري 96/07/22 631018 3800223 امور آبفار گناباد گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  حصار شرب روستا
300124 حفر اولیه 96/12/21 659263 3801367 مجتمع آموزش عالی گناباد گناباد آب گناباد گناباد خدمات 
300125 حفر اولیه 96/03/09 648440 3807807 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي-بهره بردار شرکت یاسمین گناباد گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  ر اب صنعتی
300137 حفر اولیه 96/12/22 642614 3804122 شهرداري گناباد گناباد آب گناباد گناباد صنعتی 
300164 تغییر محل 96/04/04 653951 3807658 حسن  پهلوان  گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  شهرك صنع    گنا اد کشاورزي
300191 بهره برداري 96/03/27 660204 3783128 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي گناباد آب گناباد گناباد گنا اد   اخك   اخك  حوض برجوق شرب روستا
300197 بهره برداري 96/05/25 654367 3804241 سپاه پاسداران - ناحیه مقاومت بسیج گناباد گناباد آب گناباد گناباد خدمات 
300243 پمپاژ مجدد 96/11/18 654468 3807235 ابراهیم رضایی بیلندي و عباسعلی غفاري ملکی گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد   اغ اس ا کشاورزي
300260 حفر اولیه 96/10/06 658842 3799397 آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي گناباد آب گناباد گناباد شرب روستا 
300264 مجوز احداث  96/03/08 657851 3799791 اداره آب و فاضالب روستایی گناباد گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  بها اد شرب روستا
300266 تغییر محل 97/01/27 635680 3805307 اداره آب و فاضالب روستایی گناباد گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  ر اب شرب روستا
300267 مجوز احداث  96/08/11 651574 3800572 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  ر ن شرب روستا
300267 بهره برداري 97/03/02 651574 3800572 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  ر ن شرب روستا
300338 حفر اولیه 97/04/16 637290 3809195 شرکت آب منطقه اي - بهره بردار کشت و صنعت ساالریه گناباد گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  حوض خا    دام و طیور
300355 مجوز احداث  96/05/23 669928 3796612 نجفعلی  میرملکی  گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  حوض كولفار کشاورزي
300412 تغییر محل 96/02/20 680112 3776691 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي گناباد آب گناباد گناباد گنا اد   اخك   اخك  معدن خاك  سوز /معذن  شرب روستا
300415 مجوز احداث  97/01/27 658149 3804654 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي گناباد آب گناباد گناباد   

گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  دولو   شرب روستا
301004 بهره برداري 97/03/13 732203 3802594 مدیریت امور اراضی خراسان رضوي گیسور خواف خواف خواف  جل ه زوزن  كي    قطارگز کشاورزي
301035 بهره برداري 96/12/16 714692 3843887 مرکز گسترش خدمات تولیدي گیسور آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  جن ل  جن ل  جنت ا ادجن ل کشاورزي
301077 بهره برداري 96/01/27 731535 3803341 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي گیسور خواف خواف خواف  جل ه زوزن  كي    قطارگز کشاورزي
301087 پمپاژ مجدد 97/01/18 710828 3836735 علی اصغر نعمتی گیسور آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  جن ل  جن ل  كودە کشاورزي
301087 بهره برداري 96/05/07 710828 3836735 علی اصغر نعمتی گیسور آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  جن ل  جن ل  كودە کشاورزي
301096 بهره برداري 96/07/10 714054 3828617 رحمان  اسماعیل زادو سایرین گیسور آب تربت حیدریه رشتخوار   عل ا

رشتخوار  جن ل  جن ل  ع   ن   کشاورزي
301183 ادامه حفاري 96/10/13 711132 3793105 آب وفاضالب روستایی گناباد گیسور آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  گ سورنوسازي شرب روستا
301183 تغییر محل 96/04/11 711132 3793105 آب وفاضالب روستایی گناباد گیسور آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  گ سورنوسازي شرب روستا
301183 بهره برداري 97/04/16 711132 3793105 آب وفاضالب روستایی گناباد گیسور آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  گ سورنوسازي شرب روستا



301187 بهره برداري 96/10/16 707871 3833412 محمدرضا شادفر وکیل سایرین جنگل آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  جن ل  جن ل  كودە کشاورزي
301187 پمپاژ مجدد 96/12/16 707871 3833412 محمدرضا شادفر وکیل سایرین جنگل آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  جن ل  جن ل  كودە کشاورزي
301189 بهره برداري 96/02/19 704457 3830730 محمدرضا شادفر وکیل سایرین جنگل آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  جن ل  جن ل  ا نگران کشاورزي
301198 تغییر محل 97/04/19 712375 3844271 بنیادمستضعفان  جنگل آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  جن ل  جن ل  جنت ا ادجن ل کشاورزي
301202 پمپاژ مجدد 96/12/28 704161 3828376 غالمرضا عرب خزائی و سایرین جنگل آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  جن ل  جن ل  ا نگران کشاورزي
302001 تغییر محل 96/01/26 609855 3813137 آب و فاضالب بجستان بجستان - یونسی آب گناباد بجستان شرب شهري جستان  مرکزي   جستان  چاە شمارە 1شهرداري
302001 اصالح کروکی 96/03/29 609855 3813137 آب و فاضالب بجستان بجستان - یونسی آب گناباد بجستان شرب شهري جستان  مرکزي   جستان  چاە شمارە 1شهرداري
302005 مجوز احداث  96/02/30 607753 3820333 بجستان - یونسی  علی  تقی زاده  بجستانی و شرکاء آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  مرکزي   جستان  مرغداري س  د
302008 الیروبی 96/07/20 604031 3821451 حسین افضل نیا وحمید سراج وکالي سایرین بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  مرکزي   جستان  چاە علوي
302012 تغییر محل 96/07/25 588080 3837985 سید احمد جعفري احمد آبادي و سایر شرکاء بجستان - یونسی آب گناباد بجستان زا    پ   /م  

کشاورزي جستان  يو      دق  چاە صاد  
302013 پمپاژ مجدد 96/05/09 586586 3839704 بجستان - یونسی  ناصر بیدخوري  آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  ابرا  م ا اد
302025 مجوز احداث  96/10/14 597446 3846715 حسن لطفی فخرآباد وکیل سایرین بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  كورە اجراذرگون
302046 بهره برداري 96/01/27 597798 3823707 شرکت آب وفاضالب روستایی خراسان رضوي بجستان - یونسی آب گناباد بجستان ا اد شرب روستا جستان  مرکزي   جستان  ا   
302048 تغییر محل 96/03/09 605036 3822898 اکبربرزگران  بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  مرکزي   جستان  چاە علوي
302049 بهره برداري 96/01/26 587721 3840280 مهدي رفیعی فخر آباد وکیل سایرین بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  ابرا  م ا اد
302058 بهره برداري 96/04/21 588084 3836281 حسین میرزاده مقدم و سایر شرکاء بجستان - یونسی آب گناباد بجستان ز کشاورزي جستان  يو      دق  چاە چهل  كتارئ /م  
302060 بهره برداري 96/01/27 620946 3847039 حسن اسماعیل پور بجستان - یونسی آب گناباد گناباد بردسكن  انا د  صحرا  مارنديز/مارانديز/ دام و طیور
302064 الیروبی 96/08/01 622110 3849062 عبدالحسین دانشوري  بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو     يو     مارانديز
302065 مجوز احداث  96/11/15 624423 3849405 اکبرمهاجري مرندیز ورحمت اله پاکزادمرندي وسایرین بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو     يو     مارانديز
302067 الیروبی 96/09/02 624198 3849104 حسین آقایی ثانی وکیل سایرین بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو     يو     مارانديز
302071 مجوز احداث  97/04/12 600364 3849137 حسن برهان وکیل سایرین بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق   دق
302075 بهره برداري 96/02/26 599824 3848406 حبیب اله سالمی سردق- عباس میرزایی - صولت سلیمانی - احمد سلیمانی  بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق   الته انتظام
302080 مجوز احداث  96/03/23 594667 3844765 سیدمحمود سجادي  وکیل سایرین بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  فخرا اد
302086 مجوز احداث  96/01/23 600189 3847269 محمد حسین معینی  و شرکاء بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق   الته انتظام
302086 تغییر محل 96/08/24 600189 3847269 محمد حسین معینی  و شرکاء بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق   الته انتظام
302088 بهره برداري 96/01/27 621912 3846725 شرکت آ ب منطقه اي خراسان رضوي-بهره بردار غالم درخشانی بجستان - یونسی آب گناباد گناباد بردسكن  انا د  صحرا  مارنديز/مارانديز/ خدمات
302094 الیروبی 96/03/08 596144 3845413 قدرت اهللا نوروزي  بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  فخرا اد
302096 مجوز احداث  96/10/07 594071 3841984 علی اکبر رحمتی  -گل محمد قلی پور- رجبعلی طاهري و سایر شرکاء بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  چاە د قانها
302100 مجوز احداث  96/07/15 593880 3845026 اکبر رجبی رحمت آبادي بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  فخرا اد
302103 پمپاژ مجدد 96/09/28 567977 3810107 نعمت اهللا شوکت فدائی و سعید ابتهاج پور بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  مرکزي   جستان  منبع اب قاسم ا اد
302103 پمپاژ مجدد 96/11/02 567977 3810107 نعمت اهللا شوکت فدائی و سعید ابتهاج پور بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  مرکزي   جستان  منبع اب قاسم ا اد
302105 بهره برداري 96/05/23 597974 3845932 بجستان - یونسی  غالم حسن  سلط انی  و شرکاء آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  كورە اجراذرگون



302107 مجوز احداث  96/07/22 599010 3846910 اکبر سلط انی  بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  كورە اجراذرگون
302108 مجوز احداث  96/09/13 595873 3843851 غالمحسین رضایی  و شرکاء بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  فخرا اد
302109 مجوز احداث  96/03/21 598736 3844968 بجستان - یونسی  حسن  قربانی  وکیل سایرین آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  فخرا اد
302111 بهره برداري 97/04/12 629857 3846164 شرکت آب و فاضالب  استان خراسان رضوي بجستان - یونسی آب گناباد بجستان شرب شهري جستان  يو     يو     چاە منبع اب يو    
302118 بهره برداري 96/01/27 586374 3838830 اکبر صفر نژاد و حسن احمدیان مرندیز بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  چاە  اش   ن ا
302119 بهره برداري 96/05/26 589462 3838399 ماشاء ا... رجبی رحمت آبادي با وکالت محمد رجبی رحمت آبادي بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  چاە اسد ان
302122 حفر اولیه 96/09/07 610367 3821012 بجستان - یونسی شرکت آب منطقه اي -بهره بردارشرکت شن شویی نور بجستان آب گناباد گناباد خدمات 
302130 بهره برداري 96/10/30 622156 3848339 اکبر فروهی وکیل سایرین بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو     يو     مارانديز
302133 مجوز احداث  96/09/21 594140 3844397 محمدجواد مهریزي ثانی  بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  فخرا اد
302134 بهره برداري 96/01/27 620264 3846002 شرکت آب منطقه اي - بهره بردار شرکت دام و طیور قائم مرندیز بجستان - یونسی آب گناباد گناباد بردسكن  انا د  صحرا  مارنديز/مارانديز/ خدمات
302142 حفر اولیه 96/06/19 607101 3817372 محمود رستگار بجستانی بجستان - یونسی آب گناباد گناباد کشاورزي 
302142 ادامه حفاري 96/08/03 607101 3817372 محمود رستگار بجستانی بجستان - یونسی آب گناباد گناباد کشاورزي 
302145 مجوز احداث  96/12/05 597870 3824650 سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  مرکزي   جستان  چاە اخوند ا
302147 بهره برداري 96/01/27 595297 3844854 آقا ذبیح اله باقرزاده و سایر شرکاء بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  فخرا اد
302152 کف شکنی 96/09/30 601052 3849472 بجستان - یونسی  صولت اهللا  حشمتی  آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق   دق
302174 مجوز احداث  96/02/10 600605 3847693 بجستان - یونسی  حبیب اله سالمی  سردق وکیل سایرین آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق   الته انتظام
302174 مجوز احداث  97/04/16 600605 3847693 بجستان - یونسی  حبیب اله سالمی  سردق وکیل سایرین آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق   الته انتظام
302175 حفر اولیه 97/03/12 600980 3841216 آب و فاضالب روستایی بجستان بجستان - یونسی آب گناباد گناباد شرب روستا 
302181 تغییر محل 96/10/12 587736 3835792 حسین آقایی بجستانی وسایرشرکاء بجستان - یونسی آب گناباد بجستان   /چاە اقا    

کشاورزي جستان  يو      دق  چاە ب   
302276 مجوز احداث  96/10/19 593455 3845436 اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداري خراسان رضوي بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  فخرا اد
302277 تغییر محل 97/04/19 592031 3844055 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان خراسان رضوي بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  چاە حس    ا اد منصوري
302277 مجوز احداث  96/11/10 592031 3844055 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان خراسان رضوي بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  چاە حس    ا اد منصوري
302285 مجوز احداث  96/12/06 601301 3847579 آقایان حسن ایزدي یزدان آبادي و عباس ایزدي یزدان آبادي وکیل سایرین بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق   دق
302319 بهره برداري 96/01/27 589433 3797480 شرکت آب وفاضالب روستایی خراسان رضوي بجستان - یونسی آب گناباد بجستان شرب روستا جستان  مرکزي  ج  ن  چاە پور فاط   
302320 بهره برداري 96/01/27 621608 3847163 حسین اسماعیل پور بجستان - یونسی آب گناباد بجستان دام و طیور جستان  يو     يو     مارانديز
302336 مجوز احداث  96/11/18 599665 3823752 آب و فاضالب بجستان بجستان - یونسی آب گناباد بجستان شرب شهري جستان  مرکزي   جستان  چاە اخوند ا
302336 کف شکنی 97/03/17 599665 3823752 آب و فاضالب بجستان بجستان - یونسی آب گناباد بجستان شرب شهري جستان  مرکزي   جستان  چاە اخوند ا
302408 مجوز احداث  96/05/23 612088 3838665 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي بجستان - یونسی آب گناباد بجستان شرب روستا جستان  يو     يو     چاە  ال    
302409 بهره برداري 96/02/26 595825 3844984 محمد رضا حیدري فخرآباد بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  فخرا اد
302409 پمپاژ مجدد 96/09/18 595825 3844984 محمد رضا حیدري فخرآباد بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  فخرا اد
302462 مجوز احداث  96/09/02 562760 3798863 اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوي بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  مرکزي  ج  ن  گزراست
302475 بهره برداري 96/05/26 591781 3837649 علی اکبر رضایی فخرآباد بجستان - یونسی آب گناباد بجستان   

کشاورزي جستان  يو      دق  چاە رضا  



302475 پمپاژ مجدد 96/08/25 591781 3837649 علی اکبر رضایی فخرآباد بجستان - یونسی آب گناباد بجستان   
کشاورزي جستان  يو      دق  چاە رضا  

302485 بهره برداري 96/01/26 592744 3840846 حسن نوروزي فخر آبادي و سایر شرکا بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  چاە د قانها
302490 تغییر محل 96/10/20 591194 3840330 علی  رجبی رحمت آبادوحسن گلوي بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  چاە د قانها
302499 بهره برداري 96/05/23 591605 3836628 امان اله اسدي بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  چاە امان اله اسدي
302505 تغییر محل 96/02/25 589848 3840370 منصور اسدي  وکیل سایرین بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  چاە كرمانيها
302505 تغییر محل 96/07/22 589848 3840370 منصور اسدي  وکیل سایرین بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  چاە كرمانيها
302525 مجوز احداث  96/10/14 585071 3833560 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو      دق  چاە مزار ــها
302565 تغییر محل 97/04/03 560336 3793451 جهادکشاورزي خراسان جنوبی بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  مرکزي  ج  ن  گزراست
302615 مجوز احداث  96/03/20 612583 3801841 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي بجستان - یونسی آب گناباد بجستان شرب روستا جستان  مرکزي  ج  ن   الته كر
302686 بهره برداري 96/01/27 566574 3813902 محمد عباسی اول بجستان - یونسی آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  مرکزي   جستان  منبع اب قاسم ا اد
303006 بهره برداري 96/05/31 651804 3830574 حسن  صفاري و کیل سایرین عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  چاە مشاع شمارە دومار کشاورزي
303012 مجوز احداث  96/01/26 662158 3811114 محمد رضا سلطان زاده وکیل سایرین عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  قوژد کشاورزي
303012 مجوز احداث  97/03/02 662158 3811114 محمد رضا سلطان زاده وکیل سایرین عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  قوژد کشاورزي
303017 حفر اولیه 96/09/29 633383 3811636 شرکت آب منطقه اي - بهره بردار محمدعلی امینی عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  نودە  شتك صنعتی
303017 تغییر محل 96/12/27 633383 3811636 شرکت آب منطقه اي - بهره بردار محمدعلی امینی عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  نودە  شتك صنعتی
303035 بهره برداري 96/02/26 660934 3828144 ناصر خطیبی قوژوي و سایرین عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  چاە ش   ن کشاورزي
303040 بهره برداري 96/01/27 656060 3827899 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  چاە دوستدار کشاورزي
303045 مجوز احداث  96/10/17 663201 3807303 شهرداري  بیدخت  عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد ب ب دخت / چاە  گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  چاە    خدمات
303045 بهره برداري 97/02/05 663201 3807303 شهرداري  بیدخت  عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد ب ب دخت / چاە  گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  چاە    خدمات
303049 پمپاژ مجدد 96/06/08 666151 3814271 قاسم آخرتی حاجی آباد عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  حا    ا اد کشاورزي
303051 مجوز احداث  96/11/07 660117 3809017 محمود راستگو وشرکاء گناباد آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  قوژد کشاورزي
303052 بهره برداري 97/03/02 659527 3809374 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  قوژد شرب روستا
303057 بهره برداري 96/03/29 663481 3806122 شرکت دامداري ضیافت گوشت عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  كورە  فمان مصطفوي دام و طیور
303077 مجوز احداث  96/11/18 664650 3806752 شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان رضوي عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  كورە اجرفشاري  فمان صنعتی
303078 حفر اولیه 96/06/15 634612 3815299 حسن یعقوبی بهابادي وکیل سایرین عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  بها اد کشاورزي
303079 تغییر محل 96/12/23 688224 3813392 علیرضا مرتضایی و معصومه عباسی  دلویی عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  محسن ا اد کشاورزي
303085 حفر اولیه 96/12/27 652458 3828935 شرکت آب منطقه اي - بهره بردار شرکت کیهان راه شرق عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد خدمات 
303085 تغییر محل 97/02/18 652458 3828935 شرکت آب منطقه اي - بهره بردار شرکت کیهان راه شرق عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد خدمات 
303255 مجوز احداث  96/12/22 638938 3841631 احمدافروزش عمرانی - بیمرغ آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو     يو     چاە شمارە دوسنگ ا ش
303289 مجوز احداث  96/03/09 678990 3815243 آستان قدس رضوي عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  مزرعه استانقدس کشاورزي
303303 پمپاژ مجدد 96/09/25 646005 3835818 محمد حسین صبري وکیل سایرین عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  چاە شمارە 5ماركو ك / کشاورزي
303303 بهره برداري 96/06/22 646005 3835818 محمد حسین صبري وکیل سایرین عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  چاە شمارە 5ماركو ك / کشاورزي



303307 پمپاژ مجدد 97/02/05 660596 3815615 علیرضا میرازیی عمرانی عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  ع  زا اد کشاورزي
303314 تغییر محل 96/03/20 690527 3809338 شرکت آب وفاضالب روستایی خراسان رضوي عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  نودە  شتك شرب روستا
303314 مجوز احداث  97/02/22 690527 3809338 شرکت آب وفاضالب روستایی خراسان رضوي عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  نودە  شتك شرب روستا
303336 بهره برداري 96/03/03 656365 3828637 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  چاە دوستدار کشاورزي
303428 کف شکنی 96/08/29 656014 3825696 سازمان  پایانه ها عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  چاە سهراب معي    زادە خدمات
303454 تغییر محل 97/02/08 691829 3812305 راستین  عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  نودە  شتك کشاورزي
303462 تغییر محل 96/10/30 679056 3812185 آستان قدس رضوي عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  مزرعه استانقدس کشاورزي
303474 مجوز احداث  96/08/25 635188 3838987 محمد پهلوان  پور وکیل سایرین عمرانی - بیمرغ آب گناباد بجستان کشاورزي جستان  يو     يو     چاە دامداري مختاري
303481 تغییر محل 96/10/25 681720 3813950 آستان قدس رضوي عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  مزرعه استانقدس کشاورزي
303504 تغییر محل 96/04/10 662328 3810301 محمدحسین  میرزایی وکیل سایرین عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد ب روشناوند گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  چاە    کشاورزي
303510 بهره برداري 96/05/26 626991 3810588 مجتبی نورزاد عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد کشاورزي جستان  مرکزي   جستان  چشمه گزو
303511 بهره برداري 96/05/18 630780 3807425 عباسعلی محرابی وکیل سایرین عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد  حوض اشوري کشاورزي
303571 تغییر محل 97/04/21 674321 3806323 مرتضی ازغندي شهري عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي   س لوت  سمع    صنعتی
303580 مجوز احداث  97/04/23 656887 3818498 حسین علیزاده مندي عمرانی - بیمرغ آب گناباد گناباد گنا اد  مرکزي  حومه گنا اد   الته مسگرا صنعتی
513003 پمپاژ مجدد 96/05/23 330649 4056156 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - صدقی - 47 سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس  ش الت استان قدس
513012 بهره برداري 96/03/07 329285 4034489 آستان قدس رضوي( اداره امالك و اراضی سرخس سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي  تجن  كچو   
513013 بهره برداري 96/03/08 333395 4030892 آستان قدس رضوي سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي  تجن  قلعه قصاب
513040 تغییر محل 97/03/30 331712 4041377 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي سرخس آب سرخس سرخس شرب روستا خس  مرکزي   خس  قوش عل جان
513063 تغییر محل 96/08/09 330522 4033276 غالمرضا نجاتی و رستم سلیمی و رسول ضیایی گلزار حیدري و سایرین سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي  تجن  كچو   
513072 تغییر محل 97/04/04 330584 4043306 رضا الیقی زاده سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس  قوش عل جان
513074 تغییر محل 96/06/11 334078 4038038 گل محمد ساالرزهی و سایرین سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس  لط ف ا اد
513076 تغییر محل 96/10/04 325306 4048716 محمد اکرمی وشرکا سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس  كند    
513104 بهره برداري 96/06/08 332476 4054789 آستان قدس رضوي سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس  ش الت استان قدس
513124 بهره برداري 96/03/17 333313 4025583 آستان قدس رضوي سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي  تجن  دولت ا اد
513128 بهره برداري 96/09/21 320858 4055534 آستانقدس رضوي سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس   اس ت ه
513188 تغییر محل 97/02/16 332825 4028965 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - دین محمد رودینی - 66 سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي  تجن  قوش س  وزي
513191 تغییر محل 96/12/15 328350 4036938 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - زیست تجن - 107 سرخس آب سرخس سرخس   افضل ان

کشاورزي خس  مرکزي  تجن  شن شو  
513191 الیروبی 96/11/11 328350 4036938 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - زیست تجن - 107 سرخس آب سرخس سرخس   افضل ان

کشاورزي خس  مرکزي  تجن  شن شو  
513199 تغییر محل 96/10/02 326590 4049330 بهلول وسایرین سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس  كند    
513210 بهره برداري 96/06/27 338019 4006936 غالمرضا  ساالري سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي  تجن  سنگر
513244 تغییر محل 96/07/02 333803 4055120 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - زین الدین - 108 سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس  ش الت استان قدس
513254 تغییر محل 96/07/30 329885 4056493 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - مفتخر - 110 سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس  ش الت استان قدس



513267 بهره برداري 96/05/09 335145 4044600 آستانقدس رضوي - کشت و صنعت سرخس سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس   اسكول استان قدس
513273 تغییر محل 96/07/10 331832 4055515 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - غالمیان - 101 سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس  ش الت استان قدس
513279 بهره برداري 97/02/29 336755 4048833 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - کشت و صنعت - 105 سرخس آب سرخس سرخس احمد کشاورزي خس  مرکزي   خس  ت ه م  
513279 تغییر محل 96/09/26 336755 4048833 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - کشت و صنعت - 105 سرخس آب سرخس سرخس احمد کشاورزي خس  مرکزي   خس  ت ه م  
513293 الیروبی 97/04/11 333101 3984841 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - اسدخانی - 202 سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرزداران   ل خاتون  صدرا اد
513302 پمپاژ مجدد 96/01/28 333661 3985582 شرکت سبزکاران خراسان سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرزداران   ل خاتون  صدرا اد
513302 تغییر محل 96/02/12 333661 3985582 شرکت سبزکاران خراسان سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرزداران   ل خاتون  صدرا اد
513307 بهره برداري 96/11/18 332974 3986656 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - احمد دل آرامی - 212 سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرزداران   ل خاتون  صدرا اد
513312 بهره برداري 96/03/06 321122 4054138 آستان قدس رضوي سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس   اس ت ه
513335 بهره برداري 96/03/02 326818 4056350 آستان قدس رضوي سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس   اس ت ه
513335 پمپاژ مجدد 97/02/08 326818 4056350 آستان قدس رضوي سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس   اس ت ه
513335 بهره برداري 96/11/23 326818 4056350 آستان قدس رضوي سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس   اس ت ه
513337 بهره برداري 96/03/06 327908 4055628 آستان قدس رضوي (امالك و اراضی سرخس سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس   اس ت ه
513339 تغییر محل 96/02/20 327996 4056308 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - کشت و صنعت - 132 سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس  ش الت استان قدس
513342 بهره برداري 97/02/09 328326 4040356 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - نقاش - 131 سرخس آب سرخس سرخس   گ

کشاورزي خس  مرکزي   خس  ساختمان  اي مسكو  
513358 پمپاژ مجدد 96/02/19 327951 4030088 آستان قدس رضوي -کشت و صنعت سرخس سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي  تجن  كچو   
513363 بهره برداري 96/03/17 334465 3990273 آستان قدرس رضوي سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرزداران   ل خاتون  صدرا اد
513417 بهره برداري 96/03/02 333335 4026057 آستان قدس رضوي (منطقه ویژه اقتصادي سرخس) سرخس آب سرخس سرخس خدمات خس  مرکزي  تجن  دولت ا اد
513418 بهره برداري 96/03/02 333378 4026614 آستان قدس رضوي (موسسه منطقه ویژه اقتصادي سرخس سرخس آب سرخس سرخس خدمات خس  مرکزي  تجن  دولت ا اد
513418 تغییر محل 96/09/28 333378 4026614 آستان قدس رضوي (موسسه منطقه ویژه اقتصادي سرخس سرخس آب سرخس سرخس خدمات خس  مرکزي  تجن  دولت ا اد
513426 بهره برداري 96/03/17 331271 4036355 آستان قدس رضوي (امالك و اراضی سرخس سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي   خس  قوش عظ م
513477 بهره برداري 96/11/23 335817 3993890 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - رسول دل آرامی - 220 سرخس آب سرخس سرخس ت ه کشاورزي خس  مرکزي  تجن  ش  
513478 پمپاژ مجدد 96/02/02 336183 3995006 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - منصور دل آرامی - 218 سرخس آب سرخس سرخس ت ه کشاورزي خس  مرکزي  تجن  ش  
513486 پمپاژ مجدد 97/02/16 336771 4004863 آستانقدس - امالك و اراضی سرخس  - جعفري نزاد - 215 سرخس آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرکزي  تجن  سنگر
513521 بهره برداري 96/03/17 331676 4038265 موسسه منطقه ویژه اقتصادي سرخس سرخس آب سرخس سرخس خدمات خس  مرکزي   خس  مزرعه استان قدس
513536 تغییر محل 96/10/03 333084 4034345 هادي نیرومند سرخس آب سرخس سرخس صنعتی خس  مرکزي  تجن  اصف ا اد
513801 بهره برداري 96/06/08 331661 4037233 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي سرخس آب سرخس سرخس خدمات خس  مرکزي   خس  قوش عظ م
513821 حفر اولیه 96/12/24 333229 3983895 آب و فاضالب روستایی سرخس آب سرخس سرخس شرب روستا 
514012 بهره برداري 96/06/13 699278 4058786 غالمعلی  ابراهیمی مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب        الته نادرجد د کشاورزي
514021 تغییر محل 96/12/16 725498 4035497 سیدعلی اصغر دوخاتون و غالمحسین کهندل و کالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  سوران کشاورزي
514023 بهره برداري 96/05/08 660728 4077949 علی اصغر شیخ - سید حسن سجادي عطار مشهد - چناران آب قوچان قوچان    سف دجان

قوچان  مرکزي  دوغا   کشاورزي
514023 تغییر محل 97/01/21 660728 4077949 علی اصغر شیخ - سید حسن سجادي عطار مشهد - چناران آب قوچان قوچان    سف دجان

قوچان  مرکزي  دوغا   کشاورزي



514029 بهره برداري 96/02/23 723134 4041486 مهدي مقدم وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  خطار ان کشاورزي
514030 بهره برداري 96/02/06 733376 4031002 مصطفی ضیاالدین و سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  حسن شهاب  /حسن شقا/ کشاورزي
514047 بهره برداري 96/02/06 726003 4034792 هادي ارباب و علی ارباب مشهد - چناران آب مشهد مشهد   

مشهد  مرکزي  طوس  خ    چما   کشاورزي
514055 الیروبی 96/07/24 726423 4025909 سازمان جهاد کشاورزي  خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف خدمات
514057 بهره برداري 96/11/23 713939 4039697 شرکت تعاونی کشاورزي صنعتی طالیه مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ناظ  ه صنعتی
514073 چاه رزرو 97/04/11 747309 4017455 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  عطار شرب روستا
514076 بهره برداري 96/06/06 704337 4052276 مشهد - چناران حمیدرجبی اول قصر وکیل سایرین آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب        ل ون کشاورزي
514077 اصالح نام 96/11/16 663261 4078034 علی اصغر محمد زاده وکیل سایرین مشهد - چناران آب قوچان قوچان    ش   ن  الته شفيع

قوچان  مرکزي  دوغا   کشاورزي
514083 تغییر محل 96/11/04 698815 4054869 جعفر شریف پوروعلی اصغر ابراهیمی وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       مو   ا اد کشاورزي
514125 بهره برداري 96/02/06 730936 4023949 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف کشاورزي
514129 تغییر محل 96/07/05 726014 4040422 اداره آب و فاضالب روستایی مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  طوس سف    شرب روستا
514146 پمپاژ مجدد 96/02/10 695532 4057386 براتعلی  افتخاري وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ن ا اد کشاورزي
514146 پمپاژ مجدد 96/12/21 695532 4057386 براتعلی  افتخاري وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ن ا اد کشاورزي
514146 پمپاژ مجدد 96/07/24 695532 4057386 براتعلی  افتخاري وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ن ا اد کشاورزي
514149 تغییر محل 96/09/04 732365 4021888 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف شرب شهري
514149 تغییر محل 96/09/04 732365 4021888 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف شرب شهري
514158 بهره برداري 96/02/06 696088 4057467 غالمرضا اسماعیل پوروکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ن ا اد کشاورزي
514168 تغییر محل 96/11/15 726939 4035454 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  عاشقان کشاورزي
514171 کف شکنی 96/10/19 693540 4055823 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       دستگرد کشاورزي
514172 تغییر محل 97/03/21 694305 4055404 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       چاە شمارە 2استان قدس کشاورزي
514178 تغییر محل 97/03/21 717048 4042117 حمید اشکذري مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  عشق ا اد کشاورزي
514189 بهره برداري 96/01/28 684418 4063396 مشهد - چناران احمد بیگلرزاده ،حشمت بیگلرزاده وکالي سایرین و هادي بیگلرزاده به  آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  دە  اغ کشاورزي
514190 بهره برداري 96/02/06 694165 4060402 حسین خردو چنارانی وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ح طه طال کشاورزي
514191 بهره برداري 97/02/17 725843 4032932 هاشم رجبی ، علی بخشیان ، صفرعلی زارعی ، علی محمدمحمدخانی  مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  ص دا اد کشاورزي
514193 پمپاژ مجدد 96/01/19 711797 4044106 حسن علی زاهدي ومحمودرجبی وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  خان سعادت کشاورزي
514196 تغییر محل 97/02/09 681415 4070877 قربان محمد نظامی،حجت ا...بصیري ،حضرتقلی حضرتی وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان  ز نگر کشاورزي
514197 بهره برداري 97/01/22 685158 4053243 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  خرما اد شرب روستا
514204 بهره برداري 96/02/20 674915 4080177 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان  خ  ــــج شرب روستا
514215 تغییر محل 96/12/12 727651 4035759 اداره آب و فاضالب روستایی مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد   

مشهد  مرکزي  طوس  لقما   شرب روستا
514226 اصالح کروکی 96/08/06 710049 4044950 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  چنارسوخته کشاورزي
514226 تغییر محل 96/03/09 710049 4044950 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  چنارسوخته کشاورزي
514232 بهره برداري 96/03/17 704784 4050191 غالمرضا صبوري وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ك  مخان کشاورزي



514247 تغییر محل 97/02/10 705378 4051775 حسین شاهی نیري وکیل مع الواسطه سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       شاە  لدي کشاورزي
514256 الیروبی 97/01/29 685157 4065064 مشهد - چناران  ابراهیم  علیزاده  وکیل سایرین آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران   الل کشاورزي
514263 بهره برداري 96/02/06 689777 4063784 عباس منتظر تربتی وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  عرب ا اد کشاورزي
514265 بهره برداري 96/01/29 714971 4042786 محمود حیدري بزمرگی وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت   الته ع    کشاورزي
514267 پمپاژ مجدد 97/02/15 682825 4063275 ابوالخیر جیرفتی وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران ا اد چناران  مرکزي  چناران  ام   کشاورزي
514269 تغییر محل 96/02/09 725023 4031503 شرکت آب و فاضالب  روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش شرب روستا
514286 تغییر محل 97/04/20 682985 4063450 اداره آب و فاضالب روستایی مشهد مشهد - چناران آب مشهد چناران ا اد چناران  مرکزي  چناران  ام   شرب روستا
514291 پمپاژ مجدد 97/01/28 682476 4058084 براتعلی پاکدامن وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  رضاا اد  نگ کشاورزي
514295 الیروبی 96/12/19 694152 4057896 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       محمدا اد ل چ شرب روستا
514295 تغییر محل 97/03/21 694152 4057896 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       محمدا اد ل چ شرب روستا
514295 الیروبی 96/12/19 694152 4057896 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       محمدا اد ل چ شرب روستا
514298 تغییر محل 97/02/16 731331 4027393 اداره آب و فاضالب روستایی مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف شرب روستا
514300 بهره برداري 96/02/11 748453 4028337 شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست   ال    شرب روستا
514305 بهره برداري 96/02/19 715823 4044683 شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت   الته اسماع ل شرب روستا
514318 تغییر محل 96/11/28 732094 4027567 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف کشاورزي
514318 تغییر محل 97/03/21 732094 4027567 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف کشاورزي
514320 تغییر محل 96/12/06 695897 4056134 آقاي محمدرضا و حمیدرضا حسین زاده وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       چاە عميق حس    زادە کشاورزي
514320 اصالح کروکی 97/01/18 695897 4056134 آقاي محمدرضا و حمیدرضا حسین زاده وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       چاە عميق حس    زادە کشاورزي
514328 بهره برداري 96/01/15 669772 4069626 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  مزرعه موفق کشاورزي
514332 بهره برداري 96/02/27 696638 4059822 شرکت کشت و صنعت سرچین خراسان- رحیم اسکندري وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ع اس خان قرە  ل کشاورزي
514332 کف شکنی 96/12/20 696638 4059822 شرکت کشت و صنعت سرچین خراسان- رحیم اسکندري وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ع اس خان قرە  ل کشاورزي
514341 بهره برداري 96/10/19 692913 4057391 امین رضا حاجی ولی زاده وکیل آقاي احمد علی حاجی ولی زاده مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       چاە شمارە 1ع اس ا اد کشاورزي
514341 پمپاژ مجدد 97/03/06 692913 4057391 امین رضا حاجی ولی زاده وکیل آقاي احمد علی حاجی ولی زاده مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       چاە شمارە 1ع اس ا اد کشاورزي
514342 تغییر محل 97/03/23 718553 4035428 شرکت گاز اکسیژن مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
514361 پمپاژ مجدد 96/06/26 698465 4053311 غالمرضا خرم و فریده شریف مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ب داب د کشاورزي
514368 کف شکنی 96/12/02 726288 4034105 محمد حسین آشفته قهقهه و محمد رضا حسینی آبرودي وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد   

مشهد  مرکزي  طوس  خ    چما   کشاورزي
514388 بهره برداري 96/02/23 732946 4029077 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  ف  زي شرب روستا
514395 پمپاژ مجدد 97/03/06 683779 4061425 حسین جاوید  وکیل سایرین  مشهد - چناران آب مشهد چناران ا اد چناران  مرکزي  چناران  خ   کشاورزي
514420 تغییر محل 96/03/03 682072 4064562 محمد ارشامی -محمود تشکري و امیر برات زاده وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  تل    کشاورزي
514423 بهره برداري 96/02/18 711679 4050490 محمد،علی،حسن حسین شهرت همگی حسین زاده مشهد - چناران آب مشهد چناران مشهد  مرکزي  م ان وال ت  فتح ا ادگرگها کشاورزي
514430 تغییر محل 97/04/13 721815 4036070 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  مهدئ ا اد شرب روستا
514432 پمپاژ مجدد 97/02/09 703661 4049231 غالمحسین کاللی،علی کهربائیان و حبیب اله خدادادي و سایر مالکین مشهد - چناران آب مشهد مشهد   

مشهد  مرکزي  م ان وال ت   قا   کشاورزي



514434 بهره برداري 96/02/24 698166 4053640 حمید علیمردانی حمید و مسعود خرم مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       چاە عميق استان قدس کشاورزي
514434 پمپاژ مجدد 96/02/17 698166 4053640 حمید علیمردانی حمید و مسعود خرم مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       چاە عميق استان قدس کشاورزي
514435 بهره برداري 96/02/23 697739 4053886 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       چاە عميق استان قدس کشاورزي
514439 تغییر محل 97/02/29 741758 4006847 آستان قدس  رضوي  مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    مزرعه نمونه کشاورزي
514443 بهره برداري 96/01/23 688408 4059489 غالمحسین رشید ،غالمعلی کارآمد و عبد ا... شیر نژاد وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران   م الن کشاورزي
514449 بهره برداري 96/06/07 716725 4037685 علی اصغر  رحیمی وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  روح ا اد کشاورزي
514451 بهره برداري 96/08/02 747564 4028134 هاشم مستوفی وسایرین  مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  برزش ا اد کشاورزي
514457 بهره برداري 96/02/23 713610 4038958 شرکت اب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ناظ  ه شرب روستا
514470 پمپاژ مجدد 97/02/07 685260 4055675 علی طاهري وکیل ورثه مرحوم محمدتقی طاهري مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  رضاا ادطا ري کشاورزي
514471 بهره برداري 96/03/07 684995 4056795 حسین لعل و قاسم عظیمی گیري مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  رضا آ اد طا ري کشاورزي
514477 کف شکنی 97/04/12 731706 4037275 اسماعیل فدایی وفرخ صادقی وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  گن دواز کشاورزي
514484 تغییر محل 97/02/25 694634 4060355 محمود علیپور بقال ومحمد تقی صابري قصاب وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ح طه طال کشاورزي
514497 بهره برداري 96/01/28 667988 4074288 احمد نخعی راد وکیل سایرین مشهد - چناران آب قوچان قوچان    مقصودا اد

قوچان  مرکزي  دوغا   کشاورزي
514505 تغییر محل 96/05/23 730214 4034828 فواد قوام زاده وکیل وراث مرحوم هاشم قوام زاده مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  امرغان طوس کشاورزي
514505 اصالح کروکی 97/02/02 730214 4034828 فواد قوام زاده وکیل وراث مرحوم هاشم قوام زاده مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  امرغان طوس کشاورزي
514505 اصالح نام 96/09/28 730214 4034828 فواد قوام زاده وکیل وراث مرحوم هاشم قوام زاده مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  امرغان طوس کشاورزي
514505 اصالح نام 96/10/25 730214 4034828 فواد قوام زاده وکیل وراث مرحوم هاشم قوام زاده مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  امرغان طوس کشاورزي
514509 تغییر محل 96/12/12 691954 4060023 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       اشكوان کشاورزي
514509 الیروبی 96/07/17 691954 4060023 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       اشكوان کشاورزي
514519 مجوز احداث  96/05/01 651143 4092609 مشهد - چناران  محمدعلی  وروح اله اسالمی نیاو آب قوچان قوچان   ا اد

   ت  
قوچان  مرکزي  دوغا   کشاورزي

514521 الیروبی 96/12/27 723831 4047332 محمود بران ومجتبی کبیري وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  درزاب  كندە خو کشاورزي
514540 بهره برداري 96/02/25 721115 4024744 بانک ملی ایران مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  حس    ا ادجلدك خدمات
514543 بهره برداري 96/02/06 675076 4068295 سید علی موسوي و سایر شرکاء مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  س دا اد کشاورزي
514543 پمپاژ مجدد 96/11/09 675076 4068295 سید علی موسوي و سایر شرکاء مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  س دا اد کشاورزي
514554 تغییر محل 96/11/14 728595 4027929 آستان قدس  رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كوشك مهدي کشاورزي
514555 تغییر محل 96/10/23 727099 4032991 بمانعلی وماشااله اسکندري مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  چهل حجرە کشاورزي
514556 بهره برداري 96/04/25 653450 4083997 برات ا... و محمود رضا گرجستانی مشهد - چناران آب قوچان قوچان   

   يزدان ا اد    
قوچان  مرکزي  دوغا   کشاورزي

514563 بهره برداري 96/02/06 739954 4027738 محمدحسن رمضان زاده ،ثریا و سودابه و سوسن بالندري و سایر شرکا مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  ع   ا اد کشاورزي
514568 تغییر محل 96/08/04 665995 4073275 صفر علی-محمد رضا -برات محمد و محمد حسن پاسپان مشهد - چناران آب قوچان قوچان غ  ال    چن  

قوچان  مرکزي  دوغا   کشاورزي
514568 بهره برداري 96/10/24 665995 4073275 صفر علی-محمد رضا -برات محمد و محمد حسن پاسپان مشهد - چناران آب قوچان قوچان غ  ال    چن  

قوچان  مرکزي  دوغا   کشاورزي
514569 بهره برداري 96/03/21 666252 4074274 رمضان سبحانی، علی زینل وکالي سایرین و علی بهادري مشهد - چناران آب قوچان قوچان    مقصودا اد

قوچان  مرکزي  دوغا   کشاورزي
514571 بهره برداري 96/02/24 720567 4033228 شرکت گلهار مشهد مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  چا شك صنعتی



514575 بهره برداري 96/02/06 683502 4062601 آستان قدس رضوي و سایر مالکین مشهد - چناران آب مشهد چناران ا اد چناران  مرکزي  چناران  ام   کشاورزي
514577 بهره برداري 96/02/06 697071 4055677 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       چاە عميق تو    خردە  کشاورزي
514592 بهره برداري 96/03/03 697112 4054842 علی اصغر گلدي وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       مزرعه معاون کشاورزي
514601 تغییر محل 97/02/16 732544 4031021 اداره آب و فاضالب روستایی مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  حسن شهاب  /حسن شقا/ شرب روستا
514601 اصالح کروکی 97/04/02 732544 4031021 اداره آب و فاضالب روستایی مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  حسن شهاب  /حسن شقا/ شرب روستا
514602 الیروبی 96/06/25 743023 4017890 آقاي عباس بابایی و غالمرضا صبوري کریم آباد وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  مهدي ا اد کشاورزي
514605 بهره برداري 96/02/11 683298 4063209 محمداسماعیل پاسبان مقدم و و محمدجمعه جوان وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران ا اد چناران  مرکزي  چناران  ام   کشاورزي
514607 تغییر محل 96/02/06 695707 4055338 خانم اقدس قاضی طبس و آقاي اسداله سالمی قاسمی وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       اوتان کشاورزي
514607 پمپاژ مجدد 96/03/20 695707 4055338 خانم اقدس قاضی طبس و آقاي اسداله سالمی قاسمی وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       اوتان کشاورزي
514607 بهره برداري 96/09/08 695707 4055338 خانم اقدس قاضی طبس و آقاي اسداله سالمی قاسمی وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       اوتان کشاورزي
514607 تغییر محل 97/04/10 695707 4055338 خانم اقدس قاضی طبس و آقاي اسداله سالمی قاسمی وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       اوتان کشاورزي
514611 پمپاژ مجدد 96/11/15 672114 4068793 احمد و جواد زارعی سید آباد مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  قزل كن کشاورزي
514646 بهره برداري 96/08/10 683121 4064065 مشهد - چناران  هادي  آزموده وکیل سایرین آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  تل    کشاورزي
514654 اصالح کروکی 97/03/12 754300 4021909 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  كينه ب ست / كنو ست / کشاورزي
514654 تغییر محل 96/12/09 754300 4021909 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  كينه ب ست / كنو ست / کشاورزي
514656 تغییر محل 97/01/29 755465 4021058 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  كينه ب ست / كنو ست / کشاورزي
514668 بهره برداري 96/02/06 754021 4022922 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  د نوكنارگوشه کشاورزي
514670 تغییر محل 96/09/28 692576 4057111 مشهد - چناران  محمدتقی  افتخاري ورثه مرحوم غالمحسین افتخاري آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       چاە شمارە 1ع اس ا اد کشاورزي
514671 پمپاژ مجدد 97/04/19 677825 4071733 محمد شکوهی سید آبادو علی اصغر لعل علیزاده و سایرشرکاء مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان   الته جعفر کشاورزي
514674 بهره برداري 96/02/06 708429 4045203 اداره موقوفات سادات رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ساغروان کشاورزي
514678 بهره برداري 96/02/18 715209 4044507 آستان قدس رضوي و سایر شرکاء مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ر حان کشاورزي
514690 بهره برداري 96/02/10 717861 4033025 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  چا شك شرب شهري
514691 بهره برداري 96/06/20 740550 4021074 حسن شایگی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  حلوا     کشاورزي
514694 تغییر محل 97/03/21 709658 4038640 آب و فاضالب شاندیز مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  ف ح ا اد شرب شهري
514702 بهره برداري 96/12/19 728075 4027038 شرکت نیسان شرق مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف صنعتی
514708 بهره برداري 96/02/12 735414 4023956 سازمان پارکها وفضاي سبز شهرداري مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  ز ركن خدمات
514710 بهره برداري 96/02/06 717310 4038459 شرکت برق بازار مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  روح ا اد کشاورزي
514750 بهره برداري 96/04/03 721040 4034622 شرکت تعاونی کشاورزي باغداران توس مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   اظم ا اد کشاورزي
514754 تغییر محل 96/11/18 710244 4043203 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  خرا ه ام     خدمات
514754 ادامه حفاري 96/12/16 710244 4043203 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  خرا ه ام     خدمات
514754 اصالح کروکی 97/03/20 710244 4043203 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  خرا ه ام     خدمات
514754 تغییر محل 97/03/02 710244 4043203 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  خرا ه ام     خدمات



514771 تغییر محل 96/07/10 723786 4040698 اداره آب و فاضالب روستایی مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  طوس عل ا شرب روستا
514771 تغییر محل 96/05/24 723786 4040698 اداره آب و فاضالب روستایی مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  طوس عل ا شرب روستا
514772 کف شکنی 96/02/26 712943 4040975 شرکت تولیدي حسنانو مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  عسگ  ه کشاورزي
514781 بهره برداري 96/10/09 715772 4035136 شرکت سهامی خوشگوار مشهد مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  حسن ا اد صنعتی
514788 بهره برداري 96/01/28 758222 4013136 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    احمدا اد کشاورزي
514794 بهره برداري 96/10/09 698568 4059734 مشهد - چناران حجت اله احمدي و سایرین آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       چهل پري کشاورزي
514798 تغییر محل 97/03/28 715657 4036337 شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز مشهد  مرکزي  م ان وال ت  روح ا اد صنعتی
514802 پمپاژ مجدد 97/01/28 674126 4068505 رضا جعفري سیدآبادي وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  چهارحوض کشاورزي
514804 تغییر محل 97/02/16 711195 4047865 مسلم مکاري و شرکاء مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت   الته ق  ان کشاورزي
514818 تغییر محل 96/10/25 688363 4062474 صفرعلی  فرح بخش  مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  چشمه ما    کشاورزي
514820 تغییر محل 96/10/25 698667 4048836 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       سلوگرد کشاورزي
514825 تغییر محل 96/10/23 671893 4077254 اداره موقوفات سادات رضوي  مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان  ع   ا ادبهمن جان کشاورزي
514826 تغییر محل 96/02/09 672454 4076439 اداره موقوفات  سادات  رضوي  مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان  ع   ا ادبهمن جان کشاورزي
514829 پمپاژ مجدد 97/03/12 669984 4071864 محمد قاضی  مشهد - چناران آب مشهد چناران مشاە چناران  مرکزي  راد ان  ب   کشاورزي
514834 بهره برداري 96/07/17 700493 4052983 مهدي کمالی حسین زاده  وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       سل     کشاورزي
514841 بهره برداري 96/01/29 686941 4065168 سید حسن کنسوي وکیل مع الواسطه سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  دق اب کشاورزي
514849 بهره برداري 96/02/06 740609 4034531 اکبر قصاب مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان   طاووس دام و طیور
514852 تغییر محل 96/07/12 741987 4029648 نسرین کازرانی  مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  ق  کشاورزي
514854 بهره برداري 96/09/04 672795 4068428 احمد و محمود زارعی سیدآباد مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  مزرعه تو     کشاورزي
514854 پمپاژ مجدد 97/02/05 672795 4068428 احمد و محمود زارعی سیدآباد مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  مزرعه تو     کشاورزي
514865 تغییر محل 97/04/17 703247 4050835 نیکروز کسرائی وشرکاء مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ناوخ کشاورزي
514869 بهره برداري 96/03/11 669158 4075842 محمد ابراهیم ابراهیمی ـ رمضانعلی صحرایی ـ صفدر جعفري ـ قربان محمد  مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان  حا    ا اد کشاورزي
514893 تغییر محل 96/10/16 692822 4056679 احمد علی حاجی ولی زاده وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  چاە استانه کشاورزي
514895 تغییر محل 97/02/03 717675 4041436 محمد گرجستانی وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  حسن ا ادگر    / حسن ا کشاورزي
514902 پمپاژ مجدد 96/10/20 681092 4065607 سعید خندان وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  ع دل ا اد کشاورزي
514902 الیروبی 96/12/05 681092 4065607 سعید خندان وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  ع دل ا اد کشاورزي
514911 بهره برداري 96/06/13 682191 4065882 امراله محمدزاده وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  ع دل ا اد کشاورزي
514912 تغییر محل 97/02/26 716987 4045206 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ف ل ان قائم مقام کشاورزي
514913 بهره برداري 96/02/19 716395 4034039 شرکت سهامی خاص راوند مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  حسن ا اد صنعتی
514919 بهره برداري 96/02/06 682297 4063934 حسن باقري و سایر شرکا مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  حس    ا اد کشاورزي
514930 تغییر محل 97/03/21 687528 4070379 محمد جهانی و برومند وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان  قزل حصار کشاورزي
514933 تغییر محل 96/06/01 707284 4048473 مجید وعلیرضا صبوري  و محمد رضا علیمحمدي  وسایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  جال   ( ل چ خانه) کشاورزي



514933 تغییر محل 96/05/22 707284 4048473 مجید وعلیرضا صبوري  و محمد رضا علیمحمدي  وسایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  جال   ( ل چ خانه) کشاورزي
514936 تغییر محل 97/02/23 706438 4049833 حسین صبوري ،محسن صبوري و هادي صبوري مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  روغن گران کشاورزي
514938 پمپاژ مجدد 97/02/23 683279 4061130 هادي رضائی،سید هادي موسوي ومحمد ابراهیم مومنی وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  نورالدين کشاورزي
514942 بهره برداري 96/02/11 696958 4052848 سعید وصمد معاون اسد معاون، ثریا معاون سهیال معاون شاهین معاون پرستو  مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب        الته ش خها کشاورزي
514942 اصالح نام 96/09/13 696958 4052848 سعید وصمد معاون اسد معاون، ثریا معاون سهیال معاون شاهین معاون پرستو  مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب        الته ش خها کشاورزي
514946 بهره برداري 96/02/18 713678 4039310 شرکت کاشی سنتی گوهر شاد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ناظ  ه صنعتی
514952 بهره برداري 96/02/23 743841 4017797 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  جالل ه کشاورزي
514958 بهره برداري 97/04/05 676165 4069806 سید محمود موسوي وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  س دا اد کشاورزي
514959 تغییر محل 97/01/07 679547 4066224 رحمان مودب و ابراهیم بافهم و سایر شرکاء مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  ح م ا اد کشاورزي
514962 الیروبی 96/02/02 648278 4091156 محمد رضا وحسن فالح یساولی و حکیمه یساول باشی و کالي سایرین و  مشهد - چناران آب قوچان قوچان   

ا اد        خ  
قوچان  مرکزي  دوغا   کشاورزي

514963 بهره برداري 96/01/23 707603 4049198 علیرضا صبورِي،قاسم علی محمدي،غالمرضا علی محمدي و محمد رضا علی  مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  فتح ا اديزديها کشاورزي
514965 بهره برداري 96/08/17 693508 4062385 احمد نزاکتی  مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       حا    ا اد کشاورزي
514965 بهره برداري 96/08/17 693508 4062385 احمد نزاکتی  مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       حا    ا اد کشاورزي
514967 بهره برداري 96/02/06 724785 4039014 علی اکبر ساعی واحمد عبدالهی وحسن   محمودآبادي وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  س  اغان کشاورزي
514978 بهره برداري 96/04/03 669715 4070360 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  مزرعه قا     کشاورزي
514989 پمپاژ مجدد 96/04/11 681853 4065255 قربان امیري وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  تل    کشاورزي
514991 بهره برداري 96/02/06 688869 4064205 محسن  امیري مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  كركر کشاورزي
514996 پمپاژ مجدد 97/01/29 699591 4052424 براتعلی  نصیري و... وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب        الته محمد اقر کشاورزي
515021 پمپاژ مجدد 96/02/17 698957 4052917 حیدرعلی هدایتی و سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران زاحسن چناران   لبهار  ب       م   کشاورزي
515024 بهره برداري 96/02/06 720889 4039008 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  شاە ف ل /اسالم ا اد/ کشاورزي
515027 پمپاژ مجدد 97/04/16 688976 4060023 آستان قدس رضوي - موقوفات چناران مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران   م الن کشاورزي
515027 پمپاژ مجدد 96/12/08 688976 4060023 آستان قدس رضوي - موقوفات چناران مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران   م الن کشاورزي
515027 پمپاژ مجدد 97/02/30 688976 4060023 آستان قدس رضوي - موقوفات چناران مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران   م الن کشاورزي
515031 تغییر محل 96/08/21 726566 4037800 اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه2مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   اغ شلواران کشاورزي
515034 تغییر محل 96/08/24 706948 4049548 مجید صبوري و شرکاء مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  اشكزري کشاورزي
515038 بهره برداري 96/02/19 735050 4019335 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  حلوا     خدمات
515048 بهره برداري 96/02/06 704032 4048320 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  گنا اد کشاورزي
515050 بهره برداري 97/04/13 686396 4061887 رمضانعلی  احمدزاده وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  سمندر کشاورزي
515051 تغییر محل 96/10/05 685791 4060864 محمد حسن نیکو سیرت وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  گرماب کشاورزي
515052 تغییر محل 97/04/23 685819 4061582 مشهد - چناران  رمضانعلی  قوي وعلی اکبر رزاقی مقدم وکیل سایرین آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  سمندر کشاورزي
515063 تغییر محل 96/03/21 718173 4044036 صفرعلی عباسی-حسینعلی علیزاده وسایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  سهل الدين کشاورزي
515068 تغییر محل 97/04/04 664846 4013815 احمد خاتمی طوسی ،ماشا ا....یزدي و محمد حسین کریمی وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  اروند کشاورزي



515078 بهره برداري 96/02/06 737324 4016252 علی اصغر سازگار گل ختمی وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  مهدي ا اد کشاورزي
515088 تغییر محل 97/03/21 745555 4003765 مشهد - چناران  شرکت  بوتان   - سهامی عام آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    ت ه سالم صنعتی
515092 پمپاژ مجدد 96/01/28 706538 4047308 آستان قدس رضوي (موقوفات ملک ) مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  جال   ( ل چ خانه) کشاورزي
515092 پمپاژ مجدد 97/01/22 706538 4047308 آستان قدس رضوي (موقوفات ملک ) مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  جال   ( ل چ خانه) کشاورزي
515094 تغییر محل 96/02/10 718577 4041012 حسن نیک روزي وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  شا راە /ع   ا ادامام کشاورزي
515096 بهره برداري 96/01/27 746522 4016549 محمدرضا  اختراعی صناعی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  عطار صنعتی
515099 پمپاژ مجدد 96/03/20 676815 4071905 نعمت ا... و قنبر علی جعفرنیاوکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان   الته جعفر کشاورزي
515099 پمپاژ مجدد 96/05/25 676815 4071905 نعمت ا... و قنبر علی جعفرنیاوکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان   الته جعفر کشاورزي
515101 بهره برداري 96/02/06 675931 4073193 مشهد - چناران ایرج کوهستانی آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان  افضل ا اد کشاورزي
515113 پمپاژ مجدد 96/01/26 690636 4056344 آستان قدس رضوي - سازمان موقوفات ملک مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  چاە عميق مختارزادە کشاورزي
515113 الیروبی 96/03/27 690636 4056344 آستان قدس رضوي - سازمان موقوفات ملک مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  چاە عميق مختارزادە کشاورزي
515115 کف شکنی 96/12/08 644193 4094238 ابراهیم میر مشهد - چناران آب قوچان قوچان   

قوچان  مرکزي  سودالنه  محمدا اد     دام و طیور
515122 کف شکنی 96/12/19 668752 4072596 غالمحسین احسانی ومحمد نظر زاده و شرکاءأ مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان  حك م ا اد کشاورزي
515122 کف شکنی 96/10/11 668752 4072596 غالمحسین احسانی ومحمد نظر زاده و شرکاءأ مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان  حك م ا اد کشاورزي
515124 الیروبی 97/01/18 673121 4066473 غالمرضا موفقی  مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  چهارحوض کشاورزي
515133 بهره برداري 96/01/28 653096 4084666 مشهد - چناران  شرکت سیمرغ خراسان آب قوچان قوچان   

   يزدان ا اد    
قوچان  مرکزي  دوغا   دام و طیور

515146 حفر اولیه 97/03/21 728591 4045662 شرکت آب و  فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد شرب شهري 
515150 کف شکنی 97/02/16 664236 4079648 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران   

چناران  مرکزي  راد ان  ع دل ا ادكو ستا   کشاورزي
515152 پمپاژ مجدد 96/02/31 662572 4077614 حسین میرحسینی موسوي ومحمدابراهیم عباس زاده دربان وکالي سایرین مشهد - چناران آب قوچان قوچان    ش   ن  الته شفيع

قوچان  مرکزي  دوغا   کشاورزي
515161 بهره برداري 96/12/26 666580 4072490 محمود نیک بین گوارشک وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران غ  ال    چن  

قوچان  مرکزي  دوغا   کشاورزي
515190 بهره برداري 96/02/24 713596 4020075 محسن افشاریان طرقبه و احمد افشاریان طرقبه و سایرشرکاء مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  طرق ه  طرق ه  حصار شرب اشخاص
515191 بهره برداري 96/02/06 690682 4057421 آستان قدس رضوي - سازمان موقوفات ملک مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  چاە عميق مختارزادە کشاورزي
515203 الیروبی 96/09/19 678477 4067664 عزیزاهللا بابایی وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  محمدق    کشاورزي
515206 بهره برداري 96/12/09 717396 4024493 غالمرضا الیاسی مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  طرق ه  طرق ه  نوچاە خدمات
515228 بهره برداري 97/02/23 683957 4070761 شاه حسین  عادلی قباس آبادو عباسعلی اخلمدي وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان  چمن  او اغ کشاورزي
515249 اصالح نام 97/03/20 688054 4062765 شرکت باغداري و زراعت مشهد(سهامی خاص) مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  ق ص ا اد کشاورزي
515262 بهره برداري 97/03/30 691540 4060131 محمدحسین ساالرپیشه و حسین فیاض وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب        لك کشاورزي
515288 بهره برداري 96/02/06 693670 4057157 محمد امین عباسی مقدم و شرکاء مشهد - چناران آب مشهد چناران   

چناران   لبهار  ب       ع اس ا ادجن   کشاورزي
515302 تغییر محل 97/03/01 714514 4038838 مرتضی  خان بهادزاده  قندهاري مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ناظ  ه کشاورزي
515302 اصالح کروکی 97/03/12 714514 4038838 مرتضی  خان بهادزاده  قندهاري مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ناظ  ه کشاورزي
515330 بهره برداري 96/02/18 699655 4054204 احمد زارعی وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       طا را اد کشاورزي
515330 اصالح نام 96/12/07 699655 4054204 احمد زارعی وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       طا را اد کشاورزي



515363 کف شکنی 96/10/05 711436 4041799 شرکت فن ژنراتور مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  خرا ه ام     صنعتی
515364 بهره برداري 96/02/20 739232 4027614 شرکت اب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  اسالم ا ادچهارگوارە شرب روستا
515368 بهره برداري 96/02/24 701859 4054026 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       مزرعه ب  ادمستضعفان کشاورزي
515372 بهره برداري 96/02/06 737670 4009654 شرکت مشهد بهاور مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد   جام  دە غي     صنعتی
515378 تغییر محل 97/03/21 700637 4053470 غالمرضا رافتی جاویدان وسایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       سل     کشاورزي
515398 بهره برداري 96/02/23 714339 4042246 عیسی گودرزي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  عسگ  ه شرب اشخاص
515404 بهره برداري 96/06/26 744466 4025024 شرکت آزمرد (سهامی خاص) مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  حصارافغان صنعتی
515428 تغییر محل 96/09/25 706402 4051879 یوسف  یوسف زاده وغالمعباس ببري و سایر شرکاء مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       مهرا اد کشاورزي
515428 تغییر محل 97/04/19 706402 4051879 یوسف  یوسف زاده وغالمعباس ببري و سایر شرکاء مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       مهرا اد کشاورزي
515436 تغییر محل 96/06/27 740848 4039183 حسن و امین مهریزي  مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  فاز صنعتی
515456 تغییر محل 97/04/05 710242 4043878 علی اصغر  فالح طوسی وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  محمد آ اد کشاورزي
515462 بهره برداري 96/02/18 730061 4022473 شرکت هتلهاي ایران -وابسته به هواپیمایی جمهوري اسال مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف خدمات
515485 بهره برداري 96/09/04 705334 4052725 حسین شاهی نیري وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       اجالل کشاورزي
515485 تغییر محل 97/03/21 705334 4052725 حسین شاهی نیري وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       اجالل کشاورزي
515486 حفرو بهره برداري 97/02/10 723181 4024758 سازمان بهزیستی خراسان  مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  حس    ا ادجلدك خدمات
515493 تغییر محل 96/06/25 710275 4049561 آستان قدس رضوي - موقوفات چناران مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت   اوداري اراسته کشاورزي
515494 بهره برداري 96/02/24 725231 4029794 شرکت ماشین هاي راه سازي کاتر پیالر (سهامی خاص) مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش صنعتی
515500 کف شکنی 96/07/02 723034 4030316 سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي  مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   اغون ا اد دام و طیور
515509 بهره برداري 96/02/09 746964 4009536 آستان قدس رضوي -مزرعه نمونه مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    مزرعه نمونه دام و طیور
515517 بهره برداري 96/02/17 760523 4013274 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    قازقان کشاورزي
515518 بهره برداري 96/06/13 720069 4034975 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز   ارخانه خانه سازي مش شرب شهري
515535 بهره برداري 96/02/06 724926 4029099 شرکت تکین بتن مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش صنعتی
515538 بهره برداري 96/02/20 719093 4035409 شرکت سرما گستر سپاد(شرق سهامی خاص مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
515550 تغییر محل 96/03/10 719674 4040956 طاهره عز آبادي وکیل آقاي محمد دهقان بنارکی مشهد - چناران آب مشهد مشهد   /محم

مشهد  مرکزي  طوس  محمدا ادا لخا   کشاورزي
515560 تغییر محل 96/12/14 716288 4041751 غالمحسین  دهقان وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  عشق ا اد کشاورزي
515576 بهره برداري 96/02/06 736211 4020805 اداره کل غله استان خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  حلوا     صنعتی
515588 بهره برداري 96/06/27 711482 4034781 سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  سوران دام و طیور
515588 بهره برداري 96/11/23 711482 4034781 سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  سوران دام و طیور
515610 بهره برداري 96/02/17 738925 4016751 کارخانه ریسندگی قدسی 110 مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  مهدي ا اد صنعتی
515623 اصالح نام 97/02/26 750170 4006305 مجیدراعی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    مزرعه نمونه کشاورزي
515641 بهره برداري 96/01/15 705613 4051249 علی نوذري وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       دولخان کشاورزي
515645 تغییر محل 96/07/15 724974 4034745 علی صاحبی وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  اسماع ل ا اد/اب اش ا کشاورزي



515649 تغییر محل 96/11/28 690974 4059635 محمد زاده و صادقیان و ساالري و جاویدي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب        لك کشاورزي
515652 تغییر محل 97/03/30 675685 4067705 محمد رضا جعفري وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  س دا اد کشاورزي
515655 بهره برداري 96/02/11 724283 4050257 اداره آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  درزاب  گوارشك شرب روستا
515681 تغییر محل 96/06/14 726994 4029186 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  تخم مرز شرب شهري
515681 ادامه حفاري 96/07/10 726994 4029186 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  تخم مرز شرب شهري
515689 بهره برداري 96/11/24 728210 4025935 شرکت نان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف صنعتی
515720 بهره برداري 96/02/06 725038 4029924 شرکت الکترو استیل مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش صنعتی
515743 بهره برداري 96/01/28 741619 4011868 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    مزرعه بهزاد ان کشاورزي
515753 بهره برداري 96/12/12 726141 4028694 مجتمع فرهنگی ورزشی سرزمین موجهاي آبی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش خدمات
515754 بهره برداري 96/02/18 737928 4035589 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  فرخد شرب روستا
515787 تغییر محل 96/09/07 738049 4019769 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  حلوا     شرب شهري
515797 بهره برداري 96/02/18 736390 4009628 شرکت سهامی گوشت کشور (سرد خانه ثامن االئمه مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد   جام  دە غي     صنعتی
515805 تغییر محل 96/12/05 720606 4037867 غالمعباس خالوئی و کیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  شمس ا اد کشاورزي
515805 اصالح کروکی 96/12/26 720606 4037867 غالمعباس خالوئی و کیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  شمس ا اد کشاورزي
515832 بهره برداري 96/02/06 744819 4020735 عبدالرضا رفعت شهیدي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست   ار   اي     کشاورزي
515837 اصالح نام 97/04/04 718605 4026238 امیر ناظران مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  حس    ا ادجلدك خدمات
515858 بهره برداري 96/06/13 693427 4054279 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  اسالم ا اد شرب شهري
515892 بهره برداري 96/01/19 718586 4037374 شرکت کاشی فیروزه  مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  تخته  اظم ا اد صنعتی
515941 بهره برداري 96/02/20 712510 4020365 حسن حافظ طرقبه مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز شرب اشخاص 
515946 پمپاژ مجدد 97/02/05 711830 4048207 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و محمد رضا عنبري یزدي وسایرشرکاء مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت   الته حسن کشاورزي
515966 تغییر محل 97/03/21 669407 4079172 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان  حس    ا اد شرب روستا
515967 بهره برداري 96/01/29 698347 4056536 علی اصغر گلدي و سایر شرکاء مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       چاە عميق خداداد کشاورزي
515970 بهره برداري 96/02/11 708442 4046101 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  شاە ن از شرب روستا
515970 تغییر محل 97/03/19 708442 4046101 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  شاە ن از شرب روستا
515990 تغییر محل 97/02/29 720513 4031357 شرکت آب فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد ل ا اد مشهد  مرکزي  طوس  م    شرب روستا
516042 تغییر محل 97/02/15 695925 4065571 اداره  کل اوقاف و امور خیریه خراسان  رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  نهرا اد کشاورزي
516051 پمپاژ مجدد 96/06/25 698833 4043222 حسین رجبی خامسی وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران ا اد چناران   لبهار   لم ان  خ   کشاورزي
516055 بهره برداري 96/02/06 726246 4029110 بانک سپه به نمایندگی محمد هادي معاونی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش خدمات
516105 بهره برداري 96/02/06 709282 4044091 فاضل  فاضلی سنگانی و شرکاء مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  كوردە کشاورزي
516129 کف شکنی 96/06/27 710047 4021545 محمودشریف ابادي مقدم  مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  طرق ه  جاغرق  جاغرق شرب اشخاص
516140 بهره برداري 96/07/19 728253 4027780 مجتمع کشت و صنعت یاسان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كوشك مهدي صنعتی
516147 اصالح کروکی 97/04/05 720182 4033885 شرکت تولیدي رضا نخ مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز   ارخانه خانه سازي مش صنعتی



516147 تغییر محل 97/01/29 720182 4033885 شرکت تولیدي رضا نخ مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز   ارخانه خانه سازي مش صنعتی
516161 بهره برداري 96/02/06 718252 4036646 مشهد - چناران محمد علی حجاریان ابهري- -امیر فالح و معصومه الداغی آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
516195 بهره برداري 96/02/18 711271 4043509 شرکت مرغداري سعادت سپید مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  خان سعادت دام و طیور
516201 بهره برداري 96/02/17 707448 4029903 محمدناصر-حمید-جواد-ابوالقاسم-ربابه-فاطمه شهرت همگی اتحادیان مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز شرب اشخاص 
516228 بهره برداري 96/02/06 714668 4038751 شرکت به صبا مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ناظ  ه صنعتی
516234 بهره برداري 96/02/12 723163 4024434 ایرج ناظم مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  حس    ا ادجلدك خدمات
516235 بهره برداري 96/03/17 741875 4036477 محمود اثنی عشري مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  پرمه دام و طیور
516255 بهره برداري 96/02/20 716486 4016877 امیر نوا مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  طرق ه  طرق ه  ما ان سف    شرب اشخاص
516270 بهره برداري 96/12/16 748079 3998474 مشهد - چناران  شرکت آردخوشه طالیی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    ج م ا اد صنعتی
516291 بهره برداري 96/04/20 709153 4021201 سید حسین حسینی مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  طرق ه  جاغرق  جاغرق شرب اشخاص
516325 بهره برداري 96/02/12 753954 4012411 محسن پریشان طرقی و محمد آردي در آباد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    ابرا  م ا ادم   نكش صنعتی
516330 بهره برداري 96/02/11 716868 4022737 مهدي ترك زاده مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  طرق ه  طرق ه   اغ عن    خدمات
516335 بهره برداري 96/02/06 718008 4023211 سید محمود  علوي مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  طرق ه  طرق ه   اغ عن    شرب اشخاص
516338 بهره برداري 96/02/11 716693 4032768 اداره کل اطالعات خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  حسن ا اد خدمات
516342 بهره برداري 96/02/24 736718 4009768 کارخانه قند شیرین خراسان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد   جام  دە غي     صنعتی
516355 پمپاژ مجدد 96/08/29 744234 4009144 آستان قدس  رضوي - مزرعه نمونه مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    مزرعه نمونه کشاورزي
516355 پمپاژ مجدد 96/09/25 744234 4009144 آستان قدس  رضوي - مزرعه نمونه مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    مزرعه نمونه کشاورزي
516356 بهره برداري 96/02/06 743385 4008690 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    مزرعه نمونه کشاورزي
516365 بهره برداري 96/02/06 746299 4009320 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    مزرعه نمونه کشاورزي
516397 بهره برداري 96/04/03 753098 4011858 سید حسن گوهر شادي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    خادم ا اد دام و طیور
516398 بهره برداري 96/05/23 745499 4012637 شرکت آب و فاضالب خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    مزرعه بهزاد ان شرب شهري
516399 بهره برداري 96/02/06 748138 3998214 شرکت صنعت گوشت توس و سهامی خاص مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    ج م ا اد صنعتی
516473 بهره برداري 96/02/12 716614 4022316 علی  اصغر طوسی مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  طرق ه  طرق ه   اغ عن    خدمات
516520 بهره برداري 96/03/07 742262 4039065 محمد ابراهیم  ذبیحی نو مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  شوراب صنعتی
516569 بهره برداري 96/02/24 710563 4043410 شرکت صنایع غذایی سالم مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  محمد آ اد صنعتی
516573 بهره برداري 96/02/24 690314 4068383 موقو فه سادات رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد چناران  مرکزي  راد ان  قزل حصار کشاورزي
516594 بهره برداري 96/02/09 722580 4038182 محسن برادران مقیمی وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  چهار  ج کشاورزي
516595 الیروبی 96/03/23 692603 4062679 آستان قدس رضوي - موقوفات چناران مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       محمدحسن ب گ کشاورزي
516613 بهره برداري 96/02/23 686809 4058356 حسین طاهباز مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  گوە  الته کشاورزي
516663 بهره برداري 96/02/09 680390 4063880 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  ما   ماس انلو کشاورزي
516670 اصالح کروکی 96/03/03 702945 4046844 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  بها اد شرب شهري
516670 ادامه حفاري 96/03/08 702945 4046844 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  بها اد شرب شهري



516670 تغییر محل 96/02/20 702945 4046844 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  بها اد شرب شهري
516706 بهره برداري 96/02/18 719365 4035059 شرکت تعاونی قدس مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس خدمات
516716 تغییر محل 96/09/22 720951 4043733 اداره آب و فاضالب روستایی مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  درزاب  گرمه شرب روستا
516724 بهره برداري 96/11/21 712990 4035593 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوي(شرکت کشاورزي و  مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  سوران دام و طیور
516751 بهره برداري 96/02/20 715888 4040327 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  رض  ه / قلعه س اە / شرب روستا
516770 بهره برداري 96/02/18 694915 4040327 جهاد کشاورزي خراسان رضوي -مرکز تحقیقات کشاورزي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  ع ش ا اد خدمات
516771 الیروبی 97/01/22 716907 4060874 علی زیرکی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  درزاب  درنگ ا اد کشاورزي
516772 بهره برداري 96/02/09 704460 4044728 زهرا  وصالی کاخکی مشهد - چناران آب مشهد چناران مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ع دل ا اد دام و طیور
516775 بهره برداري 96/02/09 718696 4036383 شرکت ادوات راهداري شهاب مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
516782 تغییر محل 97/03/22 731956 4021734 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف شرب شهري
516783 بهره برداري 96/12/07 720717 4034191 شرکت آب وفاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   اظم ا اد شرب شهري
516810 بهره برداري 96/02/25 749010 3996718 حسین سلیمانی شاد.عبدالرحیم سهرابی انارکی ،سیف اله افشار وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا     ازحوض سف    صنعتی
516820 بهره برداري 97/02/30 704522 4046902 مشهد - چناران  محمود و علی کازرانی  آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ع دل ا اد کشاورزي
516837 تغییر محل 96/02/02 711338 4041991 شرکت صنایع ریخته گري توحیدخراسان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  كوردە صنعتی
516864 تغییر محل 97/03/21 710959 4041919 شرکت صدف پالستیک مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  خرا ه ام     صنعتی
516888 تغییر محل 96/06/19 732080 4024993 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف شرب شهري
516888 تغییر محل 96/06/19 732080 4024993 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف شرب شهري
516891 بهره برداري 97/01/22 728449 4024004 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف شرب شهري
516905 بهره برداري 96/01/28 665145 4073947 غالمعلی باالگرد،رضا ابراهیمی مقصود آبادي،علی محمد محمدي مشهد - چناران آب قوچان قوچان غ  ال    چن  

قوچان  مرکزي  دوغا   کشاورزي
516918 بهره برداري 96/02/18 738780 4037160 شهرداري مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد ش    مشهد  مرکزي  ت اد ان  ش   صنعتی
516929 بهره برداري 96/02/06 742842 4027569 علیرضا  عطائی غالمرضائی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  دزغان کشاورزي
516930 بهره برداري 96/01/28 657763 4080120 شرکت برق منطقه اي خراسان رضوي مشهد - چناران آب قوچان قوچان    مومن ا اد

قوچان  مرکزي  دوغا   صنعتی
516955 بهره برداري 96/02/06 666747 4080490 عبداله کبودي و یحیی پاینده چمگرد،عباسعلی هنرمند وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران ف چناران  مرکزي  راد ان   الته    کشاورزي
516956 بهره برداري 96/02/18 736939 4028698 شرکت سرمایه گذاري مسکن مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان   اظم ا ادپنجش  ه صنعتی
516969 تغییر محل 96/02/26 726397 4027834 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش شرب شهري
516969 اصالح کروکی 97/02/16 726397 4027834 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش شرب شهري
516972 بهره برداري 96/02/09 752167 4027256 شرکت تعاونی تولیدي دامداري طوس فدك مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست   اشم ا اد دام و طیور
516978 بهره برداري 96/02/06 734979 4018675 آستان قدس رضوي (موزه حرم مطهر) مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  حلوا     خدمات
517051 بهره برداري 96/01/14 637548 4098781 مهدي و محمد روح پرور دولو مشهد - چناران آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  چاە موتورخورش دي کشاورزي
517051 اصالح نام 97/01/15 637548 4098781 مهدي و محمد روح پرور دولو مشهد - چناران آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  چاە موتورخورش دي کشاورزي
517061 بهره برداري 96/02/12 742137 4035920 عبدالرضا مدقق مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  پرمه دام و طیور
517085 بهره برداري 96/01/27 707963 4020976 حسن  محمد حسینی مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  طرق ه  جاغرق  جاغرق شرب اشخاص



517094 بهره برداري 96/02/18 717729 4036980 اداره راه وترابري مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  تخته  اظم ا اد خدمات
517103 تغییر محل 96/07/01 736509 4015897 شرکت سهامی آب منطقه اي خراسان (امور آبرسانی) مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  مهدي ا اد شرب شهري
517103 ادامه حفاري 96/07/24 736509 4015897 شرکت سهامی آب منطقه اي خراسان (امور آبرسانی) مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  مهدي ا اد شرب شهري
517103 تغییر محل 97/04/06 736509 4015897 شرکت سهامی آب منطقه اي خراسان (امور آبرسانی) مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  مهدي ا اد شرب شهري
517105 بهره برداري 97/02/16 728016 4025180 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف شرب شهري
517108 تغییر محل 96/10/09 732026 4022507 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  خ    عرب شرب شهري
517117 تغییر محل 96/12/07 706930 4047215 آستان قدس رضوي - سازمان موقوفات ملک مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  جال   ( ل چ خانه) دام و طیور
517124 تغییر محل 96/11/23 710815 4043022 موقوفات سادات رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  خرا ه ام     کشاورزي
517124 اصالح نام 96/07/02 710815 4043022 موقوفات سادات رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  خرا ه ام     کشاورزي
517145 بهره برداري 97/03/05 697404 4044496 سید ابوالقاسم حسینی مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  سنگ سف د دام و طیور
517154 بهره برداري 97/03/05 696507 4042950 آب منطقه اي خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  اسماع ل ا اد شرب شهري
517155 کف شکنی 96/08/06 724991 4030050 شرکت الکترواستیل مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش صنعتی
517161 تغییر محل 96/03/17 717487 4035925 علی اکبر غفاریان  مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
517161 کف شکنی 96/03/06 717487 4035925 علی اکبر غفاریان  مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
517179 بهره برداري 96/10/30 722462 4020537 حبیب اله پاکدامن  مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  طرق ه  طرق ه   الته ع   خان شرب اشخاص
517180 بهره برداري 96/02/09 719934 4036010 شرکت یخ سازي و سردخانه جم سرداب مشهد - چناران آب مشهد مشهد ا اد مشهد  مرکزي  طوس  ا    صنعتی
517186 بهره برداري 96/02/20 706936 4032549 شرکت سهامی خاص مرغک مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز   الته ابرا  م ا اد/ك دام و طیور
517198 بهره برداري 96/03/03 722897 4039718 مشهد - چناران شیخ حسین معین آبادي آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  مق م ا اد شرب اشخاص
517200 تغییر محل 96/09/22 712211 4046313 محمد وحسین وجوادنورمندي پور مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت   الته محمد اقر کشاورزي
517200 ادامه حفاري 96/10/20 712211 4046313 محمد وحسین وجوادنورمندي پور مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت   الته محمد اقر کشاورزي
517212 تغییر محل 96/09/19 749397 4027523 سید احمد فاط می وعلی رحیم اصفهانی پور مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست   اشم ا اد دام و طیور
517212 ادامه حفاري 97/02/29 749397 4027523 سید احمد فاط می وعلی رحیم اصفهانی پور مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست   اشم ا اد دام و طیور
517212 اصالح کروکی 97/02/04 749397 4027523 سید احمد فاط می وعلی رحیم اصفهانی پور مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست   اشم ا اد دام و طیور
517215 بهره برداري 96/02/09 741983 4024641 موسی نوروزي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  ز ن الدين صنعتی
517226 بهره برداري 96/02/24 721750 4044327 شرکت کشت و صنعت فدك قدر خراسان مشهد - چناران آب مشهد مشهد   

مشهد  مرکزي  درزاب  چاە عميق صنعت خا   دام و طیور
517230 ادامه حفاري 96/09/22 729351 4027280 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف شرب شهري
517244 بهره برداري 96/02/06 754288 4002823 شرکت شن شویی الترانگ مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    تن ل شورعل ا /شهرك ق صنعتی
517255 بهره برداري 96/02/06 722815 4040215 احمد معتکف کندري مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  مق م ا اد دام و طیور
517256 بهره برداري 96/12/07 721754 4036890 محمدمهدي باقري وکیل ورثه مرحوم قاسم باقري مشهد - چناران آب مشهد مشهد   

مشهد  مرکزي  طوس   الته بر   صنعتی
517276 بهره برداري 96/02/12 661396 4082608 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان  موچنان شرب روستا
517276 بهره برداري 97/01/22 661396 4082608 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  راد ان  موچنان شرب روستا
517283 بهره برداري 96/12/09 754567 4003990 مشهد - چناران علی ، سجاد وجوادایزدي آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    تن ل شورعل ا /شهرك ق صنعتی



517294 ادامه حفاري 96/02/23 715586 4024936 تقی پورچرمی  مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  طرق ه  طرق ه   الته ع دل دام و طیور
517331 بهره برداري 96/03/29 736247 4023306 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  د رود شرب شهري
517332 ادامه حفاري 96/01/28 736629 4023137 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  د رود شرب شهري
517340 بهره برداري 96/02/09 702633 4051399 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ع   ا اد کشاورزي
517379 بهره برداري 96/01/27 743828 4017887 محمدرضا طلوع  خراسانیان محبوب مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  جالل ه دام و طیور
517381 تغییر محل 96/03/02 643440 4095707 اداره آب و فاضالب روستایی قوچان مشهد - چناران آب قوچان قوچان   

قوچان  مرکزي  سودالنه  محمدا اد     شرب روستا
517381 ادامه حفاري 96/03/24 643440 4095707 اداره آب و فاضالب روستایی قوچان مشهد - چناران آب قوچان قوچان   

قوچان  مرکزي  سودالنه  محمدا اد     شرب روستا
517382 کف شکنی 96/03/07 643865 4095416 مشهد - چناران  شمس الدین  کشاورزمحمد آباد وکیل سایرین آب قوچان قوچان   

قوچان  مرکزي  سودالنه  محمدا اد     کشاورزي
517382 بهره برداري 96/10/02 643865 4095416 مشهد - چناران  شمس الدین  کشاورزمحمد آباد وکیل سایرین آب قوچان قوچان   

قوچان  مرکزي  سودالنه  محمدا اد     کشاورزي
517388 کف شکنی 96/05/09 698759 4044060 مشهد - چناران  شرکت تعاونی تو لیدي کشاورزي دامداري مهشیر مشهد آب مشهد چناران ا اد چناران   لبهار   لم ان  خ   دام و طیور
517388 ادامه حفاري 96/05/15 698759 4044060 مشهد - چناران  شرکت تعاونی تو لیدي کشاورزي دامداري مهشیر مشهد آب مشهد چناران ا اد چناران   لبهار   لم ان  خ   دام و طیور
517393 تغییر محل 97/03/07 734473 4025774 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  مزرعه عو     شرب شهري
517405 بهره برداري 96/03/29 726106 4024635 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف شرب شهري
517421 تغییر محل 96/02/25 713421 4040609 غضنفرجعفرنژاد قنات ساز -علی اصغر غالمی شرفخانه -مهدي فخاري و  مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ناظ  ه کشاورزي
517425 بهره برداري 96/11/08 743312 4018165 مشهد - چناران  محمد نیکوئی حسین اباد آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  جالل ه دام و طیور
517451 بهره برداري 96/08/10 684673 4059301 مشهد - چناران  مجتبی  موسس جالل آبادي آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  رضا آ اد طا ري صنعتی
517476 پمپاژ مجدد 96/08/03 658523 4081934 سیدمحمد ذبیح نیامقدم مشهد - چناران آب قوچان قوچان    مومن ا اد

قوچان  مرکزي  دوغا   کشاورزي
517492 بهره برداري 96/01/27 710530 4021017 محمد علی حاجی منیري مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  طرق ه  جاغرق  جاغرق خدمات
517549 بهره برداري 96/01/27 753607 4001729 جواد سردار مهنی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    تن ل شورعل ا /شهرك ق صنعتی
517603 تغییر محل 97/01/26 716281 4037420 نیروگاه ط وس )چاه اصلی شماره 2 مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز مشهد  مرکزي  م ان وال ت  روح ا اد صنعتی
517612 بهره برداري 96/12/06 716727 4036909 نیروگاه ط وس )چاه اصلی شماره 1 مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز مشهد  مرکزي  م ان وال ت  روح ا اد صنعتی
517631 تغییر محل 96/08/22 754870 4003246 مشهد - چناران  محمدعلی  ولی زاده  سایرین آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    تن ل شورعل ا /شهرك ق کشاورزي
517707 بهره برداري 96/06/08 687267 4057467 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  گوە خالصه شرب شهري
517708 بهره برداري 96/08/13 721925 4028443 شرکت آب وفاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد ل ا اد مشهد  مرکزي  طوس  م    شرب شهري
517714 بهره برداري 96/02/13 703738 4043764 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد چناران مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ع دل ا اد شرب شهري
517737 بهره برداري 96/02/09 710959 4050182 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران مشهد  مرکزي  م ان وال ت   اوداري اراسته کشاورزي
517754 بهره برداري 96/09/27 718227 4023229 مشهد - چناران  پرویز وزیري رحیمی  آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  طرق ه  طرق ه   اغ عن    شرب اشخاص
517761 بهره برداري 96/02/06 741123 4014379 دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  مهدي ا اد دام و طیور
517765 بهره برداري 96/02/06 746542 4002877 سازمان همیاري شهرداریهاي خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    ت ه سالم کشاورزي
517783 بهره برداري 96/02/06 739612 4037993 شرکت سهامی سیمان شرق مشهد - چناران آب مشهد مشهد ش    مشهد  مرکزي  ت اد ان  ش   صنعتی
517799 بهره برداري 96/01/27 713592 4040045 مجید کاظمی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ناظ  ه صنعتی
517819 بهره برداري 96/08/06 645952 4093705 شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان رضوي مشهد - چناران آب قوچان قوچان     اس اب

قوچان  مرکزي  دوغا   صنعتی



517820 بهره برداري 96/02/20 700475 4050078 آقاي محسن میر صدرایی وخانم نصرت آغا شریفی مشهد - چناران آب مشهد چناران ي چناران   لبهار  ب       مزرعه ن اله خان    شرب اشخاص
517840 تغییر محل 96/02/09 700768 4053949 براتعلی سلطانی - مهدي کهنسال واسداله رافتی رافتی  مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب        الته  اظم کشاورزي
517855 بهره برداري 96/12/05 716312 4035666 علی اکرمی  وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز مشهد  مرکزي  طوس  كوشك مهدي صنعتی
517882 بهره برداري 96/02/11 687650 4060102 علی  پور محمد و مسعود داوودي وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  جو ال کشاورزي
517887 پمپاژ مجدد 96/03/02 695106 4055860 مشهد - چناران عبدا.....عباسی وکیل سایرین آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ا ل حصار کشاورزي
517887 تغییر محل 96/10/25 695106 4055860 مشهد - چناران عبدا.....عباسی وکیل سایرین آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ا ل حصار کشاورزي
517896 بهره برداري 96/04/03 719019 4036050 علی رضا  پزشکی راد مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
517897 بهره برداري 96/02/20 719483 4036508 شرکت طوس باند مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  تخته  اظم ا اد صنعتی
517899 بهره برداري 96/02/09 705062 4050486 حسین ثاقب موفق و شرکاء مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ك  مخان دام و طیور
517918 ادامه حفاري 96/07/05 717495 4036967 حسین  اسدي هاشمی -کارخانه کمپوت وکنسرو قدس خراسان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  تخته  اظم ا اد صنعتی
517918 کف شکنی 96/08/16 717495 4036967 حسین  اسدي هاشمی -کارخانه کمپوت وکنسرو قدس خراسان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  تخته  اظم ا اد صنعتی
517918 تغییر محل 96/06/25 717495 4036967 حسین  اسدي هاشمی -کارخانه کمپوت وکنسرو قدس خراسان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  تخته  اظم ا اد صنعتی
517944 پمپاژ مجدد 96/04/14 707427 4045261 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  شاە ن از کشاورزي
517944 تغییر محل 96/12/09 707427 4045261 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  شاە ن از کشاورزي
517944 بهره برداري 96/02/24 707427 4045261 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  شاە ن از کشاورزي
517944 تغییر محل 97/02/18 707427 4045261 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  شاە ن از کشاورزي
517957 بهره برداري 96/02/18 719837 4036748 شرکت سرد خانه سمانه مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  تخته  اظم ا اد صنعتی
517987 بهره برداري 96/01/27 695510 4052082 شرکت عمران شهر جدید گلبهار مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب        الته ش خها خدمات
517991 ادامه حفاري 96/06/01 736788 4024315 شرکت آب وفاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  د رود شرب شهري
517995 تغییر محل 97/03/21 694793 4052025 آب و فاضالب گلبهار مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  اسالم ا اد شرب شهري
518000 بهره برداري 96/02/12 685351 4053941 قنبر خدادادي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  خرما اد دام و طیور
518032 بهره برداري 96/01/27 735536 4008061 محمد علی دیبائی طرقی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد   جام  دە غي     خدمات
518073 بهره برداري 96/11/23 700810 4049525 علی یک کالم مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ابرا  م ا اد دام و طیور
518076 بهره برداري 96/08/10 715293 4038445 سید رضا مسعودي همت آباد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  روح ا اد شرب اشخاص
518119 بهره برداري 96/01/27 699067 4051199 ورثه مرحوم محمود  قدس طینت مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       فنگ صنعتی
518126 تغییر محل 96/03/06 711467 4035956 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  ف ح ا اد شرب شهري
518148 تغییر محل 96/01/26 708238 4039318 شرکت آب وفاضالب استان خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  ساقشك شرب شهري
518148 ادامه حفاري 96/02/31 708238 4039318 شرکت آب وفاضالب استان خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  ساقشك شرب شهري
518159 بهره برداري 96/02/06 721569 4036543 فاطمه افخمی راد مشهد - چناران آب مشهد مشهد   

مشهد  مرکزي  طوس   الته بر   خدمات
518168 بهره برداري 96/02/06 712462 4042551 آستان قدس رضوي و اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  شا     قلعه /امام قلع کشاورزي
518172 بهره برداري 96/02/17 712172 4041705 عصمت ذبیحی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  عسگ  ه شرب اشخاص
518201 بهره برداري 96/02/06 741832 4043286 شرکت آسفالت نمونه مشهد - چناران آب مشهد مشهد ف ) مشهد  مرکزي  ت اد ان   مت ا اد(قلعه م   صنعتی



518207 تغییر محل 96/09/19 718716 4036167 شرکت سردخانه کوثر طوس مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
518207 ادامه حفاري 96/12/27 718716 4036167 شرکت سردخانه کوثر طوس مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
518253 بهره برداري 96/01/28 639879 4099344 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  چاە موتورخورش دي کشاورزي
518260 بهره برداري 96/10/10 699804 4046741 علی  حلیمی  مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان   اوطرنا دام و طیور
518296 کف شکنی 96/06/08 718373 4035768 مشهد - چناران شرکت  لعاب  خراسان رضوي آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
518296 ادامه حفاري 96/06/20 718373 4035768 مشهد - چناران شرکت  لعاب  خراسان رضوي آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
518302 بهره برداري 96/02/11 716111 4038309 اداره آب وفاضالب روستایی مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  روح ا اد شرب روستا
518314 بهره برداري 96/08/03 639444 4098885 سعید  مصري ،حسین مصري مشهد - چناران آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  چاە موتورخورش دي دام و طیور
518332 بهره برداري 96/02/06 714563 4038518 محمد منتظمی آستانه مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ناظ  ه شرب اشخاص
518342 چاه رزرو 96/09/05 701437 4050683 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       فتح ا اد شرب روستا
518354 اصالح کروکی 96/01/14 722138 4029155 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ل ا اد مشهد  مرکزي  طوس  م    شرب شهري
518364 بهره برداري 96/02/06 720654 4035485 شرکت ذوب فلز شرق مشهد - چناران آب مشهد مشهد ا اد مشهد  مرکزي  طوس  ا    صنعتی
518373 بهره برداري 96/02/20 726423 4028953 شبکه دامپزشکی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش خدمات
518382 بهره برداري 96/02/18 746777 4010869 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    قلعه نو صنعتی
518390 تغییر محل 96/12/27 745852 4016551 اداره آب و فاضالب روستایی مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    حسن ا اد شرب روستا
518391 بهره برداري 96/01/27 716457 4051693 شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ع اس ا اد شرب روستا
518445 بهره برداري 96/12/07 732839 4025605 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  خ    عرب شرب شهري
518447 بهره برداري 96/04/11 735441 4015774 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  طرق ه  طرق ه  خلج شرب شهري
518448 بهره برداري 96/05/04 735390 4016249 مشهد - چناران شرکت آب و فاضالب مشهد آب مشهد مشهد ب نالود  طرق ه  طرق ه  خلج شرب شهري
518452 پمپاژ مجدد 96/06/04 722068 4053265 هادي زمانیان  گوارشکی  مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  درزاب   لوخان کشاورزي
518454 بهره برداري 96/01/27 688840 4063257 موقوفه سید محمد تقی رضوي با تولیت سید مهدي هم قلم رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران  بهرا اد / حرا اد/ کشاورزي
518458 بهره برداري 96/02/17 721623 4036542 بانک صادرات استان خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد   

مشهد  مرکزي  طوس   الته بر   خدمات
518472 ادامه حفاري 96/02/11 713692 4040472 مشهد - چناران  سیدمحسن  عارضی وکیل سکینه رضا زاده آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ناظ  ه صنعتی
518473 تغییر محل 96/04/11 722953 4047761 هاتفی اردکانی وسید کاظم قریشی نیا وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  درزاب  برگ کشاورزي
518473 ادامه حفاري 96/08/21 722953 4047761 هاتفی اردکانی وسید کاظم قریشی نیا وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  درزاب  برگ کشاورزي
518496 بهره برداري 96/04/04 706166 4049388 هادي ، حسین و محسن صبوري مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  مسگران کشاورزي
518496 ادامه حفاري 96/02/17 706166 4049388 هادي ، حسین و محسن صبوري مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  مسگران کشاورزي
518496 تغییر محل 96/01/30 706166 4049388 هادي ، حسین و محسن صبوري مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  مسگران کشاورزي
518503 بهره برداري 96/09/20 718283 4036788 شرکت توانکاران  مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  تخته  اظم ا اد صنعتی
518511 بهره برداري 96/02/09 711768 4041081 اشرف ضیایی حسینی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ساغروان شرب اشخاص
518517 بهره برداري 96/02/20 713945 4034261 اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  حسن ا اد خدمات
518524 بهره برداري 96/02/11 757812 4035985 شرکت آب وفاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست   الته يزدي  ا شرب روستا



518535 بهره برداري 96/02/06 720774 4040093 شرکت فر آورده هاي لبنی شیر مرتع مشهد - چناران آب مشهد مشهد   /محم
مشهد  مرکزي  طوس  محمدا ادا لخا   صنعتی

518568 بهره برداري 96/02/02 744656 4017173 شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  شهرا اد صنعتی
518573 بهره برداري 96/04/18 727856 4032054 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  تخم مرز شرب شهري
518588 بهره برداري 96/10/18 745292 4022564 حسین اول و غالمعلی زارعی مشهد - چناران آب مشهد مشهد ك مشهد  مرکزي  كنو ست  ش   صنعتی
518604 تغییر محل 96/10/30 715344 4034461 شرکت شهرکهاي  صنعتی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  حسن ا اد صنعتی
518622 اصالح نام 96/11/24 699195 4036456 بتول مهمی مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان   ا و کشاورزي
518645 بهره برداري 96/09/21 741051 4006887 شرکت بازاردام  مهد طوس مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    مزرعه نمونه خدمات
518664 اصالح نام 97/02/23 753427 4002507 علی جلیلی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    تن ل شورعل ا /شهرك ق دام و طیور
518675 کف شکنی 96/12/21 725162 4030011 شرکت الکترو استیل  مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش صنعتی
518682 بهره برداري 96/08/14 725920 4040205 سید محمد سجادي خادر مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  طوس سف    دام و طیور
518682 ادامه حفاري 96/03/13 725920 4040205 سید محمد سجادي خادر مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  طوس سف    دام و طیور
518690 بهره برداري 96/01/27 749228 4013743 عزیزاهللا پریشان طرقی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    حسن ا اد صنعتی
518707 بهره برداري 96/02/09 719240 4036237 شرکت نساجی توس مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
518738 بهره برداري 96/11/10 725352 4029533 شرکت پیشروخراسان  مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش صنعتی
518739 بهره برداري 96/01/27 712675 4040242 موقوفات سادات رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ناظ  ه شرب اشخاص
518743 بهره برداري 96/02/11 711686 4041603 مسعود فیروزي وکیل علی اکبر روبراهان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  خرا ه ام     دام و طیور
518743 تغییر محل 96/10/02 711686 4041603 مسعود فیروزي وکیل علی اکبر روبراهان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  خرا ه ام     دام و طیور
518748 بهره برداري 96/02/06 722442 4031641 یحیی  سلیمانی میل کاریز مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   اغون ا اد شرب اشخاص
518754 کف شکنی 96/12/26 725138 4030193 شرکت پارس افشان به سان - سهامی خاص مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش صنعتی
518770 بهره برداري 96/09/29 718820 4035825 شرکت باگت  مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
518797 بهره برداري 96/01/27 722955 4031011 حسن  همتیان اشرفیان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   اغون ا اد خدمات
518801 بهره برداري 96/02/18 725338 4030174 شرکت تولیدي کاستر مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش صنعتی
518827 بهره برداري 96/02/06 727096 4028598 شرکت سردخانه  پیرشا مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  تخم مرز صنعتی
518856 بهره برداري 96/01/26 721506 4024143 حسن متقیان مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  حس    ا ادجلدك شرب اشخاص
518861 اصالح نام 96/08/16 700782 4045879 انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان   اوطرنا خدمات
518861 بهره برداري 96/08/30 700782 4045879 انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان   اوطرنا خدمات
518874 بهره برداري 96/04/03 716845 4022050 بهروز آزادگان مهر مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  طرق ه  طرق ه   اغ عن    شرب اشخاص
518879 بهره برداري 96/01/27 717786 4023228 غالمرضا،محمدرضا،احمدرضا و علیرضا مرام مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  طرق ه  طرق ه   اغ عن    شرب اشخاص
518893 بهره برداري 96/01/27 726002 4039710 سیامک و نیما صفوي پور و فاطمه آمري سورانی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  اسفند ان شرب اشخاص
518939 بهره برداري 96/04/14 689765 4060819 مشهد - چناران  اسداله چمبري  آب مشهد چناران چناران  مرکزي  چناران   الته م ان دام و طیور
518995 اصالح کروکی 96/02/10 746323 3999873 شرکت تولیدي رب گوجه فرنگی صادق خراسان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    ج م ا اد صنعتی
519048 تغییر محل 96/03/10 644159 4094438 رستم رحمانی امامقلی مشهد - چناران آب قوچان قوچان   

قوچان  مرکزي  سودالنه  محمدا اد     دام و طیور



519048 اصالح کروکی 96/05/10 644159 4094438 رستم رحمانی امامقلی مشهد - چناران آب قوچان قوچان   
قوچان  مرکزي  سودالنه  محمدا اد     دام و طیور

519057 تغییر محل 96/07/23 642790 4096996 شرکت پروتئین سازان فتح آباد مشهد - چناران آب قوچان قوچان   
قوچان  مرکزي  سودالنه  محمدا اد     دام و طیور

519080 تغییر محل 96/10/05 719870 4036972 شرکت سرامیک توس مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  تخته  اظم ا اد صنعتی
519080 ادامه حفاري 96/11/03 719870 4036972 شرکت سرامیک توس مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  تخته  اظم ا اد صنعتی
519080 کف شکنی 96/01/28 719870 4036972 شرکت سرامیک توس مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  تخته  اظم ا اد صنعتی
519090 کف شکنی 97/04/20 636956 4097105 احمد آشنا مشهد - چناران آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  چاە موتورخورش دي دام و طیور
519094 بهره برداري 96/02/23 749537 3988295 شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی استان خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  سنگ  ست   اغ ساالر خدمات
519097 ادامه حفاري 97/04/06 736499 4022839 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  د رود شرب شهري
519097 تغییر محل 97/03/06 736499 4022839 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  د رود شرب شهري
519104 بهره برداري 97/03/09 740309 4046277 شرکت مرغ تخم گذار پرپاي توس مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  قزلقا ه دام و طیور
519114 بهره برداري 96/02/06 749378 3988022 صنایع آهن و فوالد توس مشهد - چناران آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  سنگ  ست   اغ ساالر صنعتی
519164 بهره برداري 96/02/12 753891 4001801 شرکت شن وماسه میقات توس خراسان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    تن ل شورعل ا /شهرك ق صنعتی
519254 کف شکنی 97/01/22 723545 4055321 ابراهیم خندان  مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  درزاب  دزق دام و طیور
519256 تغییر محل 96/09/21 737099 4017502 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  ف خ ا اد شرب شهري
519262 کف شکنی 96/02/20 718277 4035724 شرکت ایران رنگ کار مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
519262 تغییر محل 96/07/25 718277 4035724 شرکت ایران رنگ کار مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
519262 ادامه حفاري 96/08/14 718277 4035724 شرکت ایران رنگ کار مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز  شهرك صنع    طوس صنعتی
519270 بهره برداري 96/12/21 646935 4097337 ناصر رجائی داودلی مشهد - چناران آب قوچان قوچان قوچان  مرکزي  سودالنه  داود    شرب اشخاص
519434 بهره برداري 97/04/19 736751 4017421 شرکت بهمن پویاي توس  مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  ف خ ا اد خدمات
519467 تغییر محل 97/02/22 752235 3992286 حمید محلوجی  مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا     ال چوقو    کشاورزي
519524 بهره برداري 96/02/20 704623 4047495 شرکت آب و فاضالب روستایی خرسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  سلطان ا اد شرب روستا
519587 بهره برداري 96/02/06 724486 4030322 حمید مستشاري -محمد سلیمانی -قاسم واال معتمد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش صنعتی
519618 بهره برداري 97/02/24 719951 4027503 شرکت برق منطقه اي خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  حس    ا ادجلدك خدمات
519661 بهره برداري 96/04/03 740484 4039330 حامد،هاشم ، مجید همگی صباغ خراسانی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  فاز صنعتی
519695 بهره برداري 96/02/06 734687 4024246 سازمان اتوبوسرانی مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  مزرعه عو     خدمات
519761 تغییر محل 97/01/18 687458 4047146 شرکت ط وس پرسفید مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  كوردە دام و طیور
519764 الیروبی 96/03/10 712464 4036820 اداره آب و فاضالب روستایی مشهد مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  ف ح ا اد شرب روستا
519772 بهره برداري 96/01/29 692119 4038800 فیروز حسینی مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  نوزاد شرب اشخاص
519782 بهره برداري 96/02/23 713091 4046317 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت   الته محمد اقر شرب روستا
519789 بهره برداري 96/02/11 707781 4039420 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز مشهد  مرکزي  م ان وال ت  خرا ه ام     شرب روستا
519799 الیروبی 97/03/29 708523 4039769 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز مشهد  مرکزي  م ان وال ت  خرا ه ام     شرب روستا
519803 پمپاژ مجدد 97/03/27 698321 4052520 جواد فرقانی وسایرین مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ب داب د کشاورزي



519806 بهره برداري 97/01/22 702547 4054136 حبیب اهللا رمضانی،رمضانعلی ابراهیمی ابراهیم افتخاري وکالي سایرین،مینو  مشهد - چناران آب مشهد چناران زا چناران   لبهار  ب        الته م   کشاورزي
519827 حفر اولیه 97/03/21 728563 4046540 اداره آب  فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد شرب شهري 
519857 بهره برداري 96/12/07 730225 4025852 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف شرب شهري
519879 بهره برداري 96/02/18 712302 4067427 محمدحسن خاوري مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار  ب       ط  ل دام و طیور
519903 اصالح نام 96/08/20 722276 4036987 علی اصغر صالحی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  حا    ا اد شرب اشخاص
519903 بهره برداري 96/10/20 722276 4036987 علی اصغر صالحی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  حا    ا اد شرب اشخاص
519954 بهره برداري 96/02/20 753333 4002652 علی مشهدي تقی آباد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    خادم ا اد صنعتی
519955 بهره برداري 96/06/13 715292 4039398 شرکت قالی شویی اطمینان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  روح ا اد صنعتی
519961 تغییر محل 96/02/26 725141 4028689 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس   ال زركش شرب شهري
519990 کف شکنی 96/09/11 649140 4089812 سازمان تعاون روستایی خراسان مشهد - چناران آب قوچان قوچان    الماجق

قوچان  مرکزي  دوغا   خدمات
519997 چاه رزرو 96/08/06 693617 4052221 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  اسالم ا اد شرب روستا
519998 تغییر محل 97/02/26 733907 4021650 شرکت آب وفاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  مزرعه عو     شرب شهري
520009 الیروبی 97/01/26 741176 4041550 شرکت آرمندبتون مشهد - چناران آب مشهد مشهد ف ) مشهد  مرکزي  ت اد ان   مت ا اد(قلعه م   صنعتی
520080 بهره برداري 96/08/09 699006 4046234 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد چناران   لبهار   لم ان   اوطرنا شرب شهري
520089 بهره برداري 96/06/13 691989 4052541 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  اسالم ا اد شرب شهري
520092 مجوز احداث  96/09/13 734537 4062172 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي   اردە  كوشك ا اد شرب روستا
520150 بهره برداري 96/12/27 729898 4029333 حسین مرید جوادي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كوشك مهدي صنعتی
520169 بهره برداري 96/02/11 732400 4081481 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي   اردە   لغور شرب روستا
520197 بهره برداري 96/02/18 757940 3999934 جواد وحسین خاکسپار طرقی-حسین ولی خانی ومحمد قارداش پورطرقی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    تن ل شورعل ا /شهرك ق صنعتی
520931 بهره برداري 96/02/24 744318 4029665 علی اکبر  جنگ آور مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  ب ج ا اد دام و طیور
521062 بهره برداري 96/05/26 711430 4134598 اداره کل امور عشایري خراسان رضوي کالت نادري آب درگز درگز درگز  لطف آ اد  دي اج  حاتم قلعه خدمات
521091 بهره برداري 96/02/27 710000 4150340 ناصر بجنوردي شیلگانی وکیل سایرین کالت نادري آب درگز درگز درگز  لطف آ اد  دي اج  ق  ان ا اد کشاورزي
521094 بهره برداري 96/01/20 707192 4150700 جهانگیر پاي رنج مستاجر آستان قدس رضوي کالت نادري آب درگز درگز درگز  لطف آ اد  دي اج  غفارا اد کشاورزي
521296 بهره برداري 96/02/12 755448 4098893 عبداله عربی بیک وردي کالت نادري آب کالت کالت کشاورزي الت  مرکزي  كبود گن د  نفطه
523020 تغییر محل 97/03/02 271030 4000528 حسین رحمت زهی  آق دربند آب سرخس سرخس کشاورزي خس  مرزداران  مرزداران  رحمت ا اد
523040 کف شکنی 96/08/02 271200 3953080 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي آق دربند آب سرخس سرخس ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  الغور شرب روستا
524003 بهره برداري 97/01/26 749567 3998183 شرکت بهاران پروتئین خراسان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا     ازحوض سف    صنعتی
524208 بهره برداري 96/02/10 717780 4026462 شرکت آب منطقه خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  حس    ا ادجلدك خدمات
524216 تغییر محل 97/01/19 753916 4005095 ناصر وهاب رجایی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    ت ه سالم صنعتی
524220 بهره برداري 97/03/13 741098 4012486 محسن بابازاده خراسانی وکیل سایرین مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    مزرعه بهزاد ان دام و طیور
524222 حفر اولیه 97/02/16 708952 4021186 سید مهدي سجادیان مشهد - چناران آب مشهد مشهد خدمات 
524246 بهره برداري 96/02/06 717637 4023220 محمد تقی شیرکوبی مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز خدمات 



524254 حفر اولیه 96/04/19 717739 4026716 تاالر یلدا مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  چاە خاصه خدمات
524319 حفر اولیه 96/04/27 718905 4024854 احمد کاللی مشهد - چناران آب مشهد مشهد خدمات 
524338 بهره برداري 97/03/29 696507 4042950 شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد چناران   لبهار   لم ان  اسماع ل ا اد شرب شهري
524735 بهره برداري 97/04/13 645330 4092296 شرکت آب منطقه اي خراسان -بهره بردار علی عابدي مشهد - چناران آب قوچان قوچان درگز  چا شلو  قرە  اشلو   الو دام و طیور
524776 بهره برداري 96/06/19 640295 4099632 محمدحسن  باقریان وکیل آقاي علی دژبر مشهد - چناران آب قوچان قوچان   

قوچان  مرکزي  سودالنه   الته فتح ا اد     دام و طیور
524997 حفر اولیه 97/03/21 729851 4045414 اداره آب  وفاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد شرب شهري 
525161 بهره برداري 96/02/06 700383 4042405 شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد چناران مشهد  مرکزي  كنو ست  احمدا اد شرب روستا
525445 بهره برداري 96/02/20 720043 4051243 علی پدرامی مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  درزاب  فخرا اد دام و طیور
525554 حفر اولیه 97/03/21 728070 4045739 اداره اب  فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد شرب شهري 
525593 بهره برداري 96/02/06 744945 4035875 احمد رادمرد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  پرمه صنعتی
525622 بهره برداري 97/03/20 706385 4040245 شرکت آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز مشهد  مرکزي  م ان وال ت  ساغروان شرب شهري
525675 الیروبی 96/03/06 740420 4035823 شرکت ساالر بتن پاسارگاد مشهد - چناران آب مشهد مشهد ش    مشهد  مرکزي  ت اد ان  ش   صنعتی
525675 بهره برداري 96/02/24 740420 4035823 شرکت ساالر بتن پاسارگاد مشهد - چناران آب مشهد مشهد ش    مشهد  مرکزي  ت اد ان  ش   صنعتی
525847 حفر اولیه 96/08/16 753115 3991663 شرکت شهرك هاي صنعتی مشهد - چناران آب مشهد صنعتی  
525855 اصالح کروکی 96/02/12 712390 4054140 خرده مالکین قنات فتح آباد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  فتح ا ادگرگها کشاورزي
525855 ادامه حفاري 96/07/29 712390 4054140 خرده مالکین قنات فتح آباد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  م ان وال ت  فتح ا ادگرگها کشاورزي
525860 بهره برداري 96/02/24 733852 4017244 هتل بین المللی قصر طالیی مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  طرق ه  طرق ه  خلج خدمات
525940 بهره برداري 96/02/24 737099 4022468 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  حلوا     خدمات
525941 بهره برداري 96/02/11 733975 4024434 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  خ    عرب خدمات
525942 بهره برداري 96/02/11 736285 4022970 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  د رود خدمات
525944 بهره برداري 96/02/24 723360 4027254 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز مشهد  مرکزي  كنو ست  حلوا     خدمات
525945 بهره برداري 96/02/18 731599 4025759 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  كشف خدمات
525946 بهره برداري 96/02/24 731408 4017637 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  طرق ه  طرق ه  مينوشك خدمات
525947 بهره برداري 96/02/24 732145 4016313 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  طرق ه  طرق ه  مينوشك خدمات
525950 بهره برداري 96/02/11 737753 4016883 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  مهدي ا اد خدمات
526143 ادامه حفاري 96/03/30 723111 4029316 آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  چهار  ج شرب شهري
526143 حفر اولیه 96/02/18 723111 4029316 آب و فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  طوس  چهار  ج شرب شهري
526244 حفر اولیه 96/07/29 712390 4054140 شرکت عرشیان توس مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  برزش ا اد خدمات
526244 ادامه حفاري 96/12/21 712390 4054140 شرکت عرشیان توس مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  برزش ا اد خدمات
526302 بهره برداري 97/02/15 718855 4032527 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز  چا شك صنعتی
526309 حفر اولیه 97/03/02 709290 4031633 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي-علمک شاندیز مشهد - چناران آب مشهد طرقبه-شاندیز ب نالود  شانديز  شانديز   آس اب صنعتی
526498 حفر اولیه 97/03/21 726676 4046704 اداره آب  فاضالب مشهد مشهد - چناران آب مشهد مشهد شرب شهري 



526501 تغییر محل 96/05/07 693482 4033539 آب و فاضالب روستایی مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  دولت ا اد شرب روستا
526507 کف شکنی 96/03/09 707270 4067736 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد ا اد مشهد  مرکزي  كنو ست  خ   کشاورزي
526900 بهره برداري 96/06/13 741692 4039927 اداره کل حمل و نقل پایانه هاي استان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  فاز خدمات
527107 حفر اولیه 97/04/16 724657 4050547 آستان قدس رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد   

مشهد  مرکزي  درزاب  شاە ت   کشاورزي
527127 حفر اولیه 97/03/21 691950 4050753 آب و فاضالب گلبهار مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  پروژە عمران شهرجد دگ شرب شهري
527128 حفر اولیه 96/09/11 690534 4051401 آب و فاضالب گلبهار مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  اسالم ا اد شرب شهري
527130 اصالح کروکی 96/11/07 690347 4050352 آب و فاضالب گلبهار مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  پروژە عمران شهرجد دگ شرب شهري
527130 حفر اولیه 96/10/27 690347 4050352 آب و فاضالب گلبهار مشهد - چناران آب مشهد چناران چناران   لبهار   لم ان  پروژە عمران شهرجد دگ شرب شهري
527137 ادامه حفاري 96/05/18 760440 4041241 اداره اوقاف - امامزاده تبادکان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  ت اد ان خدمات
527204 حفر اولیه 97/04/16 0 0 ناصر عابدین زاده مشهد - چناران آب مشهد مشهد خدمات 
527207 حفر اولیه 97/02/15 709959 4031737 مجتبی نصیري تبریزي مشهد - چناران آب مشهد مشهد ب نالود  شانديز  شانديز   آس اب خدمات
527353 حفر اولیه 96/03/29 690715 4052845 شرکت آب و فاضالب استان مشهد - چناران آب مشهد مشهد شرب شهري 
527353 ادامه حفاري 96/05/15 690715 4052845 شرکت آب و فاضالب استان مشهد - چناران آب مشهد مشهد شرب شهري 
527353 ادامه حفاري 96/06/21 690715 4052845 شرکت آب و فاضالب استان مشهد - چناران آب مشهد مشهد شرب شهري 
527584 حفر اولیه 97/02/11 726072 4028394 دنیاي موج هاي ابی جهان گستر مشهد - چناران آب مشهد مشهد خدمات 
527760 حفر اولیه 96/09/07 716238 4029128 مجتبی ادمی مشهد - چناران آب مشهد مشهد صنعتی 
527760 اصالح کروکی 97/02/08 716238 4029128 مجتبی ادمی مشهد - چناران آب مشهد مشهد صنعتی 
527938 ادامه حفاري 97/03/28 746121 4012049 آب و فاضالب استان مشهد - چناران آب مشهد مشهد شرب شهري 
527938 حفر اولیه 96/11/14 746121 4012049 آب و فاضالب استان مشهد - چناران آب مشهد مشهد شرب شهري 
527939 حفر اولیه 96/11/28 718788 4077784 آب و فاضالب روستایی استان مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي   اردە  در  ا ان شرب روستا
527940 حفر اولیه 97/03/07 745249 4033572 شرکت آب منطقه اي-بهره بردار شرکت پیشگامان صنعت حالل مارلیک مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  ت اد ان  پرمه دام و طیور
527954 حفر اولیه 97/03/23 724916 4022281 شرکت آب منطقه اي خراسا رضوي مشهد - چناران آب مشهد مشهد مشهد  مرکزي  كنو ست  حلوا     خدمات
527973 حفر اولیه 96/12/26 730061 4022239 شرکت ستاره تابناك هشتم مشهد - چناران آب مشهد مشهد خدمات 
528010 بهره برداري 97/04/06 638078 4094800 حسین قزلباش مقدم مصطفی یزدانی فرد و تیمور قادري وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد کشاورزي  
528010 کف شکنی 96/10/24 638078 4094800 حسین قزلباش مقدم مصطفی یزدانی فرد و تیمور قادري وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد کشاورزي  
528010 بهره برداري 97/03/08 638078 4094800 حسین قزلباش مقدم مصطفی یزدانی فرد و تیمور قادري وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد کشاورزي  
528010 حفر اولیه 96/07/27 638078 4094800 حسین قزلباش مقدم مصطفی یزدانی فرد و تیمور قادري وکالي سایرین مشهد - چناران آب مشهد کشاورزي  
529014 بهره برداري 96/02/06 764352 3992848 آستان قدس رضوي -موقوفات ملک نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  آبروان  ابروان کشاورزي
529028 کف شکنی 97/01/29 768536 3989247 عباس  کاووسی نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  آبروان  ا مال کشاورزي
529028 بهره برداري 96/02/06 768536 3989247 عباس  کاووسی نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  آبروان  ا مال کشاورزي
529047 کف شکنی 97/03/08 240892 4000311 آستان قدس رضوي نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    شاد شه  ائ     کشاورزي
529047 بهره برداري 96/02/06 240892 4000311 آستان قدس رضوي نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    شاد شه  ائ     کشاورزي



529048 تغییر محل 96/07/02 238993 3984410 حسن اقاجانی  نریمانی - میامی آب مشهد مشهد   عل ا
مشهد  رض  ه  آبروان  ن  ما   کشاورزي

529075 تغییر محل 97/03/21 766686 3999940 جهادکشاورزي  مشهد نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  آبروان  ابروان کشاورزي
529076 تغییر محل 97/04/20 238255 3986370 صالح  صالح پور مودب و شرکاء نریمانی - میامی آب مشهد مشهد   عل ا

مشهد  رض  ه  آبروان  ن  ما   کشاورزي
529078 تغییر محل 97/04/11 239357 3985967 نریمانی - میامی  صالح  صالحی  پور مؤدب وکیل سایرین آب مشهد مشهد   عل ا

مشهد  رض  ه  آبروان  ن  ما   کشاورزي
529086 بهره برداري 96/02/27 238555 3986885 صالح صالحی پور مودب وکیل سایرین نریمانی - میامی آب مشهد مشهد   عل ا

مشهد  رض  ه  آبروان  ن  ما   کشاورزي
529088 پمپاژ مجدد 96/06/06 230197 3986005 نریمانی - میامی  محمود عبداله پور آب مشهد مشهد   

مشهد  رض  ه  آبروان  سل ما   کشاورزي
529111 پمپاژ مجدد 96/10/02 235044 3993816 علی محمد و علی اکبر  فیض پور نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  آبروان  شورك صبوري  /شورك اف کشاورزي
529126 بهره برداري 96/02/06 236669 3988825 محمدصالح دالوري وکیل سایرین نریمانی - میامی آب مشهد مشهد   سف   

مشهد  رض  ه  آبروان  ن  ما   کشاورزي
529138 تغییر محل 96/10/24 240984 3974147 اداره آب و فاضالب روستایی مشهد نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  آبروان  جالل ا اد/النگ شا    شرب روستا
529140 بهره برداري 96/02/09 234625 3990745 محمد احدي وکیل سایرین نریمانی - میامی آب مشهد مشهد   

مشهد  رض  ه  آبروان  سل ما   کشاورزي
529143 تغییر محل 97/03/21 767133 3985538 غالمرضا و علیرضا زردادپور قلعه حمام نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  آبروان  حسن خوجه کشاورزي
529144 مجوز احداث  96/12/26 766166 3985022 علی احمد زاهدي  محبوب نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  آبروان  حسن خوجه کشاورزي
529145 بهره برداري 96/02/19 231276 3998614 عفت  کریم زاده صابونی و شهناز کریم زاده صابونی نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  آبروان  حسن ا اد کشاورزي
529150 بهره برداري 96/02/09 230315 3991618 علی حمامی و حسینقلی ساالري باغون آبادي وسایرین نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  آبروان  ا مال کشاورزي
529152 بهره برداري 96/11/16 767033 3987026 سید رضا همتی حسینی نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  آبروان  حسن خوجه کشاورزي
529156 تغییر محل 96/11/14 243675 3995833 موسی و علی نجفی و سایرین نریمانی - میامی آب مشهد مشهد    / ل

زاجا   مشهد  رض  ه   ائ    وال ت   الته م   کشاورزي

529157 بهره برداري 96/02/09 243024 3995422
حسین رستم نژادموسی نجفی عیسی لشکري اول علی بهمدي محمد جنگی 

نبی جامفی باغک ومیرزا علی خالقی وکالي سایرین نریمانی - میامی آب مشهد مشهد    / ل
زاجا   مشهد  رض  ه   ائ    وال ت   الته م   کشاورزي

529171 تغییر محل 96/01/28 233315 3985287 محمود رضائی  مقدم ومحمدعلی وحسن عابدیان  نریمانی - میامی آب مشهد مشهد   سف   
مشهد  رض  ه  آبروان  ن  ما   کشاورزي

529174 بهره برداري 96/01/28 237077 3990686 محمد رضا کریمی مقدم نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  آبروان  چشمه رضا کشاورزي
529177 بهره برداري 96/02/09 233827 3989680 موسی جهانگیري و عزیز اله اکبري وکالي سایرین نریمانی - میامی آب مشهد مشهد   

مشهد  رض  ه  آبروان  سل ما   کشاورزي
529201 بهره برداري 96/02/09 756142 3995046 آستان قدس رضوي (موقوفات ملک نریمانی - میامی آب مشهد مشهد   ا اد

مشهد  رض  ه  آبروان  ت   کشاورزي
529202 بهره برداري 96/02/09 757067 3994726 آستان قدس رضوي -موقوفات ملک نریمانی - میامی آب مشهد مشهد   ا اد

مشهد  رض  ه  آبروان  ت   کشاورزي
529207 بهره برداري 96/02/09 764606 4013287 محمد چمنی شایه نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    قرە بوغه /قرە بوقه / کشاورزي
529231 بهره برداري 96/02/06 250752 3982708 اسداهللا  پذیرا وکیل سایرین نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه   ائ    وال ت  د نه چهل کشاورزي
529315 تغییر محل 96/10/18 231758 3993883 نریمانی - میامی  موقوفات  سادات رضوي آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  آبروان  ارە کشاورزي
529315 اصالح کروکی 96/12/26 231758 3993883 نریمانی - میامی  موقوفات  سادات رضوي آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  آبروان  ارە کشاورزي
529350 بهره برداري 96/02/09 755204 3994157 آستان قدس رضوي -موقوفات ملک نریمانی - میامی آب مشهد مشهد   ا اد

مشهد  رض  ه  آبروان  ت   کشاورزي
529392 بهره برداري 96/02/06 764768 4012064 رجبعلی عرفانیان امان آبادي وکیل سایرین نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  م ا    قرە بوغه /قرە بوقه / کشاورزي
529575 بهره برداري 96/02/18 762324 3997339 عبداله کرمانی موخر نریمانی - میامی آب مشهد مشهد مشهد  رض  ه  آبروان  ابروان صنعتی
529580 ادامه حفاري 97/03/05 760631 3998841 غالمحسین عباسی نریمانی - میامی آب مشهد مشهد خدمات 
529580 حفر اولیه 97/02/09 760631 3998841 غالمحسین عباسی نریمانی - میامی آب مشهد مشهد خدمات 



529588 حفر اولیه 97/03/21 760010 3993665 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي نریمانی - میامی آب مشهد مشهد   ا اد
مشهد  رض  ه  آبروان  ت   صنعتی

530006 بهره برداري 97/03/28 748553 3979171 خانم گلرخ امامی اصالتآ وکیل امید وکاوه شالچی  سنگ بست - سرجام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  سنگ  ست  سعدا اد کشاورزي
530023 بهره برداري 96/10/25 752262 3959824 جواد بهزادیان وکیل سایرین سنگ بست - سرجام آب مشهد فریمان مشهد  احمد آ اد   جام  ش  ف ا اد کشاورزي
530037 اصالح نام 96/12/22 750767 3956171 حسن گلکار وکیل سایرین سنگ بست - سرجام آب مشهد فریمان مشهد  احمد آ اد   جام  ش  ف ا اد کشاورزي
530040 تغییر محل 96/11/02 751968 3955843 اعظم بیدوقی وکیل سایرین سنگ بست - سرجام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  ق  کشاورزي
530043 الیروبی 96/12/20 749879 3959428 شرکت کشاورزي گندم گشت سنگ بست - سرجام آب مشهد فریمان مشهد  احمد آ اد   جام  ش  ف ا اد کشاورزي
530043 پمپاژ مجدد 96/07/30 749879 3959428 شرکت کشاورزي گندم گشت سنگ بست - سرجام آب مشهد فریمان مشهد  احمد آ اد   جام  ش  ف ا اد کشاورزي
530043 پمپاژ مجدد 96/07/05 749879 3959428 شرکت کشاورزي گندم گشت سنگ بست - سرجام آب مشهد فریمان مشهد  احمد آ اد   جام  ش  ف ا اد کشاورزي
530090 بهره برداري 96/02/09 750128 3957575 آستان قدس رضوي سنگ بست - سرجام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  ق  کشاورزي
530090 الیروبی 96/03/10 750128 3957575 آستان قدس رضوي سنگ بست - سرجام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  ق  کشاورزي
530137 بهره برداري 96/01/28 748749 3960631 محمد توکلو  - محمود توکلو سنگ بست - سرجام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  بوته گز کشاورزي
530195 بهره برداري 96/09/26 749200 3979228 شهرك صنعتی کاویان سنگ بست - سرجام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  سنگ  ست  سعدا اد صنعتی
530205 بهره برداري 96/01/29 753739 3961747 آستان قدس رضوي سنگ بست - سرجام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  چ اب کشاورزي
530228 بهره برداري 96/09/14 749739 3978416 شرکت شهرکهاي  صنعتی خراسان رضوي سنگ بست - سرجام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  سنگ  ست  سعدا اد صنعتی
530247 تغییر محل 96/09/14 727695 3968160 غالمعلی یگانه سنگ بست - سرجام آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد   جام   غا ه کشاورزي
530262 بهره برداري 96/02/19 732938 3985178 شرکت گوهر مرغ مشهد سنگ بست - سرجام آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد   جام   اغچه دام و طیور
530270 تغییر محل 96/04/25 728678 3967679 اکبر اسمعیلی وکیل سایرین سنگ بست - سرجام آب مشهد مشهد زاع   ا اد ف  مان  مرکزي  سنگ  ست  م   کشاورزي
530270 بهره برداري 96/12/07 728678 3967679 اکبر اسمعیلی وکیل سایرین سنگ بست - سرجام آب مشهد مشهد زاع   ا اد ف  مان  مرکزي  سنگ  ست  م   کشاورزي
530270 بهره برداري 96/02/24 728678 3967679 اکبر اسمعیلی وکیل سایرین سنگ بست - سرجام آب مشهد مشهد زاع   ا اد ف  مان  مرکزي  سنگ  ست  م   کشاورزي
530273 بهره برداري 96/02/09 728613 3967984 سید محمد عزیزي و محمد کاللی خاتون آباد سنگ بست - سرجام آب مشهد مشهد زاع   ا اد ف  مان  مرکزي  سنگ  ست  م   کشاورزي
530295 تغییر محل 96/08/23 728065 3968531 براتعلی  ایزددوست  سنگ بست - سرجام آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد   جام   غا ه کشاورزي
530300 کف شکنی 96/09/14 727683 3968910 قربانعلی یزدانی  سنگ بست - سرجام آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد   جام   غا ه کشاورزي
530314 بهره برداري 96/02/12 734193 3970349 محمدرضا انحایی ناصري سنگ بست - سرجام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  سنگ  ست  چرم کشاورزي
530379 بهره برداري 97/04/12 754872 3975555 حسین محمدي آبقلعه سنگ بست - سرجام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  ا قلعه کشاورزي
530395 بهره برداري 96/02/20 725822 3989790 غالمعلی سعیدي شریف آباد و محترم سعیدي شریف آباد سنگ بست - سرجام آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد   جام  ش  ف ا اد کشاورزي
530629 حفر اولیه 97/03/21 746835 3983658 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي سنگ بست - سرجام آب مشهد مشهد ف  مان  مرکزي  سنگ  ست   اغ ساالر صنعتی
530851 حفر اولیه 97/04/16 0 0 آب و فاضالب ملک آباد سنگ بست - سرجام آب مشهد مشهد شرب شهري 
530865 حفر اولیه 96/10/05 747963 3979032 شرکت آب منطقه اي - بهره بردار بهروز پردل سنگ بست - سرجام آب مشهد مشهد ت  ت جام  مرکزي  جل ه مو   آ اد  مو   ا اد صنعتی
600001 تغییر محل 96/02/12 712147 3944458 رخ  کمال  جعفریان  آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  خان حا م /اسالم ه / کشاورزي
600005 تغییر محل 97/04/12 708925 3940428 صدیقه شایگی نیک وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ  بر ال کشاورزي
600005 اصالح نام 97/04/09 708925 3940428 صدیقه شایگی نیک وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ  بر ال کشاورزي
600007 بهره برداري 96/10/12 653442 3954415 رخ  هادي  نوروزي  و محمود شیبانی غضنفر حیدري آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە مشاع شمارە 3ر    کشاورزي



600022 بهره برداري 97/03/05 707308 3945119 رخ  محمدحسین  زاده عالقه گی وکیل سایرین آب تربت حیدریه تربت حیدریه   
ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  محمدا ادمستو   کشاورزي

600022 تغییر محل 96/08/07 707308 3945119 رخ  محمدحسین  زاده عالقه گی وکیل سایرین آب تربت حیدریه تربت حیدریه   
ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  محمدا ادمستو   کشاورزي

600028 تغییر محل 96/04/18 697971 3939082 علیرضا معصومی وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ   الته حا    احمد کشاورزي
600030 تغییر محل 96/12/22 708177 3936501 محمد یوسفی و حسین غالمی وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ  نوري کشاورزي
600035 بهره برداري 96/03/01 713498 3939265 رضا معاون وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  داراب ا اد کشاورزي
600044 کف شکنی 97/04/12 712377 3937774 رخ  محمدرضا سهامی  وکیل خسرو سهامی آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  شا رگ کشاورزي
600048 بهره برداري 96/10/19 713501 3941746 آستان قدس رضوي رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  داراب ا اد کشاورزي
600049 تغییر محل 96/12/26 715044 3936464 غالمرضا آزادي وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  ب ك ع    کشاورزي
600051 بهره برداري 96/05/16 697338 3940219 حسین جعفري وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ  ك  م ا اد کشاورزي
600051 پمپاژ مجدد 97/02/30 697338 3940219 حسین جعفري وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ  ك  م ا اد کشاورزي
600051 بهره برداري 96/12/21 697338 3940219 حسین جعفري وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ  ك  م ا اد کشاورزي
600058 کف شکنی 96/11/17 715189 3937912 رخ  محمدباقر بهزاد وکیل سایرین آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  ب ك ع    کشاورزي
600059 الیروبی 96/10/18 715886 3938012 مهدي بهزاد وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  ب ك ع    کشاورزي
600063 الیروبی 96/11/25 705938 3944067 رخ  علی  تقوي شیخ  وکیل سایرین آب تربت حیدریه تربت حیدریه   

ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  محمدا ادمستو   کشاورزي
600069 بهره برداري 96/11/24 714029 3937328 رخ  حمید معاون وسایرین آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  شا رگ کشاورزي
600069 تغییر محل 96/09/19 714029 3937328 رخ  حمید معاون وسایرین آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  شا رگ کشاورزي
600070 تغییر محل 96/12/21 711258 3945094 عبدالعلی اسماعیل پور وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  خان حا م /اسالم ه / کشاورزي
600070 مجوز احداث  96/05/23 711258 3945094 عبدالعلی اسماعیل پور وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  خان حا م /اسالم ه / کشاورزي
600073 الیروبی 96/10/09 717162 3943764 کاظم جعفریان وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  اسالم ا ادخلج کشاورزي
600073 تغییر محل 96/11/15 717162 3943764 کاظم جعفریان وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  اسالم ا ادخلج کشاورزي
600073 بهره برداري 97/02/13 717162 3943764 کاظم جعفریان وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  اسالم ا ادخلج کشاورزي
600080 تغییر محل 97/03/01 717717 3941652 محمد امین شرکت وکیل سایرین   رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  اسالم ا ادخلج کشاورزي
600081 پمپاژ مجدد 96/08/20 713880 3944959 رخ  علی اکبر طالبی اسدآبادي و سایر شرکاء آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  اسدا اد کشاورزي
600084 تغییر محل 97/01/30 725724 3945695 عبدالرضا خزاعی  رخ آب تربت حیدریه فریمان ف  مان  مركزي   االبند  ع   ا اد کشاورزي
600085 بهره برداري 96/12/27 718505 3944545 سید جعفر رضایی  نیک وکیل مع الواسطه ابوالفضل مقدم اسدي و  رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  اسد ه کشاورزي
600085 پمپاژ مجدد 97/01/29 718505 3944545 سید جعفر رضایی  نیک وکیل مع الواسطه ابوالفضل مقدم اسدي و  رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  اسد ه کشاورزي
600086 بهره برداري 96/09/07 725669 3945699 شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان رضوي رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  ر اطم ان دشت شرب روستا
600086 ادامه حفاري 96/03/10 725669 3945699 شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان رضوي رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  ر اطم ان دشت شرب روستا
600086 تغییر محل 96/03/10 725669 3945699 شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان رضوي رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  ر اطم ان دشت شرب روستا
600086 اصالح کروکی 97/04/05 725669 3945699 شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان رضوي رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  ر اطم ان دشت شرب روستا
600098 پمپاژ مجدد 96/04/26 710653 3941155 حسین رضا هادي محمود بهبودي  مقدم  رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  ر اطم ان دشت کشاورزي
600101 تغییر محل 96/01/19 701275 3944712 علیرضا عباس پور وکیل سایرین و سیما و زهره لطفی رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  احمدا ادشيخ کشاورزي



600101 بهره برداري 97/02/26 701275 3944712 علیرضا عباس پور وکیل سایرین و سیما و زهره لطفی رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  احمدا ادشيخ کشاورزي
600115 بهره برداري 97/01/14 718024 3942451 برات علی رحیمی عرب ابادي  وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  اسالم ا ادخلج کشاورزي
600120 بهره برداري 96/06/14 695480 3938717 رامین راجی قاسمی  رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ  احمدا اد کشاورزي
600122 تغییر محل 97/02/09 691979 3941638 بنیادمستضعفان  و جانبازان رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ  جواد ه کشاورزي
600142 بهره برداري 96/03/04 720826 3939841 شرکت آب وفاضالب روستایی خراسان رضوي رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  محمودا اد شرب روستا
600146 حفر اولیه 96/01/20 683772 3942499 کلیه مالکین قنات نصر آباد رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  كدكن  رق چه  ن ا اد کشاورزي
600146 ادامه حفاري 97/01/09 683772 3942499 کلیه مالکین قنات نصر آباد رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  كدكن  رق چه  ن ا اد کشاورزي
600153 بهره برداري 96/07/16 715171 3938948 علی اکبر کارخانه چین وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  داراب ا اد کشاورزي
600159 الیروبی 96/10/20 670004 3944882 محمد غفوري  وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  كدكن  كدكن  چاە موتورشال     کشاورزي
600159 تغییر محل 96/12/22 670004 3944882 محمد غفوري  وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  كدكن  كدكن  چاە موتورشال     کشاورزي
600161 بهره برداري 96/08/30 667834 3948664 محمد جان حسینی  تلخ بخش  وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  كدكن  كدكن  چاە د م اران کشاورزي
600164 تغییر محل 96/03/21 715544 3944720 رخ  ذوالفقار ذوالفقاري وشرکاء آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  اسدا اد کشاورزي
600164 بهره برداري 97/03/20 715544 3944720 رخ  ذوالفقار ذوالفقاري وشرکاء آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  اسدا اد کشاورزي
600168 پمپاژ مجدد 97/02/24 725575 3941539 امین رضا ذوالفقاري وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه فریمان ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  ح درا اد کشاورزي
600179 بهره برداري 96/10/24 647432 3955407 محمد حسین بهمدي وشرکاء رخ آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە موتوررجا   کشاورزي
600179 تغییر محل 97/03/06 647432 3955407 محمد حسین بهمدي وشرکاء رخ آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە موتوررجا   کشاورزي
600182 بهره برداري 97/01/20 650440 3954241 رخ  محسن  علیزاده  وکیل سایرین آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە موتوررجا   کشاورزي
600194 پمپاژ مجدد 96/04/11 707803 3941069 آستان قدس رضوي رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ  بر ال کشاورزي
600198 الیروبی 97/04/16 717361 3938795 اداره آب و فاضالب روستایی تربت حیدریه رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  ب ك ع    شرب روستا
600200 تغییر محل 96/12/28 698069 3940916 رخ  علیرضا رضائی وکیل سایرین آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ  ك  م ا اد کشاورزي
600202 تغییر محل 97/02/13 725802 3946423 عبدالرضا خزاعی  اصالتآ ووکالتآ ازطرف حمید رضا خزایی رخ آب تربت حیدریه فریمان ف  مان  مركزي   االبند  ع   ا اد کشاورزي
600214 تغییر محل 96/10/11 727670 3937584 اسداهللا و علیمردان صوفی التاتونی و چمن جاغوري وسایرین رخ آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي   االبند  التاتو کشاورزي
600216 الیروبی 96/10/23 650574 3957001 کریمی ونظ ري دانشمندي اسماعیل عباسی نیا و سایرین رخ آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە مشاع شمارە 3ر    کشاورزي
600223 بهره برداري 96/12/20 661449 3952280 رخ  اداره امورارضی تربت حیدریه آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە مشاع شمارە 2عن    کشاورزي
600225 تغییر محل 96/06/06 721539 3940780 محمدامین  شرکت  وکیل سایرین رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  قش  اط کشاورزي
600231 بهره برداري 96/05/10 669458 3945614 حمید ابریشمی رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  كدكن  كدكن  چاە مشهديها کشاورزي
600232 بهره برداري 97/01/20 649680 3953473 محسن علیزاده  وکیل سایرین رخ آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە موتوررجا   کشاورزي
600233 بهره برداري 97/01/20 650531 3952900 رخ  محسن  علیزاده  نماینده سایرین آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە موتوررجا   کشاورزي
600241 بهره برداري 96/10/12 656586 3953183 رخ  اموراراضی  تربت حیدریه آب تربت حیدریه نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە موتورفرتاج کشاورزي
600242 تغییر محل 96/11/01 699376 3944187 اداره  اوقاف  وامورخیریه شهرستان تربت  حیدریه رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  كدكن  كدكن  چاە موتورغفوري کشاورزي
600247 تغییر محل 96/09/01 703482 3940592 عبدالحسین فرشیدي وکیل محمود فرشیدي رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ  ع    ا اد کشاورزي
600256 تغییر محل 97/01/21 714331 3935845 اداره آب و فاضالب روستایی تربت حیدریه رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  س  اال شرب روستا



600260 تغییر محل 96/04/11 701382 3937124 آب و فاضالب تربت حیدریه رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ   الته اقاحس     شرب شهري
600263 کف شکنی 97/03/29 707821 3936431 رخ  رضا ابراهیم پوروقدرت بخشی قربانعلی عباسپور و کالي سایرین آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ  شورحصار کشاورزي
600263 تغییر محل 97/03/29 707821 3936431 رخ  رضا ابراهیم پوروقدرت بخشی قربانعلی عباسپور و کالي سایرین آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ  شورحصار کشاورزي
600276 بهره برداري 96/04/11 716125 3940028 مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان خراسان رضوي رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  اسالم ا ادخلج خدمات
600276 پمپاژ مجدد 96/02/24 716125 3940028 مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان خراسان رضوي رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  اسالم ا ادخلج خدمات
600305 بهره برداري 96/10/12 657445 3956305 رخ  جعفر گرایلی  سید مهدي موسوي نژاد وکالي سایرین آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە شمارە 2زمه کشاورزي
600307 بهره برداري 96/12/13 655827 3955103 حسن عباسی تلخ بخشی و محمد رضا جعفري رخ آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە شمارە 2زمه کشاورزي
600308 بهره برداري 97/04/10 656017 3956220 رخ  حسن  کریمی وشرکا آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە مشاع شمارە 2ر    کشاورزي
600309 بهره برداري 97/02/26 655111 3954128 علی اکبر امیر الهی رخ آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە موتورفرتاج کشاورزي
600311 بهره برداري 96/09/26 656844 3955178 وفائی وشرکاء رخ آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە شمارە 2زمه کشاورزي
600312 بهره برداري 96/10/12 656696 3956941 رخ  عبدالصمد تقی زاده وشرکاء آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە مشاع شمارە 2ر    کشاورزي
600317 بهره برداري 97/04/04 654932 3953133 ابوالحسن  حسنی و غالمرضا مغولی وکالي سایرین رخ آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە موتورفرتاج کشاورزي
600321 تغییر محل 96/05/04 651678 3953122 رخ  روح ا000 جوزقی وحسین حسن زاده وکالي سایرین آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە موتوررجا   کشاورزي
600325 بهره برداري 96/11/10 653990 3955807 رخ محمد نظري دانشمندي ویونس اسکندري و علی اکبر اسماعیلی وکالي   آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە مشاع شمارە 7ر    کشاورزي
600331 تغییر محل 96/01/19 654080 3961238 علی یوسفی و حسین کارگزار وکالي سایرین رخ آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات   لهر کشاورزي
600333 کف شکنی 97/03/20 702093 3941484 شرکت پشم شوئی گلشرق  خراسان رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ  ع    ا اد صنعتی
600335 بهره برداري 96/11/07 655867 3953874 رخ  رمضانعلی  نوروزي  آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە موتورفرتاج کشاورزي
600337 مجوز احداث  96/06/01 722086 3935573 اداره اوقاف و امور خیریه تربت حیدریه رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ   ار زس     کشاورزي
600337 مجوز احداث  96/05/28 722086 3935573 اداره اوقاف و امور خیریه تربت حیدریه رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ   ار زس     کشاورزي
600374 تغییر محل 97/04/07 713546 3944084 اداره آب و فاضالب روستایی تربت حیدریه رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  اسدا اد شرب روستا
600386 تغییر محل 97/02/29 650787 3959530 عباسعلی ابراهیمی نیک وکیل سایرین رخ آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات  حصار کشاورزي
600393 تغییر محل 97/04/07 710318 3936258 اداره آب و فاضالب روستایی تربت حیدریه رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  اب  د شرب روستا
600743 بهره برداري 96/02/03 725365 3946670 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه   

ت  ت ح در ه  جل ه رخ   ائ    رخ  احمدا ادخزا   دام و طیور
600745 بهره برداري 97/01/28 702249 3940910 شرکت آب منطقه اي - بهره بردار شرکت جوانه گندم اریا رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ  م ان رخ  ع    ا اد خدمات
600853 حفر اولیه 97/03/06 705097 3934854 سیدمحمد قاسمی بنهنگی رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه کشاورزي 
601030 تغییر محل 96/11/18 724478 3875774 غالم علی امیریان وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه   لستان کشاورزي
601034 تغییر محل 96/05/01 709332 3887638 حسن غفوري فرد وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  اله ا اد صنعتی
601045 اصالح نام 97/01/28 720819 3883780 حسین مجیدي راد وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه   اسفر کشاورزي
601062 تغییر محل 96/02/31 739029 3871645 محمد رضا بزرگ وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  ع س ا اد کشاورزي
601062 کف شکنی 96/09/18 739029 3871645 محمد رضا بزرگ وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  ع س ا اد کشاورزي
601064 بهره برداري 97/04/20 708099 3886981 حسین فیاض اهللا آبادي وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  اله ا اد کشاورزي
601066 کف شکنی 96/03/02 698503 3898643 شرکت گاز اکسیژن امید رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه   ح   

ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  تعم   اە ا ارا   صنعتی



601067 کف شکنی 96/04/14 692213 3897980 حسن انتظاري رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   اج درخت دام و طیور
601069 تغییر محل 97/03/23 725697 3882081 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  ع اس ا ادفرام شان شرب روستا
601074 تغییر محل 96/09/27 708147 3892040 مرادعلی قلی زاده وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  احمدا اد کشاورزي
601077 پمپاژ مجدد 97/03/09 696741 3895863 بهزاد یوسفی وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  جعفرا اد کشاورزي
601077 الیروبی 96/11/14 696741 3895863 بهزاد یوسفی وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  جعفرا اد کشاورزي
601082 بهره برداري 97/04/10 698929 3896964 محمد شجاعی ،حسن احمدي و غالمعلی عالمی زاده وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  جعفرا اد کشاورزي
601082 کف شکنی 96/05/09 698929 3896964 محمد شجاعی ،حسن احمدي و غالمعلی عالمی زاده وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  جعفرا اد کشاورزي
601087 بهره برداري 96/06/01 702926 3886483 محمد رضا صالحان رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  دە نو کشاورزي
601089 کف شکنی 96/09/08 709965 3890829 محمد علی لطفی وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  احمدا اد کشاورزي
601091 تغییر محل 96/10/26 728562 3883064 غالم رضا نقیبی پور وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  ع   ا اددامن کشاورزي
601099 تغییر محل 96/05/07 722638 3881601 علیرضا اسحاقیان و حسن مجیدي راد وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  ع اس ا ادفرام شان کشاورزي
601102 کف شکنی 96/02/12 718610 3881507 کاظم پرماس وحیدر امینی نژاد وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  حسن ا اد کشاورزي
601106 تغییر محل 96/02/10 730306 3879055 فرامرزوغالمعباس رابط اسحاقی وسایرشرکاء رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  دولت ا اد کشاورزي
601120 اصالح کروکی 96/02/12 738642 3872985 علیرضا جنگی مقدم،رضا میرسیاسی رشتخوار وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  ع س ا اد کشاورزي
601121 بهره برداري 96/12/21 734255 3881048 سلطانعلی قرایی و علی صداقت نیا وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  اب  ه عل ا کشاورزي
601123 تغییر محل 96/02/19 745408 3882453 اداره آب و فاضالب روستایی رشتخوار رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  فتح ا اد شرب روستا
601133 تغییر محل 96/06/26 738504 3874453 غالمرضا راستگو وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  ع س ا اد کشاورزي
601151 کف شکنی 96/02/19 712425 3893002 تقی امانی وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  احمدا اد کشاورزي
601153 بهره برداري 96/12/21 732234 3874141 حسین عباس زاده ، حمیدرضامحمدیان ، شیر علی یارخدا وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار   اس اب کشاورزي
601163 بهره برداري 97/03/02 707537 3888799 محمدعلی مومنی زاده و ابراهیم خاشعی وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  اله ا اد کشاورزي
601172 بهره برداري 96/02/03 712327 3891084 آستان قدس رضوي رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  احمدا اد کشاورزي
601188 کف شکنی 97/04/10 708561 3887757 احمد بلوچ زاده گوجی رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  اله ا اد صنعتی
601191 تغییر محل 96/10/25 728966 3875246 بیژن علوي رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  قلندرا اد کشاورزي
601203 تغییر محل 97/03/27 717581 3884324 اداره آب و فاضالب روستایی رشتخوار رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  كت شرب روستا
601204 بهره برداري 96/09/18 721080 3880663 امور اراضی رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  حسن ا اد کشاورزي
601214 کف شکنی 97/03/12 720514 3886730 محمد حیدري وکیل  سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  عم دئ كهنه کشاورزي
601215 کف شکنی 96/10/03 728828 3876264 مرتضی ابیاري وکیل سایرین و شرکت تعاونی وحدت رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  قلندرا اد کشاورزي
601229 الیروبی 96/03/02 711332 3880590 حسین قادري و غالمرضا ساعدي وکالي سایرین و ابراهیم و محمد حسین  رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  جن ل  شع ه  ع اس ا ادجد د کشاورزي
601236 بهره برداري 96/06/19 692477 3897984 شرکت آب وفاضالب روستایی خراسان رضوي رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   اج درخت شرب روستا
601240 تغییر محل 97/01/21 693991 3897126 اداره آب و فاضالب روستایی تربت حیدریه رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  حوض س خ شرب روستا
601241 تغییر محل 96/12/13 694038 3898657 حسین بنی اسدي وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   اج درخت کشاورزي
601241 کف شکنی 96/12/02 694038 3898657 حسین بنی اسدي وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   اج درخت کشاورزي



601245 بهره برداري 97/03/22 699872 3888341 احمد رمضانی و غالمعباس فالحی عبس آبادي وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  زمان ا اد کشاورزي
601245 تغییر محل 96/02/17 699872 3888341 احمد رمضانی و غالمعباس فالحی عبس آبادي وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  زمان ا اد کشاورزي
601246 بهره برداري 96/08/21 699798 3887752 حبیب اله صفریان وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  زمان ا اد کشاورزي
601248 بهره برداري 96/09/29 695921 3898433 حسین محمدي و محمد حسین عبداللهی وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  قوزان کشاورزي
601251 کف شکنی 97/01/09 697574 3897966 عباس نجاتیان وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  خورق کشاورزي
601257 تغییر محل 96/02/06 697879 3893162 غالمرضا پور رضا تربتی وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه   

ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  قلعه نومستو   کشاورزي
601262 پمپاژ مجدد 96/08/01 702225 3884787 غالم عباس قرایی سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  دە نو کشاورزي
601265 بهره برداري 96/09/07 705751 3882846 عباس علی پورمقدم وحسن فیوجی وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   اظم ا اد کشاورزي
601279 بهره برداري 96/06/19 714460 3889933 شرکت کشاورزي رضوي -مزرعه نمونه رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  محمدا اد کشاورزي
601280 کف شکنی 96/02/12 712251 3892459 تقی امانی وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  احمدا اد کشاورزي
601282 تغییر محل 96/02/12 716321 3887217 شرکت کشاورزي رضوي رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  مزرعه نمونه استان قد کشاورزي
601284 بهره برداري 96/03/29 717380 3886564 شرکت کشاورزي رضوي رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  مزرعه نمونه استان قد کشاورزي
601309 کف شکنی 96/09/28 726349 3884783 رمضانعلی محمدي وکیل مع الواسطه ورثه مرحوم غالمرضا هادي زاده رئیسی رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  ع اس ا ادفرام شان کشاورزي
601309 کف شکنی 96/09/28 726349 3884783 رمضانعلی محمدي وکیل مع الواسطه ورثه مرحوم غالمرضا هادي زاده رئیسی رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  ع اس ا ادفرام شان کشاورزي
601315 مجوز احداث  96/12/08 734794 3875272 عباسعلی اصالنی سناجردي رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  صادق ا اد کشاورزي
601315 تغییر محل 96/02/25 734794 3875272 عباسعلی اصالنی سناجردي رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  صادق ا اد کشاورزي
601322 اصالح کروکی 96/08/20 737112 3872121 حسین ساالري مقدم وکیل مع الواسطه سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  ع س ا اد کشاورزي
601336 تغییر محل 96/11/29 726766 3878343 علیرضا معبودي و علی اکبر آبرنجین وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  حسن ا اد کشاورزي
601345 کف شکنی 96/04/19 733435 3874091 مرتضی تنهایی و سیدحسین جوادي وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار   اس اب کشاورزي
601352 بهره برداري 97/04/07 706944 3882849 عباس علی پورمقدم وحسن فیوجی وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   الته مزار کشاورزي
601354 کف شکنی 96/09/12 734973 3880505 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  اب  ه عل ا شرب روستا
601355 بهره برداري 96/03/02 704334 3888814 نادرعلی زاده وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  سيو    کشاورزي
601356 پمپاژ مجدد 97/04/12 719747 3882120 جهانگیر جاوید وغالم حسن دیمه کار رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  حسن ا اد کشاورزي
601359 مجوز احداث  96/08/08 716250 3884316 امیر ابریشمی رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  كت کشاورزي
601365 الیروبی 96/11/29 726427 3873693 غالمعلی عربی ، حسین امینی و محمد ابراهیم عطار وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  خوجه ب گ کشاورزي
601370 تغییر محل 97/03/28 742706 3880109 عباس رجب زاده و عباس احسانیان و کالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  كشك ا ادسف    کشاورزي
601373 تغییر محل 96/12/02 695209 3895165 شرکت مجتمع کشاورزي دامپروري وصنایع تبدیل رادوار طوس رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  حوض س خ صنعتی
601378 تغییر محل 96/03/30 737881 3877114 مهدي یعقوب زاده وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  خداا اد کشاورزي
601379 اصالح نام 96/12/26 709636 3886608 محمد مهدي وفایی رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  اله ا اد کشاورزي
601395 بهره برداري 96/08/14 714338 3885062 آستان قدس رضوي رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  محمدا اد کشاورزي
601418 بهره برداري 96/06/19 723514 3885263 محمد واصغر بامداد وشرکا رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  استانه  عم دئ كهنه کشاورزي
601426 کف شکنی 96/04/25 739031 3870829 رمضانعلی بریش ورحمت اله علیپوروکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  ك  م ا اد کشاورزي



601430 بهره برداري 96/08/22 700631 3891199 غالمحسین حیدري سیوکی وکلیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  زمان ا اد کشاورزي
601470 بهره برداري 96/02/19 715083 3863651 کلیه مالکین قنات فاضل مند به نمایندگی آقایان رحمان رحمتی ،حسین  رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  جن ل  شع ه  محرم ا اد کشاورزي
601473 تغییر محل 97/01/28 736967 3877616 صولت هادي خانی و غالم محمد درویش زاده وکالي سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  خداا اد کشاورزي
601504 بهره برداري 96/09/11 690054 3897831 غالمرضا خوافی خورقی وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   اج درخت کشاورزي
601504 پمپاژ مجدد 96/09/29 690054 3897831 غالمرضا خوافی خورقی وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   اج درخت کشاورزي
601505 تغییر محل 96/12/07 689918 3896555 سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي رشتخوار آب تربت حیدریه مه والت ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   اج درخت کشاورزي
601506 الیروبی 96/10/09 690849 3896330 محمد آشوري کاج درختی وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   اج درخت کشاورزي
601506 تغییر محل 96/12/21 690849 3896330 محمد آشوري کاج درختی وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   اج درخت کشاورزي
601506 کف شکنی 97/04/17 690849 3896330 محمد آشوري کاج درختی وکیل سایرین رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   اج درخت کشاورزي
601510 کف شکنی 96/02/30 700250 3899218 کارخانه  تولید خوراك دام  خراسان رشتخوار آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   الته ش خان صنعتی
601527 بهره برداري 96/03/02 709808 3887216 علی رضازاده رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  اله ا اد صنعتی
601622 تغییر محل 96/03/21 688531 3897847 غالمرضا یوسفی شادمهري و عبدا....پور محمد نصر آبادي وکیل سایرین ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  حسن قا     کشاورزي
601623 بهره برداري 97/01/28 689069 3888669 عذرا مغانی آلی وکیل سایرین ازغند آب تربت حیدریه مه والت کشاورزي 
602007 بهره برداري 96/05/21 234949 3833017 غالمحسین  رسولی حسین آبادي وکیل سایرین خواف خواف خواف خواف  مرکزي  م ان خواف  ا ست اە ت ب ت شنهاي  کشاورزي
602021 تغییر محل 96/07/29 763269 3858253 عباسعلی  اصالنی سناجردي خواف خواف خواف خواف  سال     االخواف  سدە کشاورزي
602037 بهره برداري 96/03/21 772705 3847928 رمضانعلی مهر علی سالمی وکیل سایرین خواف خواف خواف کشاورزي 
602042 تغییر محل 97/03/13 766546 3855417 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي خواف خواف خواف وز خواف  سال     االخواف  س   شرب روستا
602065 پمپاژ مجدد 97/01/19 230392 3845220 علیرضا با اطالع وکیل سایرین خواف خواف خواف خواف  سال    سال     اب کشاورزي
602065 بهره برداري 96/12/20 230392 3845220 علیرضا با اطالع وکیل سایرین خواف خواف خواف خواف  سال    سال     اب کشاورزي
602069 تغییر محل 96/04/14 767280 3855807 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي خواف خواف خواف وز خواف  سال     االخواف  س   کشاورزي
602075 بهره برداري 97/01/05 766412 3853035 امور اراضی خواف خواف خواف خواف خواف  سال    سال    احمدا اد کشاورزي
602083 بهره برداري 97/02/10 767579 3851697 امور اراضی خواف خواف خواف خواف خواف  سال    سال    احمدا اد کشاورزي
602084 بهره برداري 96/02/18 768621 3852834 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي خواف خواف خواف خواف  سال    سال    احمدا اد کشاورزي
602106 تغییر محل 96/05/08 757925 3861241 اداره آب و فاضالب روستایی خواف خواف خواف خواف خواف  سال     االخواف  س جاوند شرب روستا
602111 کف شکنی 96/10/02 773511 3846067 شرکت تعاونی کشاورزي دشت سبزبلقیس خواف خواف خواف کشاورزي 
602115 بهره برداري 96/12/15 767001 3849742 شرکت کشت و صنعت مروارید دشت سالمی (سهامی خاص) خواف خواف خواف خواف  سال    سال    احمدا اد کشاورزي
602115 بهره برداري 96/07/25 767001 3849742 شرکت کشت و صنعت مروارید دشت سالمی (سهامی خاص) خواف خواف خواف خواف  سال    سال    احمدا اد کشاورزي
602138 تغییر محل 96/05/04 762160 3849368 اداره آب و فاضالب روستایی خواف خواف خواف خواف خواف  سال     االخواف  ع   ا ادجد د شرب روستا
602150 تغییر محل 96/08/30 751654 3860342 بمانعلی آجنگان  و غالمرضا حسین پور وکالي سایرین خواف آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  مهدي ا اد کشاورزي
602161 تغییر محل 97/02/08 228370 3844378 حبیب ا... منصوري وکیل سایرین خواف خواف خواف خواف  سال    سال    چهاردە کشاورزي
602177 تغییر محل 96/12/28 758277 3855016 عبدالقادر راضی و شرکاء خواف خواف خواف خواف  سال     االخواف  چاە ابوالقاسم /چاە م کشاورزي
602181 کف شکنی 96/12/07 756003 3862161 اکبر نجفی  سعادت آبادي  و حسین غالمی وکالي سایرین خواف آب تربت حیدریه رشتخوار خواف  سال     االخواف  چاە 2مهدي ا اد کشاورزي



602191 تغییر محل 96/07/23 755965 3855366 محمد  سلطانیان وکیل سایرین خواف خواف خواف خواف  سال     االخواف  ع اس ا اد کشاورزي
602219 بهره برداري 96/12/16 768668 3849926 شرکت کشت وصنعت مروارید دشت سالمی-سهامی خاص خواف خواف خواف کشاورزي 
602220 تغییر محل 96/02/06 225323 3843147 شرکت تعاونی کشاورزي قنات نوده خواف خواف خواف خواف خواف  سال    سال    چهاردە کشاورزي
602250 تغییر محل 96/01/26 748884 3864551 شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان خواف آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  فاردق کشاورزي
602254 بهره برداري 96/12/16 768627 3851893 خواف بنفشه موسوي و زهره اسدي خواف خواف خواف  سال    سال    احمدا اد کشاورزي
602255 بهره برداري 96/12/16 769425 3850988 شرکت کشت و صنعت مروارید دشت سالمی (سهامی خاص خواف خواف خواف کشاورزي 
602259 تغییر محل 96/04/11 750013 3863037 اصغر سوخته وکیل رضا و علی سوخته خواف آب تربت حیدریه رشتخوار ا ادنودە رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  ا    کشاورزي
602259 مجوز احداث  97/03/09 750013 3863037 اصغر سوخته وکیل رضا و علی سوخته خواف آب تربت حیدریه رشتخوار ا ادنودە رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  ا    کشاورزي
602262 اصالح نام 97/02/22 757182 3862502 رضا و اکبر سوخته وکالي سایرین خواف آب تربت حیدریه رشتخوار خواف  سال     االخواف  س جاوند کشاورزي
602265 بهره برداري 97/02/18 233367 3842104 امور اراضی خواف خواف خواف خواف خواف  مرکزي  م ان خواف  فايندر کشاورزي
602278 تغییر محل 97/02/06 750176 3865205 محمدفاروق جوهري رودي خواف آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  اندنجرد دام و طیور
602280 کف شکنی 96/05/11 752040 3858850 بمانعلی آجنگان وکیل سایرین خواف آب تربت حیدریه رشتخوار خواف  سال     االخواف  چاە شمارە 4مهدي ا اد کشاورزي
602280 تغییر محل 97/02/24 752040 3858850 بمانعلی آجنگان وکیل سایرین خواف آب تربت حیدریه رشتخوار خواف  سال     االخواف  چاە شمارە 4مهدي ا اد کشاورزي
602280 ادامه حفاري 97/03/23 752040 3858850 بمانعلی آجنگان وکیل سایرین خواف آب تربت حیدریه رشتخوار خواف  سال     االخواف  چاە شمارە 4مهدي ا اد کشاورزي
602296 تغییر محل 96/09/18 751063 3860560 بمانعلی آجنگان وکیل سایرین خواف آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  مهدي ا اد کشاورزي
602311 اصالح نام 96/12/21 766060 3847914 امان اله نوربخش و محمد اسالم عظیمی و نورالدین امانی و حسن آبادي خواف خواف خواف خواف  سال    سال    حسن ا اد کشاورزي
602331 بهره برداري 96/06/11 753707 3863089 غالمحسین باهوش وکیل سایرین خواف آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  مهدي ا اد کشاورزي
602357 کف شکنی 96/03/23 753065 3861490 محمدغفوري وکیل سایرین خواف آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  مهدي ا اد صنعتی
602359 تغییر محل 97/04/04 744904 3869551 محمد عباسی مقدم و حسین و محمد میر سعیدي وکالي سایرین خواف آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  نوغاب کشاورزي
602362 کف شکنی 97/02/15 745107 3868277 فضل ا... اسدي وکیل سایرین خواف آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  نوغاب کشاورزي
602372 کف شکنی 97/02/27 744832 3868390 حسینعلی شکوهی فر خواف آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  نوغاب دام و طیور
602411 بهره برداري 97/01/05 227627 3833017 ضیاءالدین  مقسوم نشتیفانی خواف خواف خواف زا افض    خواف  مرکزي  م ان خواف  چاە عميق م   دام و طیور
602428 پمپاژ مجدد 96/11/01 259730 3812960 شرکت ملی فوالد ایران خواف خواف خواف خواف  سن ان   ائ    خواف  معدن سنگ ا ن خدمات
602440 بهره برداري 96/06/19 774504 3848467 یعقوب ابراهیم باي سالمی خواف خواف خواف خواف  سال    سال    قلعه نو صنعتی
602476 بهره برداري 96/10/20 239665 3822956 ابوسعید احمد مظفر تیزابی خواف خواف خواف خواف  مرکزي  م ان خواف  دشت کشاورزي
602479 بهره برداري 96/01/16 240945 3822905 عبداالحد ساعدي رودي خواف خواف خواف اب خواف  مرکزي  م ان خواف  ت    کشاورزي
602510 مجوز احداث  97/03/24 245546 3814336 اداره آب و فاضالب روستایی خواف خواف خواف خواف خواف  سن ان   ائ    خواف  برا اد شرب روستا
602588 کف شکنی 96/08/03 227431 3838019 نوراحمدیار خواف خواف خواف خواف  سال    سال    چهاردە دام و طیور
602674 حفر اولیه 97/04/19 227893 3836350 فرید منصوري علی آبادي خواف خواف خواف خواف  مرکزي  م ان خواف  چاە عميق ب    حسن دام و طیور
602840 بهره برداري 96/06/19 251090 3817657 شرکت حمل و نقل هماي فجر سنگان خواف خواف خواف خواف  سن ان   ائ    خواف  گ  اب خدمات
602875 بهره برداري 96/10/18 747010 3872099 شرکت فنی و مهندسی فوالد قائم امید نور خواف خواف رشتخوار ت ا اد رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  ع   خدمات
602889 تغییر محل 96/10/19 742798 3871095 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي خواف آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  حس    ا ادرشتخوار شرب روستا



602890 تغییر محل 96/01/28 741496 3871540 غالمرضا محمدپور،اسماعیل برومند،غالمرضا میر سعیدي و غالمحسین  رشتخوار آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  حس    ا ادرشتخوار کشاورزي
602892 کف شکنی 96/10/14 741705 3872719 شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان رضوي خواف آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  ع س ا اد صنعتی
602899 ادامه حفاري 96/05/08 239317 3834276 آبفاي شهري خواف خواف خواف خواف شرب شهري 
602899 ادامه حفاري 96/03/02 239317 3834276 آبفاي شهري خواف خواف خواف خواف شرب شهري 
602900 اصالح کروکی 96/11/25 749120 3867137 مالکین قنات زرقري خواف خواف خواف رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  زرعزي کشاورزي
602900 حفر اولیه 96/10/23 749120 3867137 مالکین قنات زرقري خواف خواف خواف رشتخوار  مرکزي  رشتخوار  زرعزي کشاورزي
603004 اصالح نام 96/07/24 644990 3866372 حسن اقبالی وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     برجك کشاورزي
603005 پمپاژ مجدد 96/04/13 653407 3871487 غالمرضا امانتی فیض آبادي -و علی صفریان وکالي سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت   

مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق خانه ن   کشاورزي
603005 پمپاژ مجدد 96/05/03 653407 3871487 غالمرضا امانتی فیض آبادي -و علی صفریان وکالي سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت   

مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق خانه ن   کشاورزي
603019 پمپاژ مجدد 96/01/26 665862 3876146 شرکت کشاورزي و دامپروري طوس داشت مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  چاە محمدپور کشاورزي
603032 بهره برداري 96/09/07 658630 3880707 مهدي نداف عبدل آبادي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  نقاب کشاورزي
603036 بهره برداري 96/11/24 662851 3878212 شهرداري فیض آباد مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  چاە عميق  ازر خدمات
603057 بهره برداري 96/09/21 649180 3873576 بابک قهرمانی وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق حسي     کشاورزي
603059 کف شکنی 96/08/15 666426 3882045 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  ع دل ا اد کشاورزي
603064 تغییر محل 96/05/18 647820 3870832 اسماعیل افراز فیض آبادي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق رجب ابرا  م کشاورزي
603071 تغییر محل 96/10/19 670248 3873482 غالمرضا زردادخانی وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     مهنه کشاورزي
603086 بهره برداري 97/02/15 662172 3879945 غالمرضا ساربان وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  چاە عميق  ازر کشاورزي
603087 الیروبی 96/09/11 660458 3878165 غالمعلی پور حسن وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  چاە عميق اي ج عسگري کشاورزي
603097 پمپاژ مجدد 97/04/09 658639 3870053 حمیدرضا بزمی وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق بز   شمارە  کشاورزي
603104 پمپاژ مجدد 96/11/17 662040 3881299 علی اکبر عظیمی نسب وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  ع دل ا اد کشاورزي
603114 الیروبی 97/02/18 662081 3877736 محمد رضا دیندار فیض آبادي وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  چاە عميق  ازر کشاورزي
603128 کف شکنی 96/04/26 655785 3873033 ابراهیم قناد یزدي وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق صمد اال کشاورزي
603128 بهره برداري 96/09/07 655785 3873033 ابراهیم قناد یزدي وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق صمد اال کشاورزي
603131 بهره برداري 96/12/06 655626 3873735 جوادسلطانیان وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق قا    افها کشاورزي
603134 تغییر محل 96/04/19 648702 3871435 محمدعلی اسدا...زاده و اسماعیل جهاندیده و سایر شرکاء مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت ي مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق ت م   کشاورزي
603141 تغییر محل 96/05/11 644319 3879106 سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     شمس ا اد کشاورزي
603161 بهره برداري 96/05/19 666657 3879126 محمد ولی زاده وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  حسن ا اد کشاورزي
603164 کف شکنی 96/03/24 663019 3881445 علی اکبرزاده جوان  وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  ع دل ا اد کشاورزي
603169 تغییر محل 96/12/21 651887 3875795 آستان قدس رضوي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق زوله رستم کشاورزي
603172 بهره برداري 96/02/11 647362 3874248 آستان قدس رضوي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق محمدجوان کشاورزي
603175 الیروبی 96/05/21 673007 3878759 محمداسماعیل بشارت خواه مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  مه والت شما    چهل   کشاورزي
603175 مجوز احداث  96/12/23 673007 3878759 محمداسماعیل بشارت خواه مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  مه والت شما    چهل   کشاورزي



603182 کف شکنی 97/02/08 0 3868222 اسداله پارسا جنت آبادي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت   
مه والت  مرکزي  مه والت جنو     ر    دام و طیور

603182 تغییر محل 97/03/28 0 3868222 اسداله پارسا جنت آبادي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت   
مه والت  مرکزي  مه والت جنو     ر    دام و طیور

603205 پمپاژ مجدد 97/01/18 640156 3870871 محمد علی باغستانی وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     جرا    کشاورزي
603226 کف شکنی 96/02/10 671034 3882396 حسن اسماعیلی اصالتا و وکالتنا از طرف محمدتقی اسماعیلی نصرآبادي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  مه والت شما    ن ا اد کشاورزي
603256 تغییر محل 97/04/20 649572 3863989 علی نخعی عبدل آبادي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت   

مه والت  مرکزي  مه والت جنو     ن و   کشاورزي
603256 اصالح نام 96/08/07 649572 3863989 علی نخعی عبدل آبادي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت   

مه والت  مرکزي  مه والت جنو     ن و   کشاورزي
603257 تغییر محل 97/04/12 646968 3864416 غالمعلی عزار فیض آبادي وکیل آقاي حسین علی روغنی مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت   

مه والت  مرکزي  مه والت جنو     ن و   کشاورزي
603262 پمپاژ مجدد 96/06/06 666588 3870865 علی اصغر شیدایی و علی اکبر نیک بین وکالي سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە موتورد ن  ال کشاورزي
603280 الیروبی 96/11/07 663923 3868266 اکبر فالح و سایر شرکاء مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     موتورعميق خالصه حوض  کشاورزي
603307 بهره برداري 96/10/09 644297 3865961 علیرضا جعفرزاده یونسی وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     برجك کشاورزي
603308 کف شکنی 96/01/19 643736 3869508 ابراهیم حاجی  جمهوري و داوود حقیقی وکالي  سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت   

مه والت  مرکزي  مه والت جنو     ر    کشاورزي
603316 تغییر محل 96/11/03 665065 3882547 عزیزاله سعیدي عبدل آبادي وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  ع دل ا اد کشاورزي
603316 کف شکنی 97/03/12 665065 3882547 عزیزاله سعیدي عبدل آبادي وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  ع دل ا اد کشاورزي
603355 بهره برداري 96/06/19 664789 3870118 علی اکبر تقی زاده و علی اکبر فالح وکالي سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە موتورد ن  ال کشاورزي
603363 بهره برداري 96/05/07 653257 3879356 آستان قدس رضوي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه   مت ا اد کشاورزي
603367 بهره برداري 97/01/30 650828 3875700 آستان قدس رضوي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق ع دالعظ     کشاورزي
603376 تغییر محل 96/09/19 642041 3866942 مهدي محوالتی شمس آباد وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     برجك کشاورزي
603376 کف شکنی 97/01/21 642041 3866942 مهدي محوالتی شمس آباد وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     برجك کشاورزي
603393 کف شکنی 96/11/03 648529 3876759 آستان قدس رضوي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق حسي     کشاورزي
603415 تغییر محل 96/01/30 642682 3864846 آقاي ابوالفضل هاشم پور وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     برجك کشاورزي
603417 تغییر محل 96/05/09 644108 3863881 سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     حا    ا اد کشاورزي
603421 بهره برداري 96/04/24 654043 3870656 محمد اکبري فیض آباد وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق رمضانع   اك کشاورزي
603421 پمپاژ مجدد 96/07/24 654043 3870656 محمد اکبري فیض آباد وکیل سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق رمضانع   اك کشاورزي
603424 کف شکنی 96/02/06 666766 3881057 اداره امور اراضی مه والت مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  ع دل ا اد کشاورزي
603424 بهره برداري 97/01/28 666766 3881057 اداره امور اراضی مه والت مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  ع دل ا اد کشاورزي
603425 بهره برداري 96/10/13 661731 3882540 مهدي نداف سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  ع دل ا اد کشاورزي
603444 بهره برداري 96/11/03 640478 3867060 کاظم غفلتی سایرین مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     برجك کشاورزي
603463 بهره برداري 96/05/29 661645 3873889 سید حسن و سید جواد اسماعیلی و برات اله قائمی تبار مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  حومه  چاە شمارە  1عامل زاد کشاورزي
603510 بهره برداري 96/11/07 647670 3866306 امور اراضی مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     حا    ا اد کشاورزي
603550 تغییر محل 96/01/19 607612 3876820 شرکت  تعاونی کشاورزي ودامپروري پیوند ترشیز مه والت - فیض آباد آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ك  ر  حجت ا اد کشاورزي
603603 بهره برداري 96/12/07 656631 3874534 محمد فرش فروش مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت   

مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە عميق ع   يوسف    صنعتی
603615 بهره برداري 96/06/19 645715 3867213 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي مه والت - فیض آباد آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     برجك صنعتی



603620 بهره برداري 96/03/02 604664 3867786 مدیریت امور اراضی خراسان رضوي کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ك  ر  جعفرا اد کشاورزي
603620 تغییر محل 96/06/04 604664 3867786 مدیریت امور اراضی خراسان رضوي کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ك  ر  جعفرا اد کشاورزي
603622 بهره برداري 96/10/30 607159 3869710 اداره منابع طبیعی خلیل آباد کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ك  ر  حجت ا اد کشاورزي
603634 بهره برداري 96/08/02 604669 3869720 نعمت ا...توفیقی وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ك  ر  جعفرا اد کشاورزي
604000 بهره برداري 96/06/21 731883 3916814 شرکت تعاونی بعثت  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە   ل ا کشاورزي
604003 اصالح نام 96/10/09 722375 3907333 محسن آخوند زاده و علی اکبر کردستانی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  كنگ  تون کشاورزي
604003 بهره برداري 96/02/02 722375 3907333 محسن آخوند زاده و علی اکبر کردستانی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  كنگ  تون کشاورزي
604007 مجوز احداث  96/09/07 756067 3903069 اکبر یعقوبی  وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  سل مان  داش خانه کشاورزي
604011 پمپاژ مجدد 96/01/23 729907 3906358 ابراهیم جمعه وشرکاء زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  رضائ ه کشاورزي
604021 مجوز احداث  96/06/28 722268 3906442 حسین ابراهیم پور و غالمرضا احمدي وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  ارداب / اردو/ کشاورزي
604023 کف شکنی 96/12/13 722278 3905598 زاوه - تربت حیدریه علیرضا نوروزي  نیاز آبادي آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  ن ازا اد کشاورزي
604039 مجوز احداث  96/04/19 729697 3908110 حسین فیروز و غالمرضا جان فرا وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  جواد ه کشاورزي
604039 کف شکنی 97/02/24 729697 3908110 حسین فیروز و غالمرضا جان فرا وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  جواد ه کشاورزي
604042 بهره برداري 97/04/04 728493 3917237 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە   ل ا شرب روستا
604043 تغییر محل 97/02/30 726964 3914476 شرکت  آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  س دا اد شرب روستا
604045 مجوز احداث  96/10/17 713493 3913486 سیدجواد بدیعی خیر آبادي وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە   ال سار کشاورزي
604055 تغییر محل 96/01/23 718977 3909439 حسین حسین زاده شهنابادي و علی محمد پارسی کاریزکی وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   

زاوە  مرکزي  زاوە   اغ حاج محمدا ل ب    کشاورزي
604055 مجوز احداث  96/10/18 718977 3909439 حسین حسین زاده شهنابادي و علی محمد پارسی کاریزکی وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   

زاوە  مرکزي  زاوە   اغ حاج محمدا ل ب    کشاورزي
604066 تغییر محل 97/02/30 721844 3907447 آب و فاضالب روستایی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  كنگ سف    شرب روستا
604071 تغییر محل 96/06/01 722190 3903676 احمد رضا مالکی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  تل     کشاورزي
604071 مجوز احداث  96/10/03 722190 3903676 احمد رضا مالکی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  تل     کشاورزي
604071 تغییر محل 96/05/28 722190 3903676 احمد رضا مالکی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  تل     کشاورزي
604071 تغییر محل 96/05/28 722190 3903676 احمد رضا مالکی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  تل     کشاورزي
604074 تغییر محل 96/06/29 717872 3909996 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   

زاوە  مرکزي  زاوە   اغ حاج محمدا ل ب    شرب روستا
604076 بهره برداري 96/08/24 725091 3917156 محمد جواد مجتهدي وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە   ل ا کشاورزي
604079 مجوز احداث  97/01/21 733256 3914347 غالمعلی جعفري زاوه-رحمان شجاعی زاوه و عباسعلی محمود زاوه زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   

زاوە  مرکزي  زاوە  چاە عميق سل ما   کشاورزي
604079 تغییر محل 96/06/19 733256 3914347 غالمعلی جعفري زاوه-رحمان شجاعی زاوه و عباسعلی محمود زاوه زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   

زاوە  مرکزي  زاوە  چاە عميق سل ما   کشاورزي
604083 الیروبی 96/11/11 715375 3908913 علی تقی پور زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە   ال سار کشاورزي
604087 بهره برداري 96/09/20 731789 3918445 علی محمد ایل بیگی قلعه نی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  عن   ا کشاورزي
604092 اصالح نام 96/09/18 742891 3917246 نصراله  خدا پرست  وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  چاقه  لوچها کشاورزي
604093 مجوز احداث  96/09/29 710284 3914407 فریدون ترکمان زاده اسفیوخی و حسین طالبی اسفیوخی وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه زاوە  مرکزي  زاوە   الته س خ کشاورزي
604101 تغییر محل 97/03/20 745064 3904686 آستان قدس رضوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  سل مان  شهوار کشاورزي



604108 کف شکنی 96/02/20 720621 3908608 غالمعلی خوافی شهن آبادي وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   
زاوە  مرکزي  زاوە  محمدا ادح     کشاورزي

604108 تغییر محل 96/05/25 720621 3908608 غالمعلی خوافی شهن آبادي وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   
زاوە  مرکزي  زاوە  محمدا ادح     کشاورزي

604109 کف شکنی 96/03/21 720967 3908785 محمد اسدزاده وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  شهن ا اد کشاورزي
604109 مجوز احداث  97/04/05 720967 3908785 محمد اسدزاده وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  شهن ا اد کشاورزي
604109 تغییر محل 96/08/23 720967 3908785 محمد اسدزاده وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  شهن ا اد کشاورزي
604111 الیروبی 96/02/12 728564 3908252 احمد عباس زاده و کیل  سایرین  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  جواد ه کشاورزي
604112 بهره برداري 97/03/02 728395 3908310 غالمعلی عباس زاده غالم عباس یوسف زاده وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  جواد ه کشاورزي
604115 مجوز احداث  96/05/25 719435 3908230 محمد حسن محمدي قلعه نی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   

زاوە  مرکزي  زاوە  قلعه    کشاورزي
604119 بهره برداري 96/09/07 721062 3908948 ایوب خداشناس  وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  شهن ا اد کشاورزي
604134 بهره برداري 97/03/23 718465 3909075 اداره آب و فاضالب روستایی زاوه زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  ن ا اد شرب روستا
604145 الیروبی 96/12/28 719735 3914549 محمدحسن  رجبی کاریزکی و محمد حسین پارسی وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   

زاوە  مرکزي  زاوە   اغ حاج محمدا ل ب    کشاورزي
604148 مجوز احداث  96/06/21 714701 3914720 محمد عابدین زاده وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە   الته س خ کشاورزي
604149 اصالح نام 97/04/21 728153 3906107 زاوه - تربت حیدریه  اکبر ساالریان وسایرین آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  احمدا اد کشاورزي
604152 پمپاژ مجدد 96/05/10 722113 3904340 احمد شیر نژاد وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه ا اد زاوە  مرکزي  زاوە  م   کشاورزي
604153 مجوز احداث  96/12/20 714315 3908895 اداره آب و فاضالب روستایی تربت حیدریه زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  حا    ا اد شرب روستا
604163 تغییر محل 96/09/27 760622 3902909 زاوه - تربت حیدریه  عباسعلی  جرست  وکیل سایرین آب تربت حیدریه زاوه   س    

زاوە  سل مان  سل مان     کشاورزي
604165 مجوز احداث  96/08/24 713852 3914553 زاوه - تربت حیدریه  حبیب ا000 فیوضی وشرکا آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە   الته س خ کشاورزي
604166 الیروبی 96/11/28 706973 3912043 مراد علی محمدي اسفیوخی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  اسفيوخ کشاورزي
604171 مجوز احداث  97/01/21 712561 3916848 علی اکبر زیرك مرجانه و ارسالن نیازمند سرباالیی وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە   الته س خ کشاورزي
604175 کف شکنی 96/03/21 696714 3917467 زاوه - تربت حیدریه  فریدون  حبیبی  صنوبري و علی اصغر معصومی وکیل سایرین آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ع اس ا اد کشاورزي
604175 مجوز احداث  96/11/19 696714 3917467 زاوه - تربت حیدریه  فریدون  حبیبی  صنوبري و علی اصغر معصومی وکیل سایرین آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ع اس ا اد کشاورزي
604176 اصالح کروکی 96/05/21 728931 3906425 محمد بیابانگردوسایرین  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  رضائ ه کشاورزي
604177 الیروبی 96/12/27 717625 3911357 زاوه - تربت حیدریه  غالمرضا رجبی کاریزکی و غالمرضا رمضانپور وکالي سایرین آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  م اركه کشاورزي
604177 اصالح کروکی 96/12/14 717625 3911357 زاوه - تربت حیدریه  غالمرضا رجبی کاریزکی و غالمرضا رمضانپور وکالي سایرین آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  م اركه کشاورزي
604180 اصالح نام 96/06/28 729550 3906004 ناصر بیابان گرد و علی رحیم داد وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  رضائ ه کشاورزي
604180 تغییر محل 96/08/30 729550 3906004 ناصر بیابان گرد و علی رحیم داد وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  رضائ ه کشاورزي
604180 کف شکنی 96/10/30 729550 3906004 ناصر بیابان گرد و علی رحیم داد وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  رضائ ه کشاورزي
604180 مجوز احداث  97/04/17 729550 3906004 ناصر بیابان گرد و علی رحیم داد وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  رضائ ه کشاورزي
604191 تغییر محل 96/09/26 728679 3907483 رمضان اسماعیل پور عظیم و غالمعباس قربانیان وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  جواد ه کشاورزي
604191 بهره برداري 97/03/29 728679 3907483 رمضان اسماعیل پور عظیم و غالمعباس قربانیان وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  جواد ه کشاورزي
604198 مجوز احداث  96/08/08 762931 3897772 محمد پورمحمد وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  ساق  جعفرا ادعل ا کشاورزي
604199 مجوز احداث  96/03/21 714584 3907552 زاوه - تربت حیدریه  محمد تشتخانه  وکیل سایرین آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  حا    ا اد کشاورزي



604206 الیروبی 96/10/10 732073 3905053 علیرضا علی مرادخانی .وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  ع   ا اد کشاورزي
604210 کف شکنی 96/05/29 715259 3907416 زاوه - تربت حیدریه  فریدون  احمدي  فر وکیل سایرین آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  حس    ا اد کشاورزي
604211 مجوز احداث  96/02/10 715043 3908544 علی صبوحی  وکیل سایرین  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە   ال سار کشاورزي
604214 مجوز احداث  96/04/14 718844 3909946 احمد رجبی کاریزکی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   

زاوە  مرکزي  زاوە   اغ حاج محمدا ل ب    کشاورزي
604215 مجوز احداث  97/03/27 713176 3909024 اباصلت صداقت منش  وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  ك  م ا اد کشاورزي
604218 مجوز احداث  97/02/01 705557 3908131 نجیب اله فالح صعوه وحسینعلی ترابی ملک آبادي وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  صعوە کشاورزي
604219 الیروبی 96/10/10 714764 3913522 حسین جمعه پور  وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  م اركه کشاورزي
604221 مجوز احداث  96/10/30 717728 3916349 علی اکبر کوهجانی گوجی  علی اصغر عبدیان منظري وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  كبوترخان کشاورزي
604228 کف شکنی 97/01/30 744915 3910692 علی اکبر حاجی زاده و غالمرضا رمضان زاده وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  مرغزار کشاورزي
604233 کف شکنی 97/03/20 707273 3907276 غالمرضا اصالحچی فدردي و عبدالحسین میرزاده وکالي سایرین  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ملك ا اد کشاورزي
604249 بهره برداري 96/10/18 756867 3901366 زاوه - تربت حیدریه  محمدرضا محمودزاده  وکیل سایرین آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  سل مان   الته خان کشاورزي
604274 کف شکنی 96/12/28 705960 3910082 زاوه - تربت حیدریه ابراهیم  ناصري  کاریزکی وکیل سایرین آب تربت حیدریه تربت حیدریه   

ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت   ار زك خوجو   کشاورزي
604277 کف شکنی 97/03/31 719438 3907227 محمد حسن اسدي قلعه نی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   

زاوە  مرکزي  زاوە  قلعه    کشاورزي
604292 مجوز احداث  97/02/17 707820 3906868 موسی خیاط فدردي وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  دامسك کشاورزي
604298 بهره برداري 96/05/07 751720 3903977 آستان قدس رضوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  ساق  ارغوان کشاورزي
604301 مجوز احداث  96/02/12 753771 3905273 آستان قدس رضوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  سل مان   الته نو کشاورزي
604302 مجوز احداث  96/12/07 753037 3906002 آستان قدس رضوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  سل مان   الته نو کشاورزي
604312 تغییر محل 96/02/10 750099 3902937 آستان قدس رضوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  ساق  ارغوان کشاورزي
604320 الیروبی 96/05/21 724162 3903846 علیرضا ملک پور دهنوي وحسین دل خاك وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  د نو کشاورزي
604321 تغییر محل 96/07/29 706882 3909259 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  صعوە دام و طیور
604322 تغییر محل 96/06/01 706239 3908022 بنیادمستضعفان   انقالب اسالمی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  صعوە کشاورزي
604322 تغییر محل 96/05/28 706239 3908022 بنیادمستضعفان   انقالب اسالمی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  صعوە کشاورزي
604329 پمپاژ مجدد 97/02/17 727583 3912994 شرکت سیمان زاوه  تربت- سهامی خاص زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   

زاوە  مرکزي  زاوە  چاە عميق سل ما   کشاورزي
604337 مجوز احداث  96/05/15 716079 3914172 حسینقلی  تقی زاده و محمد مهدي یعقوبی- یار محمدمیرزایی و ابوالقاسم  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  م اركه کشاورزي
604338 مجوز احداث  96/09/05 716376 3912391 حسینعلی تقی زاده  مقدم -حبیب اله قدرت پناه محمد کاظم اکبري حسین  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  م اركه کشاورزي
604339 مجوز احداث  97/03/08 706928 3916341 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت   الته اقام    کشاورزي
604341 بهره برداري 96/04/25 767069 3902189 ابراهیم مرادي وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  سل مان  نا هان کشاورزي
604342 اصالح نام 97/02/18 722698 3908380 سید جواد وزیري وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  كنگ عل ا کشاورزي
604347 بهره برداري 97/04/07 701958 3903454 زاوه - تربت حیدریه  علی اصغر مقدسی  وکیل سایرین آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  تع  ض روغن قا    زادە کشاورزي
604348 تغییر محل 96/10/17 709865 3908773 محمدصابري  مقدم و حسینعلی علی اکبري وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ابرود کشاورزي
604353 مجوز احداث  97/01/26 758731 3893687 زاوه - تربت حیدریه  هاشم  فائزي  آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  ساق   ار زنوا کشاورزي
604353 الیروبی 96/08/13 758731 3893687 زاوه - تربت حیدریه  هاشم  فائزي  آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  ساق   ار زنوا کشاورزي



604364 کف شکنی 96/05/11 743072 3915899 اداره امور اراضی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  مرغزار کشاورزي
604364 بهره برداري 96/08/21 743072 3915899 اداره امور اراضی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  مرغزار کشاورزي
604368 مجوز احداث  96/01/21 739380 3911706 علیرضا جام برسنگ-ولی ا...آذریار براتعلی بلوچ قرایی وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  حشمت ا اد کشاورزي
604368 الیروبی 96/02/12 739380 3911706 علیرضا جام برسنگ-ولی ا...آذریار براتعلی بلوچ قرایی وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  حشمت ا اد کشاورزي
604377 تغییر محل 96/05/23 713535 3909406 حسینعلی حسینی و حسین معصومی نیا و عباسعلی عباس زاده حاجی آبادي  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه زاوە  مرکزي  زاوە  ك  م ا اد کشاورزي
604377 مجوز احداث  97/03/02 713535 3909406 حسینعلی حسینی و حسین معصومی نیا و عباسعلی عباس زاده حاجی آبادي  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه زاوە  مرکزي  زاوە  ك  م ا اد کشاورزي
604378 مجوز احداث  97/02/02 709672 3907804 محمد رضا محمدزاده  وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ابرود کشاورزي
604380 تغییر محل 96/12/22 729588 3919506 غالمعلی مهرامیزوشرکاء زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  ژاله کشاورزي
604381 تغییر محل 96/03/07 708488 3910565 احمد بابایی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ابرود کشاورزي
604386 بهره برداري 96/08/08 730851 3914550 احمد محبی دهنوي وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   

زاوە  مرکزي  زاوە  چاە عميق سل ما   کشاورزي
604396 پمپاژ مجدد 96/03/17 747702 3914366 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  سلطان ا اد کشاورزي
604396 بهره برداري 96/02/17 747702 3914366 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  سلطان ا اد کشاورزي
604406 بهره برداري 96/08/14 748759 3903023 زاوه - تربت حیدریه  جلیل  جهانشیري وکیل سایرین آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  سل مان  شهوار کشاورزي
604408 مجوز احداث  96/10/30 715491 3913235 حسن دهقان و حسن رجبیان وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  م اركه کشاورزي
604410 مجوز احداث  96/09/26 708736 3908173 حمید علی پور وکیل ورثه مرحوم محمدرضا علیپور زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ابرود کشاورزي
604437 الیروبی 96/10/30 729095 3920370 حسین مهرآمیزوکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  ژاله کشاورزي
604440 مجوز احداث  96/03/21 725634 3908435 جواد یوسفی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە   ار   اال کشاورزي
604448 بهره برداري 96/04/19 704305 3906416 احمد صادقی عریانی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  ع  ان کشاورزي
604449 مجوز احداث  97/02/15 719656 3904299 اداره آب و فاضالب روستایی زاوه زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  س اە سنگ شرب روستا
604459 تغییر محل 96/07/15 713534 3907213 موال داد مالکیان  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  حا    ا اد دام و طیور
604487 تغییر محل 97/02/09 722888 3905996 غالمرضا احمدي و حسین ابراهیم پور وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  ن ازا اد کشاورزي
604493 بهره برداري 97/01/22 703805 3906787 سید احمد وقفی ، خلیل فخاریان و علیرضا ارن وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  ع  ان کشاورزي
604503 بهره برداري 96/05/15 717330 3909105 محمد کاظم اکبري و رجبعلی راحمی وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  چاە ت ه کشاورزي
604504 بهره برداري 96/12/09 717555 3909253 محمد عابد پور کاریزکی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  چاە ت ه کشاورزي
604518 مجوز احداث  96/05/23 714742 3910734 مجید اکبرزاده و امان ا...معصومی نیا وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە   ال سار کشاورزي
604529 مجوز احداث  96/05/15 754984 3904504 غالمرضا مختاري وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  سل مان   الته نو کشاورزي
604534 مجوز احداث  96/06/01 709645 3909480 حسین  مشرفی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ابرود کشاورزي
604537 بهره برداري 97/01/22 764008 3917273 محمد حسین حسن زاده  وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  سل مان  ژرف کشاورزي
604572 الیروبی 97/01/22 698752 3909258 مهدي  جانبخش  شهن  آبادي وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  قندش     کشاورزي
604574 پمپاژ مجدد 96/04/20 743573 3913420 اداره امور اراضی تربت حیدریه زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  مرغزار کشاورزي
604578 الیروبی 96/11/28 719726 3907379 حسین مهاجروسایرین  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   

زاوە  مرکزي  زاوە  قلعه    کشاورزي
604587 کف شکنی 96/12/20 718390 3917190 رمضانعلی  حسن زاده وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  كبوترخان کشاورزي



604588 پمپاژ مجدد 96/05/03 733677 3917407 محمد ناصر شجاعی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  عن   ا کشاورزي
604589 پمپاژ مجدد 96/11/04 733563 3915624 حسین  کفتري وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  عن   ا کشاورزي
604597 کف شکنی 96/07/22 700108 3906148 شهرداري تربت  حیدریه  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  دە  اي     خدمات
604597 تغییر محل 96/03/03 700108 3906148 شهرداري تربت  حیدریه  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  دە  اي     خدمات
604603 تغییر محل 96/04/14 744338 3916463 اداره اموراراضی تربت حیدریه زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  مرغزار کشاورزي
604611 تغییر محل 96/11/30 702132 3916611 شرکت صنایع کاشی زرین خراسان زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  محمودا اد صنعتی
604617 تغییر محل 96/12/28 752877 3903303 آستان قدس رضوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  ساق  ارغوان کشاورزي
604625 اصالح نام 96/04/27 711502 3909228 اصغر ریاضی و حبیب اله قدرت پناه زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ابرود کشاورزي
604631 بهره برداري 96/02/10 763768 3888104 غالمعلی درخشان زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  ساق  ساق کشاورزي
604638 بهره برداري 96/09/07 696728 3914984 اداره آب و فاضالب روستایی تربت حیدریه زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  قندش     شرب روستا
604643 بهره برداري 96/01/28 764229 3892123 محمدناصر نجفی زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  ساق  قلعه اقاحسن کشاورزي
604645 حفرو بهره برداري 97/04/03 764354 3891606 یار علی سعادتی  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  ساق  قلعه اقاحسن کشاورزي
604649 تغییر محل 96/02/20 720089 3913834 عباسعلی عابدي منظري وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   

زاوە  مرکزي  زاوە   اغ حاج محمدا ل ب    کشاورزي
604705 کف شکنی 96/11/01 707454 3917725 علیرضا آشوري کاریزکی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت   الته اقام    کشاورزي
604712 الیروبی 96/04/18 736797 3905819 محمد علی آذریان وکیل وسایرین  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  ش      کشاورزي
604713 بهره برداري 96/12/12 738262 3917116 اداره امور اراضی  تربت حیدریه زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  برزو کشاورزي
604722 پمپاژ مجدد 96/04/11 700092 3910399 محمدعلی هادیزاده آغویی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ض االدين عل ا کشاورزي
604722 پمپاژ مجدد 97/02/30 700092 3910399 محمدعلی هادیزاده آغویی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ض االدين عل ا کشاورزي
604724 مجوز احداث  97/02/13 704997 3900880 محمود طبسی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت  گندا اد کشاورزي
604726 تغییر محل 96/06/29 727235 3909249 محمد نگهبان و مرتضی نیکنام زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  جواد ه صنعتی
604731 تغییر محل 96/01/26 724309 3909579 علیرضا نوري زاده و غالمحسین سلطانی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە   ار   اال کشاورزي
604790 تغییر محل 97/01/29 738271 3908739 غالم محمد قهرمان  و محمد مختاري وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  حشمت ا اد کشاورزي
604801 کف شکنی 96/08/23 708665 3909793 علی اکبر اسدي  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ابرود دام و طیور
604802 مجوز احداث  97/04/23 727102 3908810 حسین حسامی رشتخواري  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  جواد ه صنعتی
604860 تغییر محل 96/02/12 715033 3907891 علی صبوحی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  حا    ا اد کشاورزي
604860 کف شکنی 96/05/19 715033 3907891 علی صبوحی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  حا    ا اد کشاورزي
604860 مجوز احداث  96/07/30 715033 3907891 علی صبوحی وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە  حا    ا اد کشاورزي
604869 کف شکنی 96/05/28 729239 3916381 ابراهیم  ساالري  وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  زاوە   ل ا کشاورزي
604886 مجوز احداث  97/02/13 707514 3916076 حمید فرزانه سرکاریزي وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت   الته اقام    کشاورزي
604886 مجوز احداث  96/02/19 707514 3916076 حمید فرزانه سرکاریزي وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت   الته اقام    کشاورزي
604909 پمپاژ مجدد 96/06/20 727667 3915191 غالمرضا حسن زاده و مولوي وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه   

زاوە  مرکزي  زاوە  چاە عميق سل ما   کشاورزي
604970 بهره برداري 96/12/27 764206 3891638 محمد ناصر عسگري  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  ساق  قلعه اقاحسن کشاورزي



604990 بهره برداري 96/07/04 764196 3891601 ابراهیم سمیعی فرزند غالمرضا زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  ساق  قلعه اقاحسن کشاورزي
605051 سابقه انسداد چاه 96/04/04 764549 3890478 باقر عسگري زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه زاوە  سل مان  ساق  جعفرا ادسف    کشاورزي
605116 تغییر محل 96/06/21 764380 3886985 اکبر کلمات،ابراهیم عمرانی،حسین سلیمانی وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  ساق  چاە قرچه کشاورزي
605149 بهره برداري 96/05/07 701176 3917934 عباس نوریان وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ل ك ا اد کشاورزي
605152 بهره برداري 96/06/19 705020 3926733 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  كس ك شرب روستا
605180 الیروبی 96/01/23 705153 3909888 جواد اسماعیل زاده نماینده مالکین قنات کاریزك خواجوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه   

ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت   ار زك خوجو   کشاورزي
605246 مجوز احداث  96/10/03 727409 3909175 محمد رضا فاضلی تبار زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  جواد ه صنعتی
605247 کف شکنی 96/08/07 727536 3909457 محمد علی صداقت زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  مرکزي  صفائ ه  جواد ه صنعتی
605365 مجوز احداث  96/12/08 697372 3915935 محمد رضا جعفري وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ع اس ا اد کشاورزي
605368 پمپاژ مجدد 96/03/09 703812 3909529 رمضانعلی شاکري منظري وکیل سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ثاب     کشاورزي
606006 بهره برداري 96/01/14 678705 3855461 شوراي تولیت موقوفه خیرآباد و شادقول جنگل آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە دراز کشاورزي
606006 پمپاژ مجدد 96/04/11 678705 3855461 شوراي تولیت موقوفه خیرآباد و شادقول جنگل آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە دراز کشاورزي
606059 بهره برداري 96/01/17 691117 3851526 امین اسدیان فهندري ،مرتضی اسدیان فهندري جنگل آب تربت حیدریه مه والت مه والت  مرکزي  مه والت جنو     چاە دراز کشاورزي
606107 پمپاژ مجدد 96/09/27 708800 3838513 بنیادمستضعفان  خراسان ، علی اصغر حمیدي و مرتضی حمیدي و سایر شرکاء جنگل آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  جن ل  جن ل  كودە کشاورزي
606116 تغییر محل 96/11/25 707334 3840305 بنیاد مستضعفان خراسان جنگل آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  جن ل  جن ل  كودە کشاورزي
606174 تغییر محل 97/03/21 705932 3836284 بنیادمستضعفان  جنگل آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  جن ل  جن ل  كودە کشاورزي
606182 کف شکنی 96/05/01 709136 3845501 بنیادمستضعفان  انقالب اسالمی خراسان رضوي جنگل آب تربت حیدریه رشتخوار رشتخوار  جن ل  جن ل  جنت ا ادجن ل کشاورزي
607003 تغییر محل 97/01/08 763510 3804162 اداره آب و فاضالب روستایی خواف زوزن خواف خواف خواف  جل ه زوزن  زوزن  زوزن شرب روستا
607022 کف شکنی 96/02/31 775037 3787886 محمد صادق صادقی بهدادین زوزن خواف خواف خواف  جل ه زوزن  كي    ع   ا اد کشاورزي
607023 اصالح نام 96/12/02 774201 3789378 مرتضی قریشی  زوزن خواف خواف خواف  جل ه زوزن  كي    ع   ا اد کشاورزي
607025 بهره برداري 97/03/12 760073 3811168 امور اراضی خواف زوزن خواف خواف کشاورزي 
607026 بهره برداري 97/02/02 757276 3812800 امور اراضی خراسان زوزن خواف خواف کشاورزي 
607029 بهره برداري 97/03/13 759338 3812402 اداره اموراراضی زوزن خواف خواف کشاورزي 
607033 تغییر محل 96/12/19 763121 3798985 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي زوزن خواف خواف خواف  جل ه زوزن  كي    ابرا      کشاورزي
607118 الیروبی 96/02/20 774153 3788241 علی محمد غفوري  بهدادین وکیل سایرین زوزن خواف خواف خواف  جل ه زوزن  كي    ع   ا اد کشاورزي
607534 حفر اولیه 96/02/10 772979 3788875 آب منطقه اي خراسان رضوي بهره بردار اسحاق بخشی زوزن خواف تربت حیدریه خواف  جل ه زوزن  كي    ع   ا اد صنعتی
607534 ادامه حفاري 96/03/09 772979 3788875 آب منطقه اي خراسان رضوي بهره بردار اسحاق بخشی زوزن خواف تربت حیدریه خواف  جل ه زوزن  كي    ع   ا اد صنعتی
607534 تغییر محل 96/05/15 772979 3788875 آب منطقه اي خراسان رضوي بهره بردار اسحاق بخشی زوزن خواف تربت حیدریه خواف  جل ه زوزن  كي    ع   ا اد صنعتی
607621 حفر اولیه 97/03/27 #N A/ #N A/ #N A/ زوزن خواف تربت حیدریه صنعتی 
608028 بهره برداري 96/05/11 610689 3899454 ابوالقاسم هوشمند وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ششطراز  ارغا کشاورزي
608038 بهره برداري 97/02/10 619659 3899127 محمود ساالري کالته شادي وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  رستاق   الته شادي کشاورزي
608039 بهره برداري 96/02/26 616176 3899757 محمد طاهریان وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  رستاق  ابرا  م ا اد کشاورزي



608041 بهره برداري 96/03/24 642766 3900689 محمود رضوانی فرگی وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  رضاي ه
608051 بهره برداري 96/12/06 619392 3905423 حسین رضایی  ترشیزي وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  شمس ا اد کشاورزي
608062 الیروبی 96/11/02 625890 3904299 غالمرضا رضایی ومهدي مهریان نیاوکالي سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت   حوضك
608070 ادامه حفاري 96/04/10 619162 3904694 شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوي کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  خارزنج شرب شهري
608075 تغییر محل 97/04/13 603742 3896019 کاشمر اصغر رحمانی کندري وکیل سایرین  آب کاشمر خلیل آباد   غفاري

خل ل آ اد  ششطراز  ششطراز  چاە بر   کشاورزي
608083 تغییر محل 97/01/18 615401 3898177 کاشمر  حسین  امامی  وکیل سایرین آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  رستاق  بزنجرد کشاورزي
608102 تغییر محل 97/02/27 616124 3900537 عطاا....خجسته طاهري وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  ن ا اد کشاورزي
608122 الیروبی 96/12/09 626019 3905465 ابوالقاسم محمد زاده وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت   الته  اد ار
608126 پمپاژ مجدد 96/03/09 628773 3901123 غالمحسن اسماعیل نژاد زنده جان،اسماعیل سابقی ومحمدحسین عاقبتی میر  کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  و   ا اد
608128 تغییر محل 97/04/23 617353 3905805 علی مالدار محمد آبادي وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  تار ك درە کشاورزي
608131 بهره برداري 96/05/05 615953 3903755 کاشمر نوروز علی آذرمی و حبیب هرمزي محمد آبادي وکالي سایرین آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  محمدا اد کشاورزي
608140 تغییر محل 96/08/17 633855 3902650 محمود منصوري ترشیزي وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  موتورشهرداري شمارە 8
608146 تغییر محل 97/02/27 621140 3898756 علی حسین زاده،و حسن اسماعیل هاشم آبادي و محمد استوار نقابی وکالي  کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  رستاق  سعدا اد کشاورزي
608156 الیروبی 97/01/20 619712 3903042 محمد اسمعیل ذوقی وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  د نو کشاورزي
608156 بهره برداري 96/03/27 619712 3903042 محمد اسمعیل ذوقی وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  د نو کشاورزي
608158 تغییر محل 96/11/15 615021 3904451 علی اکبر صفري وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه   الته بززار کشاورزي
608182 تغییر محل 96/11/25 613898 3897747 جالل صادقیان  وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  رستاق  بزنجرد کشاورزي
608201 اصالح نام 96/09/21 616111 3901847 محمد شکوري وسید مهدي رجایی وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  ن ا اد کشاورزي
608201 تغییر محل 96/11/07 616111 3901847 محمد شکوري وسید مهدي رجایی وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  ن ا اد کشاورزي
608214 تغییر محل 96/12/08 619409 3895309 حسن ربیعی وعلی اکبر غالم زاده وحسین لشکري وعلی علیزاده وکالي  کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  رستاق  رحمت ا اد کشاورزي
608216 مجوز احداث  96/02/10 638700 3896549 حسن بیگی وکیل مع الواسطه سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  فروتقه
608219 تغییر محل 96/03/09 641107 3898947 کاشمر  غالمرضا شهابی وکیل سایرین آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  فرگ
608220 پمپاژ مجدد 96/09/01 625927 3901391 احمد کرمانیان  واحمدرضا شریعتی مقدم وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  صدرا اد
608228 کف شکنی 96/12/27 638583 3899449 کاشمر  علی  بختیاري  وکیل سایرین آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  رزق ا اد
608233 بهره برداري 96/04/12 617701 3900789 ولی ا...نصیري و سایر شرکاء کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  د نو کشاورزي
608242 بهره برداري 96/03/22 632051 3897134 حسین سبحانی قوژدي وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  قوژد
608253 پمپاژ مجدد 97/01/18 630780 3904314 جواد ابراهیمیان کسرنیه وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت   الته محمدا اد/  الت
608253 پمپاژ مجدد 97/03/05 630780 3904314 جواد ابراهیمیان کسرنیه وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت   الته محمدا اد/  الت
608285 الیروبی 96/12/14 607928 3900969 شرکت تعاونی  ، کشاورزي ودامپروري قائم کاشمر آب کاشمر خلیل آباد كت قائم خل ل آ اد  ششطراز  ششطراز     کشاورزي
608294 الیروبی 96/12/24 618782 3900516 محمد حسن جوادي وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  رستاق   الته شادي کشاورزي
608296 الیروبی 97/01/18 608835 3901320 عباسعلی مقدس، مرتضی مهدي زاده و علی رمضانی وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد كت خدمات كشاورزي ن خل ل آ اد  ششطراز  ششطراز     کشاورزي
608317 بهره برداري 96/02/26 625946 3898417 محمد قلی عابدي ممرآبادي وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  محمدا ادعندل ب / ندا



608319 بهره برداري 96/03/24 635459 3901883 عباس پورعلی و عباس شجاعی وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  موتورشهرداري شمارە 8
608319 کف شکنی 96/02/25 635459 3901883 عباس پورعلی و عباس شجاعی وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  موتورشهرداري شمارە 8
608323 تغییر محل 96/10/17 636111 3901395 علی فریدون نیا و علی رستمی وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  ت  قان
608323 الیروبی 96/08/09 636111 3901395 علی فریدون نیا و علی رستمی وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  ت  قان
608335 اصالح کروکی 96/01/23 619168 3902524 رضا راست پور وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  د نو کشاورزي
608335 تغییر محل 97/02/13 619168 3902524 رضا راست پور وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  د نو کشاورزي
608342 پمپاژ مجدد 96/09/28 606163 3899626 شرکت تعاونی کشاورزي انقالب اسالمی کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ششطراز  کندر کشاورزي
608361 چاه رزرو 97/03/30 630102 3905082 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي کاشمر آب کاشمر کاشمر شرب روستا اشمر  مرکزي   ائ    وال ت   الته محمدا اد/  الت
608363 تغییر محل 96/12/13 635771 3898220 حبیب اله خزاعیان فدافن  وکیل سایرین  کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  ت  قان
608382 تغییر محل 96/03/23 615606 3900108 علی مراد معصومی وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  ن ا اد کشاورزي
608386 بهره برداري 96/03/09 609646 3893400 سید محمد هاشم حسینی وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ك  ر  طا رآ اد کشاورزي
608396 بهره برداري 97/02/23 619994 3895541 کاشمر  حسن  ربیعی گل  گیروحسین لشکري نقابی وکالي سایرین آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  رستاق  رحمت ا اد کشاورزي
608399 بهره برداري 96/05/16 630002 3897189 محمد رجب صفري سیرجان وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  شوكت ه
608403 پمپاژ مجدد 97/02/23 636696 3899323 کاشمر  احمد نبوي  ثالث وکیل سایرین آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  ت  قان
608422 بهره برداري 96/09/29 628034 3895899 محمد حسین شارعی وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  شوكت ه
608422 بهره برداري 96/09/29 628034 3895899 محمد حسین شارعی وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  شوكت ه
608423 کف شکنی 97/04/17 620488 3895489 کاشمر  حسین ومحمد حسن زاده  وسایرین آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  رستاق  رحمت ا اد کشاورزي
608425 بهره برداري 96/04/12 637961 3897573 احمد جمالی دوم و غالمرضا لطفی تربقان و مهدي اسکندري ثانی تربقان  کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  فروتقه
608434 بهره برداري 96/02/26 611938 3903133 حسین مصباحی مزده وسیدحسن سیدان وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  چاە موتور اغچه کشاورزي
608436 تغییر محل 96/11/21 641455 3897915 حسین غالمیان عارفی وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  طوقان
608437 بهره برداري 96/03/07 623517 3902933 محمد اکبریان محمدیه وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  محمد ه
608446 بهره برداري 96/03/09 614829 3902802 محمد پاکدل وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  مزدە کشاورزي
608475 تغییر محل 97/01/28 612860 3897740 ابوالقاسم هوشمند وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ششطراز  ارغا کشاورزي
608476 تغییر محل 96/11/09 629784 3899125 محمد شفیعی  مغانی وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  مغان
608487 تغییر محل 96/02/20 605051 3898455 غالمرضا ظریفی وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ششطراز  کندر کشاورزي
608494 کف شکنی 96/07/11 641748 3899500 حسین حسینی فرگی وسیدرضا ابراهیم پوروکالي سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  فرگ
608494 تغییر محل 96/08/06 641748 3899500 حسین حسینی فرگی وسیدرضا ابراهیم پوروکالي سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  فرگ
608501 کف شکنی 96/09/13 644799 3903959 حبیب اهللا احمدي و علی  مراد غالمیان  وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت   الته نو
608509 الیروبی 96/01/23 617613 3904804 رمضانعلی فرزانه ورجبعلی نظري محمد آبادي وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  محمد آ اد کشاورزي
608509 تغییر محل 96/09/05 617613 3904804 رمضانعلی فرزانه ورجبعلی نظري محمد آبادي وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  محمد آ اد کشاورزي
608513 تغییر محل 96/12/27 620487 3894563 کاشمر  حسن   ربیعی گل گیر   وکیل سایرین آب کاشمر خلیل آباد ا اد خل ل آ اد  مرکزي  رستاق  م   کشاورزي
608514 تغییر محل 96/12/20 622687 3897569 حسین  محمدي هاشم آبادي و علی محمد مظفري اول وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  رستاق  صال    کشاورزي



608516 اصالح نام 96/10/13 622602 3902685 محمد ایالمی محمدیه کاشمر آب کاشمر خلیل آباد کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  محمد ه
608516 کف شکنی 96/12/05 622602 3902685 محمد ایالمی محمدیه کاشمر آب کاشمر خلیل آباد کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  محمد ه
608522 بهره برداري 96/02/02 633634 3905066 اداره منابع طبیعی خراسان رضوي کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت   الته احمدي/  الته پ
608542 بهره برداري 97/03/03 629529 3901854 کاشمر  عباسعلی  شتردار ومحمدحسین مالدار وکالي سایر ین آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  ا كوە ع   ا اد
608543 بهره برداري 96/03/09 616195 3902369 محمد کرد وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  محمدا اد کشاورزي
608554 بهره برداري 96/12/05 605251 3902004 شرکت شهرك هاي صنعتی خراسان رضوي کاشمر آب کاشمر بردسکن بردسكن  مرکزي  كنار شهر  شهرك صنع    بردسكن صنعتی
608555 تغییر محل 96/02/17 618541 3902456 حسن الهی وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  د نو کشاورزي
608555 بهره برداري 96/03/30 618541 3902456 حسن الهی وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  د نو کشاورزي
608558 تغییر محل 97/04/06 617976 3903051 ذبیح اله نخعی پور خلیل آباد وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  كوشه رستاق کشاورزي
608558 تغییر محل 96/10/04 617976 3903051 ذبیح اله نخعی پور خلیل آباد وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  كوشه رستاق کشاورزي
608562 تغییر محل 96/01/26 617544 3901484 کاشمر  ابوالقاسم  قاسمی  وکیل سایرین آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  د نو کشاورزي
608566 تغییر محل 97/03/22 612469 3895440 حسن ربیعی گل گیر وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ششطراز  چاە شه دطا ري کشاورزي
608580 اصالح نام 96/10/10 624504 3903150 علیرضا بهشتی محمدیه وسایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  قنات  حوضك
608580 تغییر محل 96/11/17 624504 3903150 علیرضا بهشتی محمدیه وسایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  قنات  حوضك
608580 اصالح کروکی 97/01/22 624504 3903150 علیرضا بهشتی محمدیه وسایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  قنات  حوضك
608631 بهره برداري 96/02/26 629901 3898156 شرکت گچ ماشینی مهدي کاشمر آب کاشمر کاشمر صنعتی اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  مغان
608635 بهره برداري 96/01/29 605927 3904236 تعاونی تولیدي سنگدانه و بتن مقاوم کاشمر آب کاشمر بردسکن بردسكن  مرکزي  كنار شهر  شهرك صنع    بردسكن صنعتی
608639 مجوز احداث  96/02/24 640836 3897623 سید جعفر  عارفی  پور ومحمد حسن حسینیان وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  طوقان
608663 اصالح نام 97/04/13 616899 3902996 محمدکرد و شرکاء کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  محمدا اد کشاورزي
608686 بهره برداري 96/03/13 632377 3892419 محمود  هوشمند وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  اسحاق ا اد
608721 تغییر محل 96/03/07 617835 3897726 محمدحسن هادوي وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  رستاق  حس    ا اد کشاورزي
608770 بهره برداري 96/05/02 605855 3898576 حسین اصغرزاده وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ششطراز  کندر کشاورزي
608783 الیروبی 96/12/09 639289 3899302 علی بختیاري وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  رزق ا اد
608858 الیروبی 96/03/23 630676 3902556 اسماعیل سابقی وقاسم روحانی وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  ا كوە ع   ا اد
608862 چاه رزرو 97/03/01 628657 3905124 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي کاشمر آب کاشمر کاشمر   قاسم

شرب روستا اشمر  مرکزي   ائ    وال ت   الته ك  ال  
608887 بهره برداري 96/03/24 635180 3905122 شهرداري کاشمر کاشمر آب کاشمر کاشمر خدمات اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  موتورشهرداري شمارە 8
608912 بهره برداري 96/03/24 624585 3900827 رضا صفائی فرزند محمد وکیل سایرین و اداره اوقاف کاشمر کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  ع   ا اد
608916 کف شکنی 97/03/21 632668 3895605 کاشمر  اداره منابع  طبیعی آب کاشمر کاشمر خدمات اشمر  مرکزي   االوال ت  قوژد
608918 پمپاژ مجدد 96/02/18 606893 3901035 اداره اموراراضی  کاشمر آب کاشمر خلیل آباد و كت كشاورزي ودام   خل ل آ اد  ششطراز  ششطراز     کشاورزي
608924 کف شکنی 96/02/12 614693 3902095 حبیب اله اسکندري نصرآباد وکیل سایرین و خانم لیال یوسفی کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  ن ا اد کشاورزي
608924 تغییر محل 96/04/13 614693 3902095 حبیب اله اسکندري نصرآباد وکیل سایرین و خانم لیال یوسفی کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  حومه  ن ا اد کشاورزي
608943 بهره برداري 96/02/31 626566 3899077 شرکت آب منطقه اي - بهره بردار شهرداري کاشمر کاشمر آب کاشمر کاشمر صنعتی اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  سار ان



608944 کف شکنی 96/12/24 616295 3898384 سیدمحمد توکلی ابراهیم آباد وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  مرکزي  رستاق  ابرا  م ا اد کشاورزي
608945 تغییر محل 96/11/25 631826 3900979 کاشمر  شهرداري  کاشمر آب کاشمر کاشمر خدمات اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  مغان
608949 اصالح نام 97/01/21 624834 3903660 غالمرضا اریانی محمدیه وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت   حوضك
608971 ادامه حفاري 96/05/08 634514 3902432 شرکت آب و فاضالب خراسان رضوي کاشمر آب کاشمر کاشمر شرب شهري اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  موتورشهرداري شمارە 8
608977 پمپاژ مجدد 96/01/26 634147 3905451 موقوفه فتحی کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   ائ    وال ت   الته احمدي/  الته پ
609054 الیروبی 96/09/28 603455 3877595 محمد عصمتی وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ك  ر  مهدي ا اد کشاورزي
609075 بهره برداري 96/03/22 602035 3878313 غالمحسین قانعی مطلق، غالمرضا شریفی وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ك  ر  مهدي ا اد کشاورزي
609095 تغییر محل 96/09/22 600490 3873164 مجیب احمدي کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ك  ر  جعفرا اد کشاورزي
609097 تغییر محل 96/04/11 602181 3876939 حسین  توحیدي  وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ك  ر  مهدي ا اد کشاورزي
609097 تغییر محل 96/10/20 602181 3876939 حسین  توحیدي  وکیل سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ك  ر  مهدي ا اد کشاورزي
609107 تغییر محل 96/11/16 600137 3876237 اسداله سالمی وشرکاء کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ك  ر  ن ت ه کشاورزي
609114 الیروبی 96/10/04 598712 3874874 جهانگیر احمدي و سایرین کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ك  ر  جعفرا اد کشاورزي
609115 بهره برداري 96/02/26 602515 3875593 اسدا...محمد پور و اسماعیل روحی مقدم و شرکاء کاشمر آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ك  ر  سعدالدين کشاورزي
609138 ادامه حفاري 96/05/08 637105 3904223 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي کاشمر آب کاشمر کاشمر شرب شهري اشمر  مرکزي   ائ    وال ت   الته محمدحس    
609160 حفر اولیه 96/06/11 633019 3897588 شرکت آب منطقه اي -بهره بردار کوره داران قوژد کاشمر آب کاشمر کاشمر صنعتی 
609160 ادامه حفاري 96/08/16 633019 3897588 شرکت آب منطقه اي -بهره بردار کوره داران قوژد کاشمر آب کاشمر کاشمر صنعتی 
609160 بهره برداري 96/11/02 633019 3897588 شرکت آب منطقه اي -بهره بردار کوره داران قوژد کاشمر آب کاشمر کاشمر صنعتی 
609160 بهره برداري 96/12/05 633019 3897588 شرکت آب منطقه اي -بهره بردار کوره داران قوژد کاشمر آب کاشمر کاشمر صنعتی 
609162 کف شکنی 96/07/10 608528 3902707 سمیه عصمتی رمضانعلی جهان آرا کاشمر آب کاشمر خلیل آباد كت  در خل ل آ اد  ششطراز  ششطراز     صنعتی
609165 کف شکنی 96/11/24 606109 3903780 شرکت برق منطقه اي خراسان رضوي کاشمر آب کاشمر بردسکن بردسكن  مرکزي  كنار شهر  شهرك صنع    بردسكن خدمات
609184 کف شکنی 96/12/05 641204 3902336 علی اکبر صمیمی کاشمر آب کاشمر کاشمر صنعتی اشمر  مرکزي   االوال ت  رضاي ه
609193 حفر اولیه 96/12/02 610042 3902365 شرکت آب منطقه اي - بهره بردار شن و ماسه یادگار دشت خلیل آباد کاشمر آب کاشمر خلیل آباد كت  در خل ل آ اد  ششطراز  ششطراز     خدمات
609200 ادامه حفاري 96/01/20 622931 3905962 آب و فاضالب روستایی خلیل آباد کاشمر آب کاشمر کاشمر شرب روستا اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  محمد ه
609200 تغییر محل 97/02/29 622931 3905962 آب و فاضالب روستایی خلیل آباد کاشمر آب کاشمر کاشمر شرب روستا اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  محمد ه
609239 بهره برداري 96/02/26 638202 3904551 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي (بهره بردار شرکت کاویان پروانه  کاشمر آب کاشمر کالت خدمات اشمر  مرکزي   ائ    وال ت  ع   ا اد
609240 بهره برداري 96/03/02 614647 3897612 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي-بهره بردار شرکت دامپروري پیمان کاشمر آب کاشمر کاشمر خل ل آ اد  مرکزي  رستاق  بزنجرد خدمات
609241 ادامه حفاري 96/04/10 640587 3900272 عباس شجاعی و سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  فرگ
609242 تغییر محل 96/03/21 645531 3899538 محمد زمان صمدي فرگی وکالي سایرین کاشمر آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  فرگ
615047 بهره برداري 96/02/02 698396 3913951 محمد جعفر باقري مقدم و جواد خرسند وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  ض االدين عل ا کشاورزي
615198 کف شکنی 96/01/20 712647 3910064 احمدرضا مجتهدي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه زاوە  مرکزي  زاوە  ك  م ا اد صنعتی
615202 بهره برداري 97/02/15 756570 3916560 رحمت اله بخشی مرغزاري و محمدرضا خیاط صوفی آبادي وکالي سایرین زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  سل مان  م   سند / شا سوند/ کشاورزي
615230 ادامه حفاري 96/09/22 694734 3917591 شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان رضوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  سنجدپور شرب روستا



615230 تغییر محل 97/04/10 694734 3917591 شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان رضوي زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  سنجدپور شرب روستا
615245 بهره برداري 96/05/26 724736 3909932 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي-بهره بردار جمشید توانا زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه زاوە  مرکزي  زاوە   ار   اال خدمات
615252 حفر اولیه 96/06/29 700510 3905919 شرکت آب منطقه اي -بهره بردار محسن زیارت نیا زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  مرکزي   االوال ت  دە  اي     خدمات
615274 ادامه حفاري 96/11/03 724154 3908769 آب منطقه اي خراسان  بهره بردار حسین نگهبان زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه زاوە  مرکزي  زاوە   ار   اال خدمات
615431 حفر اولیه 96/03/23 708059 3907649 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي- بهره بردار مجتمع دامداران دولت  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه رشتخوار  مرکزي  استانه  دولت ا اد صنعتی
615431 بهره برداري 96/12/05 708059 3907649 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي- بهره بردار مجتمع دامداران دولت  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه رشتخوار  مرکزي  استانه  دولت ا اد صنعتی
615431 ادامه حفاري 96/04/10 708059 3907649 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي- بهره بردار مجتمع دامداران دولت  زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه رشتخوار  مرکزي  استانه  دولت ا اد صنعتی
615440 بهره برداري 96/08/03 712774 3919487 آبفاي روستایی زاوه زاوه - تربت حیدریه آب تربت حیدریه تربت حیدریه زاوە  مرکزي  زاوە  مرجانه شرب روستا
618003 تغییر محل 97/04/11 584195 3885897 محسن نخعی وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  شهر آ اد  جالل ا اد کشاورزي
618003 تغییر محل 96/12/06 584195 3885897 محسن نخعی وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  شهر آ اد  جالل ا اد کشاورزي
618021 تغییر محل 97/03/03 584532 3888587 شرکت آب و فاضالب روستایی بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  شهر آ اد  زنگينه شرب روستا
618026 بهره برداري 96/02/02 583888 3895315 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  شهر آ اد  ز رك ا اد شرب روستا
618045 تغییر محل 96/11/16 590559 3890437 محمد رحمانی و علی اصغر امینی  وکالي سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  جل ه  ظا را اد کشاورزي
618047 بهره برداري 96/01/29 587055 3892489 عباس کرامتی و یحیی ارشک و غالمرضا خوري وکالي سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  شهر آ اد  محمد آ اد کشاورزي
618048 تغییر محل 97/04/13 587128 3891602 حسین یعقوبی و مسعود عاشوري وکالي سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  شهر آ اد  محمد آ اد کشاورزي
618048 تغییر محل 96/09/11 587128 3891602 حسین یعقوبی و مسعود عاشوري وکالي سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  شهر آ اد  محمد آ اد کشاورزي
618052 تغییر محل 96/09/26 599286 3900541 فریدون رحمانی وغالمرضا محمودي وکالي سایرین بردسکن آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ششطراز  جابوز کشاورزي
618053 بهره برداري 96/05/17 602538 3900879 جهاد کشاورزي خراسان رضوي بردسکن آب کاشمر خلیل آباد خل ل آ اد  ششطراز  ششطراز  جابوز کشاورزي
618089 تغییر محل 96/10/09 579979 3893808 حبیب اله یوسف پورو محمد رضا حسین زاده وکالي سایرین  بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  حط طه کشاورزي
618093 تغییر محل 96/09/11 599277 3904248 احمد سلیمانی وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن   

بردسكن  مرکزي  كنار شهر  قاسم ا اد الته مصط   کشاورزي
618103 بهره برداري 96/01/26 581474 3894997 رضا علوي وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  ع دي کشاورزي
618109 پمپاژ مجدد 96/04/27 597777 3891084 مجیب احمدي وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  جل ه  عظ م ا اد کشاورزي
618110 تغییر محل 96/03/23 589721 3888943 محمد دولتخواه وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  جل ه  داد خت کشاورزي
618126 تغییر محل 96/05/21 592764 3889518 حسن قانعی و اصغر کرامیان وکالي سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  جل ه  قوژدا اد کشاورزي
618134 تغییر محل 96/02/12 579413 3894326 بردسکن علی اکبر نیازي وکیل سایرین آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  حط طه کشاورزي
618134 بهره برداري 96/05/09 579413 3894326 بردسکن علی اکبر نیازي وکیل سایرین آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  حط طه کشاورزي
618141 بهره برداري 96/01/15 587672 3901694 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي بردسکن آب کاشمر بردسکن ا اد بردسكن  انا د  صحرا  ام   کشاورزي
618152 بهره برداري 96/02/10 570592 3901847 محمدرضا فرامرزي وکیل عزیزاهللا فرامرزي بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  شوراب کشاورزي
618154 تغییر محل 96/11/17 587085 3889073 محمداقبالی وغالمحسین کریمی وکالي سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن وزا اد بردسكن   شهر آ اد  جل ه  ف   کشاورزي
618156 چاه رزرو 97/03/07 587809 3896077 شرکت آب و فاضالب روستائی استان خراسان رضوي بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  مرکزي  كنار شهر   الته نو شرب روستا
618173 اصالح نام 97/01/20 574430 3900921 فرهاد شاه پسندي سجاد گنابادي احمد جعفري سبزعلی مرادي وکالي  بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  انا د کشاورزي
618173 تغییر محل 97/02/05 574430 3900921 فرهاد شاه پسندي سجاد گنابادي احمد جعفري سبزعلی مرادي وکالي  بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  انا د کشاورزي



618173 الیروبی 96/10/30 574430 3900921 فرهاد شاه پسندي سجاد گنابادي احمد جعفري سبزعلی مرادي وکالي  بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  انا د کشاورزي
618176 تغییر محل 96/09/27 572484 3892128 محمود رفعتی وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  روح ا اد کشاورزي
618177 تغییر محل 97/03/10 595823 3895202 علی اکبر ندافی و احمد دهقان وکالي سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن خل ل آ اد  ششطراز  ششطراز  چاە حا    حس    مقدم   کشاورزي
618192 تغییر محل 96/12/16 595283 3901334 علی شهابی وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  مرکزي  كنار شهر  شفيع ا اد کشاورزي
618198 تغییر محل 96/10/13 587762 3885524 برات اله یزدان پناه  و سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  جل ه  چراغ چ     کشاورزي
618208 بهره برداري 96/10/25 592250 3893288 حسین حسن زاده  وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  جل ه  سعدا اد کشاورزي
618212 تغییر محل 96/05/08 587083 3887011 مهدي  مسروري وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  جل ه  ع اس ا اد کشاورزي
618216 تغییر محل 96/08/02 595035 3890174 ابوالقاسم  اسدالهی و کیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  جل ه  ركن ا اد کشاورزي
618218 تغییر محل 96/12/06 579890 3881497 جواد محمدي وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  شهر آ اد  رحمان ه کشاورزي
618220 تغییر محل 96/03/09 580120 3884642 غالمرضا اکبري  وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  شهر آ اد  م ان ا اد کشاورزي
618221 تغییر محل 96/11/25 575021 3893422 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  زمان ا اد شرب روستا
618221 بهره برداري 96/02/02 575021 3893422 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  زمان ا اد شرب روستا
618224 تغییر محل 96/08/13 590730 3891280 جهانگیر گرامی پوروکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  جل ه  حجت ا اد کشاورزي
618235 تغییر محل 96/05/10 577379 3892314 برات اله صالحی وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  اسالم ا اد/شا  خ ا ا کشاورزي
618235 تغییر محل 96/12/09 577379 3892314 برات اله صالحی وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  اسالم ا اد/شا  خ ا ا کشاورزي
618243 بهره برداري 96/10/04 578281 3889540 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  شهر آ اد  حسن ا اد کشاورزي
618244 اصالح کروکی 96/12/08 578695 3890925 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  شهر آ اد  حسي     کشاورزي
618244 تغییر محل 96/11/07 578695 3890925 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  شهر آ اد  حسي     کشاورزي
618265 الیروبی 97/02/09 561689 3897784 آستان قدس رضوي بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  انا د کشاورزي
618283 تغییر محل 96/10/13 573175 3899733 آستان قدس رضوي بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  س اە اب کشاورزي
618315 بهره برداري 96/03/27 591773 3887838 علیرضا شاکري بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  جل ه  ن ا اد دام و طیور
618328 کف شکنی 97/04/07 602121 3905237 محمود رضایی وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  مرکزي  كنار شهر  كشمر کشاورزي
618348 چاه رزرو 97/03/30 592962 3894363 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  جل ه  ع   ا ادك شرب روستا
618348 بهره برداري 96/02/02 592962 3894363 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن   شهر آ اد  جل ه  ع   ا ادك شرب روستا
618351 بهره برداري 96/01/26 578723 3897209 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  مارنديز/مارانديز/ شرب روستا
618359 تغییر محل 96/11/09 598588 3902530 مجتبی روحی و حسین رحمانی وکالي سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  مرکزي  كنار شهر  ابنو کشاورزي
618359 تغییر محل 96/06/21 598588 3902530 مجتبی روحی و حسین رحمانی وکالي سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  مرکزي  كنار شهر  ابنو کشاورزي
618365 تغییر محل 96/02/24 561475 3885911 امور اراضی بردسکن بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  چاە بهاري کشاورزي
618368 تغییر محل 96/12/09 558386 3888685 اداره اموراراضی  بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  چاە موتور شمارە 4دشت کشاورزي
618370 کف شکنی 96/02/31 557178 3886778 بردسکن  اداره امورارضی آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  چاە نجف کشاورزي
618375 تغییر محل 96/03/02 563264 3883959 شرکت کشاورزي وباغداري کویرسبز بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  چاە سلطان کشاورزي
618391 تغییر محل 96/01/23 588453 3896475 شرکت سفال گستران امید بردسکن بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  مرکزي  كنار شهر   الته نو صنعتی



618408 بهره برداري 96/02/31 588538 3901329 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  مرکزي  كنار شهر  سعادت ا اد شرب روستا
618419 اصالح کروکی 96/03/23 559373 3904985 محمد سالمتی وکیل سایرین بردسکن آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  ش  ف ا اد کشاورزي
618450 حفر اولیه 97/04/03 576463 3902152 اداره آبفاي شهري بردسکن آب کاشمر بردسکن شرب شهري 
618455 حفر اولیه 96/12/24 594254 3902189 اداره آبفاي شهري بردسکن آب کاشمر بردسکن شرب شهري 
622005 بهره برداري 96/10/11 684926 3898331 اداره اموراراضی  تربت حیدریه ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  حسن قا     کشاورزي
622006 کف شکنی 96/09/20 688385 3895934 محمدعلی عبدلعل زاده وکیل سایرین ازغند آب تربت حیدریه مه والت ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   اج درخت کشاورزي
622006 تغییر محل 97/04/20 688385 3895934 محمدعلی عبدلعل زاده وکیل سایرین ازغند آب تربت حیدریه مه والت ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   اج درخت کشاورزي
622006 تغییر محل 96/03/10 688385 3895934 محمدعلی عبدلعل زاده وکیل سایرین ازغند آب تربت حیدریه مه والت ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   اج درخت کشاورزي
622016 بهره برداري 96/09/07 682613 3900084 علی اصغر حسنی زرمهري ،علی اکبر روشنی، محمدرضا نظام دوست وکالي  ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  زرمهر کشاورزي
622016 پمپاژ مجدد 96/12/10 682613 3900084 علی اصغر حسنی زرمهري ،علی اکبر روشنی، محمدرضا نظام دوست وکالي  ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  زرمهر کشاورزي
622018 تغییر محل 96/12/12 684905 3897481 محمد حسین جنگجو زرنوخی وکیل سایرین ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  حسن قا     کشاورزي
622025 بهره برداري 97/01/21 684682 3891564 محمدرضا نظ افت شادمهري وکیل سایرین ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  مه والت شما    انرگ کشاورزي
622028 بهره برداري 96/11/26 682392 3895372 محمود رضا فرزاد مهروکیل سایرین ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  زرمهر کشاورزي
622032 بهره برداري 96/10/17 687034 3892252 علی محمد کارگر زرنوخی وکیل سایرین ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  زرن خ کشاورزي
622050 بهره برداري 96/08/29 689255 3891568 ازغند  علی اکبر هاشمی  وکیل سایرین آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  ا    کشاورزي
622062 اصالح کروکی 96/01/21 685821 3895899 برات اله قربانی شاد مهري و رمضانعلی یعقوب زاده شادمهري وکالي سایرین ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  حسن قا     کشاورزي
622062 ادامه حفاري 97/01/09 685821 3895899 برات اله قربانی شاد مهري و رمضانعلی یعقوب زاده شادمهري وکالي سایرین ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  حسن قا     کشاورزي
622062 کف شکنی 96/11/17 685821 3895899 برات اله قربانی شاد مهري و رمضانعلی یعقوب زاده شادمهري وکالي سایرین ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  حسن قا     کشاورزي
622063 کف شکنی 96/10/10 661530 3903285 عزیزا... فالحتی و محمد ابراهیم سبحانی وکیل سایرین ازغند آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  ف ض ا اد
622063 تغییر محل 96/11/14 661530 3903285 عزیزا... فالحتی و محمد ابراهیم سبحانی وکیل سایرین ازغند آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  ف ض ا اد
622070 تغییر محل 96/03/17 688466 3893629 شرکت تعاونی  مرغداري  کبوتران  ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  ا    دام و طیور
622084 بهره برداري 96/04/24 682618 3891008 جعفر عرفانیان پیوندي طوسی ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  قلعه جوق کشاورزي
622111 تغییر محل 97/04/03 674523 3917242 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي ازغند آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه   ا ك   ا ك  فديهه شرب روستا
622139 کف شکنی 96/04/11 689478 3894537 شرکت تعاونی کشاورزي مرغداران تربت حیدریه ازغند آب تربت حیدریه مه والت ت  ت ح در ه  مرکزي   ائ    وال ت   اج درخت صنعتی
622144 پمپاژ مجدد 97/04/12 659626 3901022 غالمعلی اسدي  و حسین غالمی وکالي سایرین ازغند آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  طا را اد
622156 تغییر محل 96/05/10 658404 3903351 محمدمهدي  فیض  وکیل سایرین و اداره اوقاف کاشمر ازغند آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  مرکزي   االوال ت  طا را اد
622169 کف شکنی 96/04/10 663285 3901270 حسین آبافت  ازغندي  ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  ازغند دام و طیور
622173 تغییر محل 97/02/29 651061 3922162 برات اله هنرمندنامقی  وکیل سایرین ازغند آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  كو س خ  بركوە  چاە موتورشمارە 1تك ع
622173 پمپاژ مجدد 97/04/21 651061 3922162 برات اله هنرمندنامقی  وکیل سایرین ازغند آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  كو س خ  بركوە  چاە موتورشمارە 1تك ع
622178 بهره برداري 96/07/04 683310 3914286 غالمرضا ابراهیم پور ازغند آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه   ا ك   ا ك  بناي عل ا شرب اشخاص
622184 چاه رزرو 97/03/30 662425 3899029 اداره آب و فاضالب روستایی مه والت ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند   لستان شرب روستا
622236 بهره برداري 96/07/03 684155 3892512 محمد قربانی  ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  قلعه جوق دام و طیور



622249 چاه رزرو 97/03/07 650964 3902055 اداره آب و فاضالب روستایی کاشمر ازغند آب کاشمر کاشمر شرب روستا اشمر  مركزي   اال وال ت  بهار ه
622263 تغییر محل 97/01/21 671661 3895934 اداره آب و فاضالب روستایی مه والت ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  ع   ا ادسف    شرب روستا
622289 حفر اولیه 97/02/05 652246 3900322 شرکت تولیدي تالش و توکل ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  ازغند صنعتی
622375 بهره برداري 96/02/24 664067 3921461 اداره آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي ازغند آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه   ا ك   ا ك  حصار شرب روستا
622423 بهره برداري 96/03/17 649762 3900337 شرکت پیشرو صالح کاشمر ازغند آب کاشمر کاشمر دام و طیور اشمر  مرکزي   ائ    وال ت   الته محمدا اد/  الت
622493 بهره برداري 96/02/26 664168 3903816 حسن رمضانی جعفرآبادي و علی اکبر اسدي ازغندي وکالي سایرین ازغند آب تربت حیدریه مه والت مه والت  شادمهر  ازغند  ازغند کشاورزي
623031 الیروبی 97/02/09 539253 3892514 حسن فیاض درونه آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  درونه   لشن ا اد کشاورزي
623031 اصالح نام 96/08/30 539253 3892514 حسن فیاض درونه آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  درونه   لشن ا اد کشاورزي
623075 تغییر محل 96/09/26 558223 3894601 اداره امور اراضی بردسکن (شرکت حمزه ) درونه آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  صحرا  چاە موتورشمارە 1دشت  کشاورزي
623081 تغییر محل 97/02/04 550944 3893140 شرکت کشاورزي سرنخواب - غفوریان درونه آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  درونه  حس    ا ادمهالرعل ا کشاورزي
623089 تغییر محل 96/05/21 545803 3894693 کاظم  سلیمانی وکیل سایرین درونه آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  درونه  حس    ا ادمهالرسف    کشاورزي
623146 تغییر محل 97/02/27 516088 3886846 اداره منابع طبیعی بردسکن درونه آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  درونه  چاە ار اب کشاورزي
623175 بهره برداري 96/03/07 543792 3894134 محمد شمسی شاهم آبادي درونه آب کاشمر بردسکن بردسكن  انا د  درونه  حس    ا ادمهالرسف    کشاورزي
628032 کف شکنی 96/12/06 645084 3922483 اسماعیلی مکی  ریوش آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  كو س خ  بركوە  تنورجه
628033 اصالح نام 97/02/20 641851 3926021 سید محمد حسینی ایوري وکیل سایرین ریوش آب کاشمر کاشمر کشاورزي اشمر  كو س خ  بركوە  چاە تك اغل سوخته
628054 بهره برداري 96/07/25 635223 3931326 آب و فاضالب ریوش ریوش آب کاشمر کاشمر شرب شهري اشمر  كو س خ  بركوە  غار
628107 بهره برداري 96/06/26 636102 3927171 آب و فاضالب ریوش ریوش آب کاشمر کاشمر شرب شهري اشمر  كو س خ  بركوە  كوشه
628107 بهره برداري 96/06/26 636102 3927171 آب و فاضالب ریوش ریوش آب کاشمر کاشمر شرب شهري اشمر  كو س خ  بركوە  كوشه
628122 بهره برداري 96/02/20 617351 3925652 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي ریوش آب کاشمر کاشمر شرب روستا اشمر  كو س خ  بررود  تك در اچنار
628234 بهره برداري 96/06/16 632534 3924214 امور آبفاي کاشمر ریوش آب کاشمر کاشمر شرب شهري اشمر  كو س خ  بررود  خشك  اتوك
628234 حفر اولیه 96/03/23 632534 3924214 امور آبفاي کاشمر ریوش آب کاشمر کاشمر شرب شهري اشمر  كو س خ  بررود  خشك  اتوك
804000 بهره برداري 96/10/13 634080 3988700 محمداسماعیل  بلوکی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  غزا    چاە نجم ا اد کشاورزي
804006 کف شکنی 96/01/16 632297 4016302 محمدیوسف فرهودي وعلی اکبرهمت آبادي وسایرشرکاء نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    گرماب کشاورزي
804006 بهره برداري 96/07/12 632297 4016302 محمدیوسف فرهودي وعلی اکبرهمت آبادي وسایرشرکاء نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    گرماب کشاورزي
804008 بهره برداري 96/06/22 656653 4017095 قربانعلی مهربانی وعباسعلی محمدي و یداله محمدي و سایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  چاە عميق  اال کشاورزي
804010 تغییر محل 96/11/21 646392 3987997 اداره آب و فاضالب روستایی نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور گز ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  پ   شرب روستا
804012 بهره برداري 96/02/11 663862 3988972 علی و حسین شاه آبادي و عرب نرمی و سایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  ع اس ا اد کشاورزي
804014 بهره برداري 96/03/22 634988 3994618 قربانعلی و احمد قائمی وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  ر ن  ار ز کشاورزي
804015 بهره برداري 96/06/29 624082 4025781 سید محمد احمدي سلیمانی و علی سلیمانی وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور فیروزه   

تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    سل ما   کشاورزي
804017 تغییر محل 96/10/13 618105 4027949 محمد رضا بتوئی و علی احمدیه ئی وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور فیروزه   ب ك

تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    مصط   کشاورزي
804038 بهره برداري 96/04/15 651966 3991249 حسن اردمه وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد   مت ا اد کشاورزي
804047 بهره برداري 96/01/30 659039 4004540 شرکت آب وفاضالب روستایی خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  شادمهرك شرب روستا



804059 پمپاژ مجدد 96/12/02 680279 4000171 حسن برجی و حسن  قدمیاري وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ا اد ن شابور  ز رخان  اردوغش  ا    کشاورزي
804092 بهره برداري 96/02/11 659861 3985254 نعمت اله  تنابنده وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد   لشن کشاورزي
804094 الیروبی 96/11/12 677048 3989544 حیدر وحسینعلی سنچولی ورجبعلی هدایتی فرد وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  زنقاە کشاورزي
804097 بهره برداري 96/05/01 638981 4007527 علی اکبر رضایی وسیدمرتضی سعیدي وسایرشرکاء نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  محمدا اد کشاورزي
804099 بهره برداري 96/09/30 635023 4011324 حسین  توکلی زاده  وکیل ورثه مرحوم عباس توکلی زاده نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    توزندە جان كهنه کشاورزي
804106 الیروبی 96/05/18 676254 4000729 عبدالرحیم تاجران ،محمد باقرمهدوي پور حسین ایروانی و سایرشرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  مع    ا اد کشاورزي
804106 پمپاژ مجدد 96/11/05 676254 4000729 عبدالرحیم تاجران ،محمد باقرمهدوي پور حسین ایروانی و سایرشرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  مع    ا اد کشاورزي
804110 بهره برداري 96/01/30 670436 4010756 اردوگاه تربیتی شهید رجایی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  فرخك کشاورزي
804120 بهره برداري 96/06/11 650598 3997543 محمد جواد گلپرور و ماشاء اا...گلپرو نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  قا    ا اد کشاورزي
804121 بهره برداري 96/06/29 662952 3983084 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی نیشابور آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە جن ل ا   کشاورزي
804122 بهره برداري 96/06/29 663298 3983921 نیشابور بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە مظفرا اد کشاورزي
804123 بهره برداري 96/06/29 661617 3982660 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی نیشابور آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە جن ل ا   کشاورزي
804124 بهره برداري 96/06/29 661567 3983362 نیشابور بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە جن ل ا   کشاورزي
804125 بهره برداري 96/06/29 662237 3982671 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی نیشابور آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە جن ل ا   کشاورزي
804127 بهره برداري 96/06/29 663701 3983203 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە مظفرا اد کشاورزي
804128 بهره برداري 96/06/29 663583 3984565 نیشابور بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە مظفرا اد کشاورزي
804129 بهره برداري 96/06/29 664068 3980868 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە شمارە 1س اە کشاورزي
804135 بهره برداري 96/10/19 639280 4004142 آستان قدس رضوي نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه   دە کشاورزي
804148 تغییر محل 96/11/30 650655 3991599 مصیب  بتوئی  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  گرم ا اد کشاورزي
804156 بهره برداري 97/02/09 681469 3999066 شرکت تولیدات کشاورزي و دامپروري  مکانیزه ایران علوفه نیشابور آب نیشابور نیشابور ب نالود  شانديز  ابردە  خ وآ اد کشاورزي
804156 کف شکنی 96/11/01 681469 3999066 شرکت تولیدات کشاورزي و دامپروري  مکانیزه ایران علوفه نیشابور آب نیشابور نیشابور ب نالود  شانديز  ابردە  خ وآ اد کشاورزي
804164 بهره برداري 96/09/30 625842 4020269 محمد جعفر سلیمانی و سایر شرکا نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    ع   ا اد کشاورزي
804165 پمپاژ مجدد 96/03/17 630489 4020354 حسن سلیمانی وعلی محمد سلیمانی وسایر شرکاء نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    قزقنه كوچك کشاورزي
804170 بهره برداري 96/10/13 647398 3984795 علی اکبر شاکري-غضنفر شاکري-علی اکبر شاکري و سایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە رئ     کشاورزي
804185 بهره برداري 96/07/12 678059 4003355 احمد بوژمهرانی واسداله قدمیاري وسایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  بوژمهران کشاورزي
804188 تغییر محل 96/09/13 671957 4006216 محمود اومحمد تقی ادگی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  ادگ کشاورزي
804190 کف شکنی 97/02/03 670040 4006538 عبداله  سعادتی  - حسین وعبدالحسین سعادتی وشرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  ع اس ا اد کشاورزي
804192 کف شکنی 96/03/06 640923 4013180 عبداله سیدآبادي وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  اق ال ه کشاورزي
804192 تغییر محل 96/12/19 640923 4013180 عبداله سیدآبادي وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  اق ال ه کشاورزي
804199 پمپاژ مجدد 97/04/02 677856 3999058 مهدي یاوري وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  س دا اد کشاورزي
804203 بهره برداري 96/03/18 683510 3985002 بهجت الملوك افشار نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  ع    ه کشاورزي
804204 بهره برداري 96/06/09 700204 3981776 شرکت آب و فاضالب روستایی مشهد نیشابور آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد  پيوە ژن  دي  ادسف    شرب روستا



804216 تغییر محل 97/02/22 684247 3999084 عیسی  مرشدلو و شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور   
ن شابور  ز رخان  ز رخان   الته ل  دا   کشاورزي

804227 بهره برداري 96/04/04 653964 4003389 محمد شمسی وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  شمس ه کشاورزي
804228 کف شکنی 96/11/29 677593 4000722 مهدي  سروقدي رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  اردوغش کشاورزي
804235 کف شکنی 96/05/09 688899 3988111 قنبر حشمتی و حسین عبیري وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  حشمت ه کشاورزي
804237 بهره برداري 96/07/04 677013 4001849 علی ایروانی،قاسم ایروانی و مسعود ناصري و سایرشرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  اردوغش کشاورزي
804239 تغییر محل 96/03/30 668780 4007711 سید ابوالفضل وسیدمصط فی  حسینی  وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  فوشنجان کشاورزي
804241 اصالح نام 97/03/22 688113 3988524 محمد جغراتیان وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  حشمت ه کشاورزي
804242 اصالح نام 97/04/05 687977 3987819 محمد جغراتیان نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  فخرا اد کشاورزي
804253 پمپاژ مجدد 96/06/08 648006 4001057 شرکت خیام سپهر فوالد نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند    ا اد کشاورزي
804258 الیروبی 97/04/23 635195 4045355 سید حسین میر هادي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ب نالود  چم      کشاورزي
804262 بهره برداري 96/01/30 657457 4011712 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  سه چوب شرب روستا
804271 بهره برداري 96/12/06 646084 4000372 محمدومحمود داغستانی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  ع   ا ادشور کشاورزي
804272 بهره برداري 96/08/26 646343 3999676 محمود ومحمدداغستانی  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  ع   ا ادشور کشاورزي
804276 بهره برداري 96/11/02 669918 3999004 محمدحسن خلیالن و محمد خاکزادي وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     ج لو کشاورزي
804284 تغییر محل 96/07/01 627246 4018458 رمضانعلی  گرمابی  وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    ع   ا اد کشاورزي
804285 پمپاژ مجدد 96/03/01 642106 4015740 علی کالهدرازي،مصطفی علیزاده وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  ا ست اە عطار کشاورزي
804292 اصالح نام 96/11/15 679961 3987057 غالمرضا گلفندشتی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  چاە اق ا    کشاورزي
804294 بهره برداري 96/01/16 670211 3987066 حسین بلوچ نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     حس    ا ادچغو    کشاورزي
804297 بهره برداري 96/03/20 663934 4002640 محمدخماریان وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا      حرودي کشاورزي
804305 بهره برداري 96/04/11 655938 3998485 ابوالفضل کاریزنوئی و مرتضی کاریزنوئی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  نو ار ز کشاورزي
804311 بهره برداري 96/08/09 668515 4002037 محمدهاشم احراري پور ،و حسن  احراري،حسین روح آبادي وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا      الته ن  ــهار کشاورزي
804314 تغییر محل 96/10/09 669633 4010404 مسلم رضائی وحسین جمشیدي راد وسایرشرکا ء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  فوشنجان کشاورزي
804322 الیروبی 96/11/06 641469 3981127 محمد علی وعلی اصغر اردمه وسایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  غزا    چاە شمارە 3قونك اردم کشاورزي
804323 بهره برداري 96/06/29 642213 3983204 نیشابور محمدعلی و علی اصغر اردمه و سایر شرکا آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  غزا    قونك اردمه کشاورزي
804325 تغییر محل 96/04/20 669206 4001211 محمدابراهیم  مشکوفی  ابوالفضل خالو نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     دە شيخ کشاورزي
804333 تغییر محل 96/02/20 679303 4001174 روغن نباتی سه گل خراسان نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  سطح شهر صنعتی
804338 بهره برداري 96/06/07 646213 3979039 سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە رئ     کشاورزي
804345 الیروبی 97/01/14 660588 4012244 غالمعلی  دهنوي  - ناصر دهنوي وسایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  قلعه نوجمش د کشاورزي
804354 بهره برداري 96/09/30 668525 4007115 سید ابراهیم شریفی مقدم کاخکی - محمدلکزیان وابراهیم نصیري وکالي  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  اسالم ا ادل زي/ شاە  کشاورزي
804357 بهره برداري 96/04/26 696473 3977169 اداره کل تعاون استان خراسان رضوي نیشابور آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد  پيوە ژن  دي  ادسف    کشاورزي
804358 بهره برداري 96/08/09 639578 3988229 نیشابور علی اصغر جعفر پناه و علی حسن نژاد و غالمعلی اردمه وکالي سایرین آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  اردمه کشاورزي
804362 بهره برداري 96/12/08 664815 3987495 محمد -حسن -عزیزاله حاجی اباديء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     محمدا اد کشاورزي



804363 بهره برداري 96/12/26 700901 3982206 آستان قدس  رضوي نیشابور آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد  پيوە ژن  دي  ادسف    کشاورزي
804376 بهره برداري 96/11/28 682959 3984163 نبی اله وزیري مراد علی قنبري نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد   الته قن    کشاورزي
804394 بهره برداري 96/06/29 650998 3980112 حسن اکبرآبادي- ابوالفضل شاکري وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور   كش    

كت تعاو   ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە    کشاورزي
804401 بهره برداري 96/10/12 662085 3976137 اداره امور اراضی نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە شمارە 2سعدا اد کشاورزي
804405 اصالح نام 97/01/05 660692 3978682 جهادکشاورزي خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە صمد ه کشاورزي
804405 بهره برداري 97/04/23 660692 3978682 جهادکشاورزي خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە صمد ه کشاورزي
804414 بهره برداري 96/04/15 651297 3981091 غالمعلی عشقی- علی اصغر پیرگزي وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ا اد ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە ا    کشاورزي
804416 بهره برداري 96/07/04 614083 4027127 نیشابور علی اکبر و نورا.. شورابی وکیل سایرین آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    م ان تو کشاورزي
804424 تغییر محل 96/07/20 647066 4024301 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور فیروزه وزە  ملخدرە سف    تخت جل ه  مرکزي  ف   شرب روستا
804427 تغییر محل 97/01/26 687548 3985526 اداره آب و فاضالب روستایی نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  جهان ا اد شرب روستا
804434 بهره برداري 97/02/18 645311 3980011 امور اراضی نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە رئ     کشاورزي
804444 پمپاژ مجدد 97/04/06 617841 4025783 محمد قره باغی  - محمد حسن فاضلی نصب وسایرشرکاء نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    م ان تو کشاورزي
804449 پمپاژ مجدد 96/12/26 659173 4016172 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  چاە پ   ماج کشاورزي
804455 پمپاژ مجدد 96/04/12 661580 3999398 تقی روح آبادي و محمد مختاري وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     جالندە کشاورزي
804467 بهره برداري 97/04/23 647382 4016598 محمد فتح  آبادي وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  شوري بزرگ کشاورزي
804470 تغییر محل 96/01/23 666706 3996313 مصیب پهلوان  و سایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور سل م ن شابور  مرکزي  درب قا     م   کشاورزي
804470 تغییر محل 97/04/19 666706 3996313 مصیب پهلوان  و سایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور سل م ن شابور  مرکزي  درب قا     م   کشاورزي
804473 تغییر محل 96/11/17 648194 4002473 محمدمشارموحد وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  دە حا     کشاورزي
804473 کف شکنی 97/03/27 648194 4002473 محمدمشارموحد وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  دە حا     کشاورزي
804474 تغییر محل 96/02/30 652908 4000212 رضا و رامین بهرامی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  ع    ع    کشاورزي
804474 پمپاژ مجدد 96/12/14 652908 4000212 رضا و رامین بهرامی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  ع    ع    کشاورزي
804474 بهره برداري 96/09/12 652908 4000212 رضا و رامین بهرامی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  ع    ع    کشاورزي
804484 بهره برداري 96/06/07 645415 3987934 عزت اهللا شاکري،حسین فتح آبادي، علی اکبر فتح آبادي و سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  جعفرا اد کشاورزي
804486 بهره برداري 96/09/30 667723 4000967 محمدرضاخیرآبادي  وسایرشرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     سلطان ا اد کشاورزي
804490 تغییر محل 96/12/26 674411 4007929 حسن صدقیان  وعلی اصغر دشتی وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  دشت کشاورزي
804510 پمپاژ مجدد 96/12/20 653097 4006998 رجبعلی اسالمی راد - غالمعلی محمدي وسایرشرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  اب جقان کشاورزي
804511 بهره برداري 96/03/24 660006 3989490 علی اصغر کاریزنوي و علی اکبر صمدیه وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد   ار زنو کشاورزي
804517 بهره برداري 96/09/30 681474 3989264 عباس و مهدي اکبري وکالي مالکین قنات محمد آباد نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  اسحق ا اد کشاورزي
804527 تغییر محل 96/11/10 650501 4009975 سید مسلم وامراله سعدابادي  نیشابور آب نیشابور نیشابور ا اد ن شابور  مرکزي  مازول  م   کشاورزي
804530 تغییر محل 97/03/21 613415 4028156 قربانعلی  شورابی- حسن ،یوسفعلی وعلی اصغر تپه جیگی و سایر شرکاء نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    م ان تو کشاورزي
804537 بهره برداري 96/11/11 671973 4005426 محمد ادگی  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  ادگ کشاورزي
804543 اصالح نام 96/09/12 657096 3983247 حسین اصغر و مرادعلیخیرآبادي نیشابور آب نیشابور نیشابور ا اد ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە خ   کشاورزي



804543 بهره برداري 96/05/05 657096 3983247 حسین اصغر و مرادعلیخیرآبادي نیشابور آب نیشابور نیشابور ا اد ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە خ   کشاورزي
804559 کف شکنی 97/02/17 685090 3986429 رضا طاهري وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  د شد ش کشاورزي
804574 بهره برداري 96/12/14 632443 3988819 محمد ابراهیم جمالی  محمد تقی فدیشه اي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  غزا    دست فشاد کشاورزي
804582 بهره برداري 96/07/12 667530 4006921 عیسی لگزیان فرزند عبدالحسین وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  خوش  اال کشاورزي
804587 بهره برداري 96/03/22 663954 4005036 اداره میراث فرهنگی و صنایع  گردشگري خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  دە شيخ خدمات
804594 بهره برداري 96/06/12 677267 3995305 محمدتقی بزرگی، غالمحسن جعفري، سیدحسین  سیدحسینی وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  ن  ــهار کشاورزي
804625 بهره برداري 96/02/23 690905 3981777 مهدي اکبري وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  ن  ــهار کشاورزي
804625 پمپاژ مجدد 96/04/12 690905 3981777 مهدي اکبري وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  ن  ــهار کشاورزي
804627 پمپاژ مجدد 97/01/27 689002 3982881 علی طاهري فر نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  حصار کشاورزي
804627 اصالح نام 96/11/30 689002 3982881 علی طاهري فر نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  حصار کشاورزي
804627 بهره برداري 96/11/04 689002 3982881 علی طاهري فر نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  حصار کشاورزي
804629 پمپاژ مجدد 96/12/06 675673 4003521 عبداله قدمیاري و عیسی ومهران و حسن رحمانی و سایر شرکا نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  بوژمهران کشاورزي
804629 پمپاژ مجدد 96/09/12 675673 4003521 عبداله قدمیاري و عیسی ومهران و حسن رحمانی و سایر شرکا نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  بوژمهران کشاورزي
804629 پمپاژ مجدد 96/06/11 675673 4003521 عبداله قدمیاري و عیسی ومهران و حسن رحمانی و سایر شرکا نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  بوژمهران کشاورزي
804639 تغییر محل 97/02/08 681462 4001687 سیدمحمود حسینی  علی صمیمی فرد وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  روتخت کشاورزي
804643 بهره برداري 96/10/12 656573 4003858 علی عسگري وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  سمرجان کشاورزي
804652 بهره برداري 96/10/12 687867 3993599 فاطمه خمسه  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  ز رخان  محمدا اد کشاورزي
804655 بهره برداري 96/06/07 678914 4000802 سیدعلی اصغر و علی سیدالموسوي و علی سکاکی و سایرشرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ا اد ن شابور  ز رخان  اردوغش  ا    کشاورزي
804664 بهره برداري 96/03/20 676692 4004107 احمد و محمد بوژمهرانی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  بوژمهران کشاورزي
804664 پمپاژ مجدد 96/06/20 676692 4004107 احمد و محمد بوژمهرانی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  بوژمهران کشاورزي
804675 پمپاژ مجدد 96/11/05 677028 4002613 حسن ایروانی ،قنبر ایروانی وکالي سایرین و فاطمه ملقبه مجتهد زاده  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  اردوغش کشاورزي
804689 بهره برداري 96/05/23 641289 4009738 احمد حکیمی وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  حس    ا ادالنگ کشاورزي
804695 بهره برداري 96/09/30 658891 4011407 سلیمان وعبدا دهنوي  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول   الغان کشاورزي
804700 پمپاژ مجدد 96/02/12 637446 4015318 علی توزنده جانی  فرزند محمد نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    نهل کشاورزي
804703 تغییر محل 96/09/20 666693 4003191 حسین  فضلی  - غالمعلی محمدیان وسایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا      فضل کشاورزي
804709 تغییر محل 96/02/27 657651 4006970 شرکت آب و فاضالب خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند   ال    شرب شهري
804709 ادامه حفاري 96/09/20 657651 4006970 شرکت آب و فاضالب خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند   ال    شرب شهري
804714 بهره برداري 96/06/09 679378 3995282 اداره راه آهن ناحیه خراسان نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  ا ست اە خ ام خدمات
804717 تغییر محل 96/12/09 686823 3996662 عبدالرحیم  سخدري  و سایر شرکا نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  ز رخان   تلخ کشاورزي
804721 تغییر محل 96/12/09 658117 4013933 مراد سیف آبادي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  حصارجوق کشاورزي
804722 تغییر محل 96/09/16 672977 4001004 حسین زکی،احمد بیضاي و محمد مهدي اکبري وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  نع م ا اد کشاورزي
804723 بهره برداري 96/10/05 658095 4003741 محمد همدانی  پور  مصطفی صدرائی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  صالح ا اد کشاورزي



804723 پمپاژ مجدد 97/01/06 658095 4003741 محمد همدانی  پور  مصطفی صدرائی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  صالح ا اد کشاورزي
804725 تغییر محل 96/05/09 680409 3996078 محمدحسین  کاریزي  وشرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  نجم ا اد کشاورزي
804725 بهره برداري 96/10/07 680409 3996078 محمدحسین  کاریزي  وشرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  نجم ا اد کشاورزي
804728 پمپاژ مجدد 97/04/03 664422 3997627 علیرضا سالمت،ابوالفضل نجار و سایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  مرکزي  درب قا      ال   کشاورزي
804737 کف شکنی 97/01/05 631908 4018693 مارتین هارتونیان به نمایندگی از جهاد کشاورزي نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    كورە اجرفشاري پيوند کشاورزي
804744 بهره برداري 96/03/18 660306 4003964 صفرعلی انجیدنی و محمد سعدآبادي وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  ا گينه کشاورزي
804745 بهره برداري 96/10/13 636174 3988435 محمد اسماعیل گلقندشتی و شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  غزا     لقندشت کشاورزي
804752 بهره برداري 96/10/17 666542 3984583 علی اوسط  تقی ابادي  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     ع   ا اد کشاورزي
804762 پمپاژ مجدد 96/12/20 639833 4016785 صفرعلی شجاعیان وکیل مع الواسطه سایرین نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  ا ست اە عطار کشاورزي
804766 بهره برداري 96/01/29 663749 4016199 حسن سبحانی وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  صومعه کشاورزي
804767 الیروبی 96/06/05 631585 4021059 عباسعلی  بیرم آبادي  رشید رئیسی نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    قزقنه كوچك کشاورزي
804767 تغییر محل 96/11/14 631585 4021059 عباسعلی  بیرم آبادي  رشید رئیسی نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    قزقنه كوچك کشاورزي
804771 تغییر محل 97/03/31 666116 4003240 اداره آب و فاضالب روستایی نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا      فضل شرب روستا
804775 بهره برداري 96/12/06 660477 4002625 برات لگزیان  وسایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند   لقشه کشاورزي
804776 تغییر محل 96/11/02 641159 4018089 پیمان  گنجی  بهمن ملک زاده نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  بزقوچان کشاورزي
804788 پمپاژ مجدد 96/12/08 643654 4005741 علی اکبر  حاجی بیگلو - علی اصغر عمارلووسایرشرکاء نیشابور آب نیشابور فیروزه ن شابور  مرکزي  مازول  ف ض ا اد کشاورزي
804789 بهره برداري 96/06/21 657768 3990407 علی اکبر میانبندي وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  د نو کشاورزي
804793 بهره برداري 96/07/23 618171 4029205 اسکندر وشکراله بتوئی  محمد علی محمدي نیشابور آب نیشابور فیروزه   ب ك

تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    مصط   کشاورزي
804794 بهره برداري 96/11/28 640880 4008729 سازمان جهادکشاورزي استان خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  حس    ا ادالنگ کشاورزي
804794 پمپاژ مجدد 97/02/22 640880 4008729 سازمان جهادکشاورزي استان خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  حس    ا ادالنگ کشاورزي
804795 تغییر محل 97/01/05 641074 4006960 اداره اموراراضی نیشابور نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  فتح ا اد کشاورزي
804802 بهره برداري 96/10/13 666841 4013032 علی اصغر دلخانی  و شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ا اد ن شابور  مرکزي  فضل      کشاورزي
804803 بهره برداري 96/10/13 631388 4017869 مجید فرهودي- محمد علی ندائیان و شرکا نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    گرماب کشاورزي
804807 بهره برداري 96/06/21 646723 4001603 عباس زرگرانی و سعید صومعه وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  ع   ا ادشور کشاورزي
804817 تغییر محل 96/11/30 661132 4004243 محمود قبدیان  وشرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  ق د کشاورزي
804817 بهره برداري 96/09/26 661132 4004243 محمود قبدیان  وشرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  ق د کشاورزي
804819 بهره برداري 96/06/27 647100 3991200 نعمت اله و احمد دهنوي وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  د نوشور کشاورزي
804829 بهره برداري 96/01/30 677594 4001685 محمود  ایروانی وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  اردوغش کشاورزي
804832 بهره برداري 96/06/21 652653 3988652 محمدمهدي سیدآبادي وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  س دا اد کشاورزي
804835 بهره برداري 96/02/11 650091 3980670 سیدعلی و نوراله شاکري و موسی نعمتی و سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە خشت کشاورزي
804838 بهره برداري 96/12/06 665193 3981008 شرکت تولیدي کارکنان تیپ 21 امام رضا نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە شمارە 1س اە کشاورزي
804843 بهره برداري 96/07/12 653142 3997427 حبیب ا.. و صادق صومعه نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  صومعه کشاورزي



804849 تغییر محل 96/07/27 649665 4012126 محمداسماعیل  بهادریان  و محمود سپهدوست نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  ا ش اە کشاورزي
804850 الیروبی 97/01/05 679761 3999200 حسن قدمیاري ومحمد جواد برجی وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  ب ج کشاورزي
804852 تغییر محل 97/03/17 656299 4017849 شرکت مجتمع فوالد خراسان نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول   اغشن گچ صنعتی
804870 پمپاژ مجدد 96/12/28 715477 3981611 علی اکبر داوودي ،غالمحسین غالمی وکالي سایرین نیشابور آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد  پيوە ژن  احمدا اد کشاورزي
804872 بهره برداري 96/06/09 718369 3971271 علی اکبر مخیري،رضا رضائی نیک،کاظم رضائی نیک وکالي سایرین نیشابور آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد  پيوە ژن   ل  قرا کشاورزي
804886 تغییر محل 96/03/02 713591 3983238 شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوي نیشابور آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد  پيوە ژن  اوارشك شرب شهري
804891 بهره برداري 96/06/22 674063 4001144 هادي صالحان و حسین ساجدي نیا وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل   الته وحدت کشاورزي
804925 بهره برداري 96/06/29 681181 3977987 علی اکبر صبوري بدر آباد و محمد علی شهري بدر آباد نیشابور آب نیشابور نیشابور کشاورزي 
804932 بهره برداري 97/02/09 679970 3980996 علی اکبر صبوري بدرابادمحمد علی شهیري نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  چاە عميق مهندس مجد / کشاورزي
804946 بهره برداري 97/02/22 695511 3959110 علیرضا ارباب سلجوقی حسین دادرسیان نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ   الته ثم سف    کشاورزي
804946 پمپاژ مجدد 97/04/16 695511 3959110 علیرضا ارباب سلجوقی حسین دادرسیان نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ   الته ثم سف    کشاورزي
804955 تغییر محل 96/02/27 641745 4014380 حمیدرضا بزغانی وشرکا نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  اق ال ه کشاورزي
804957 بهره برداري 96/03/20 682060 3985244 مجید بلوچی وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد   الته قن    کشاورزي
804959 بهره برداري 96/10/17 684376 3998734 شرکت آب و فاضالب خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  ز رخان  ز رخان   الته ل  دا   شرب شهري
804963 اصالح کروکی 97/03/13 692289 3973133 سیدمصطفی شوشتري ورضاشادمان نیشابور آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد  پيوە ژن   الته شور کشاورزي
804963 تغییر محل 97/02/23 692289 3973133 سیدمصطفی شوشتري ورضاشادمان نیشابور آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد  پيوە ژن   الته شور کشاورزي
804978 بهره برداري 96/02/11 679632 3975807 حسین چهرآزاد وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  چاە عميق شمارە 4گس    کشاورزي
804985 اصالح کروکی 96/06/22 665437 4012059 اداره اموال وامالك بنیادمستضعفان انقالب اسالمی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  مزرعه فاروب رومان کشاورزي
804991 بهره برداري 96/04/11 679414 3978028 جعفر شیخ،عباس عارفیان،علی اصغر عارفیان و شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  چاە رجب     خ ال کشاورزي
804995 بهره برداري 96/02/23 702845 3953823 هنرستان شهید علیزاده گرماب نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  گرماب خدمات
804996 بهره برداري 96/09/30 673688 3974079 ابوالقاسم  افشاري چمن آبادي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە ع دل ا اد کشاورزي
804996 تغییر محل 97/03/21 673688 3974079 ابوالقاسم  افشاري چمن آبادي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە ع دل ا اد کشاورزي
804997 پمپاژ مجدد 96/06/11 694425 3959791 محمدتقی خادم الشریعه نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  چاە سه شاعر کشاورزي
805008 پمپاژ مجدد 96/08/08 692077 3962377 غالمعلی رجب زاده ،مسعود قربان زاده ،عبدالحسین عبدي وکالي سایرین نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  چاە چهارشاعر کشاورزي
805010 تغییر محل 96/07/02 683358 3973249 شرکت تعاونی کشاورزي دامداري شهید ندیم نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  چاە عميق شمارە 1دا ش کشاورزي
805012 بهره برداري 96/03/18 682385 3973287 شرکت تعاونی تولیدي کشاورزي و دامپروري رخ نیشابور آب نیشابور نیشابور ش ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  چاە شمارە 1گس   کشاورزي
805015 پمپاژ مجدد 96/10/10 677801 3974687 اداره کل تعاون استان خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ش ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  چاە شمارە 3گس   کشاورزي
805016 بهره برداري 96/06/29 676636 3975534 اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی  استان خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  چاە عميق طا ري /طا ر کشاورزي
805018 تغییر محل 97/03/09 674677 3976034 اداره کل تعاون استان خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە ع دل ا اد کشاورزي
805027 بهره برداري 96/11/18 631739 4043310 زین العابدین حسینی  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ب نالود  س دا اد ارمعدن کشاورزي
805031 بهره برداري 96/06/07 684293 3994213 موسی تازیکی، ابراهیم تازیکی، غالمرضا تازیکی وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  ز رخان  دولتا اد کشاورزي
805044 اصالح نام 96/12/20 693921 3960754 علی اکبر خدادادي و علی اکبر عباس نیاو عیسی خدادادي وکالي سایرین نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  چاە سه شاعر کشاورزي



805045 تغییر محل 96/03/30 693224 3962429 حسین خدادادي وذوالفقار  عباسی نیا وکالي سایرین نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  چاە چهارشاعر کشاورزي
805045 بهره برداري 97/04/12 693224 3962429 حسین خدادادي وذوالفقار  عباسی نیا وکالي سایرین نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  چاە چهارشاعر کشاورزي
805053 الیروبی 96/06/11 634757 4048816 حسین اصغر ثابتی  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ب نالود   الته ع   مراد کشاورزي
805060 کف شکنی 96/11/25 683798 3960651 مجید حاتمی و علی صادقی سعادت آبادي وکال سایرین نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  كدكن  رق چه  حصار زدان کشاورزي
805060 تغییر محل 97/02/22 683798 3960651 مجید حاتمی و علی صادقی سعادت آبادي وکال سایرین نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  كدكن  رق چه  حصار زدان کشاورزي
805066 بهره برداري 96/06/12 678742 3979442 محمد بري فیض آبادي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  چاە عميق مهندس مجد / کشاورزي
805069 بهره برداري 96/06/29 662464 3984665 نیشابور بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  شهرك امام کشاورزي
805073 پمپاژ مجدد 96/02/27 671502 4002819 حسین خیري  و نوراله خیري وسایرشرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ا اد ن شابور  مرکزي  فضل  خ   کشاورزي
805094 بهره برداري 96/11/18 632909 4042463 زین العابدین  حسینی  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ب نالود  س دا اد ارمعدن کشاورزي
805108 بهره برداري 96/09/28 645094 4009118 امراله گرجستانی  وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  سنگ سف د کشاورزي
805128 تغییر محل 96/03/07 677380 3999394 آستان قدس  رضوي  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  س دا اد کشاورزي
805138 بهره برداري 96/06/22 692862 3988399 ابراهیم چوبدار و شرکا نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  ز رخان  جواد ه کشاورزي
805143 اصالح کروکی 96/02/06 653502 3997274 معصومه  مژدگانلو وسایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  صومعه کشاورزي
805144 تغییر محل 96/06/06 663458 3993841 پویا دبیري  و صدیقه عرب  نرمی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     گنج ا اد کشاورزي
805148 بهره برداري 96/11/21 664599 3994365 امیر سفیدي و محمد صادقی وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     گنج ا اد کشاورزي
805153 بهره برداري 96/03/01 683526 3998051 عیسی و محمدقلی مرشدلو و حسین آزاد پور و آستان قدس رضوي و شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  ز رخان  ز رخان   الته ل  دا   کشاورزي
805157 تغییر محل 96/07/15 663554 4015158 آموزشکده کشاورزي نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  صومعه کشاورزي
805159 بهره برداري 96/06/11 667269 4005758 حسین حاجتمند ،محمد لگزیان،محمد علی شریفان وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  اسالم ا ادل زي/ شاە  کشاورزي
805173 پمپاژ مجدد 96/06/06 649417 4014977 جمعیت هالل احمر نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  ساختمان شمارە 1 الل  کشاورزي
805177 تغییر محل 96/01/28 640004 4006710 محمدرضا مقصودي فر - عبدالعلی مقصودي فر وروح اله مقصودي فر نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  محمدا اد کشاورزي
805177 تغییر محل 96/10/10 640004 4006710 محمدرضا مقصودي فر - عبدالعلی مقصودي فر وروح اله مقصودي فر نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  محمدا اد کشاورزي
805186 بهره برداري 96/06/19 636919 3998589 محمد علی عابدي،حبیب عابدي،سیف ا...عابدي ،محمد علی عابدي  نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  حسن ا ادساالر کشاورزي
805189 بهره برداري 96/05/05 657588 3988522 غالمرضا فتح آبادي، مجتبی فتح آبادي و غالمحسین سعدآبادي وکالي  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  سعدا ادعرب کشاورزي
805190 بهره برداري 97/01/14 678231 4001106 محمد ایروانی  وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  اردوغش کشاورزي
805192 پمپاژ مجدد 96/11/17 646480 4004046 محمد علی آرزو مندي ورجبعلی جعفري وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  شمس ا اد کشاورزي
805206 بهره برداري 96/06/09 664797 4015283 شرکت آب و فاضالب روستایی نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  صومعه شرب روستا
805216 تغییر محل 96/11/30 658430 3990959 عباس رستگار ،حسن دهنه اي و غالمحسین جعفري نیشابور آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە بزغا   کشاورزي
805223 بهره برداري 96/11/05 664412 4004114 جالل امامیان  وشرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     مرغداري احمدشاە ا اد کشاورزي
805229 بهره برداري 96/05/05 645036 3990488 آستان قدس رضوي - محمداحسان نژاد و سایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد    ا اد کشاورزي
805248 بهره برداري 96/03/18 626378 4024702 قدرت ، حسن ، غالمعلی همگی سلیمانی و شرکاء نیشابور آب نیشابور فیروزه   

تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    سل ما   کشاورزي
805279 بهره برداري 97/04/23 668145 3986481 مصطفی مهربانی  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     اسماع ل ا اد کشاورزي
805280 تغییر محل 96/09/27 668737 3985568 صفرعلی محمدیان وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور غلط ن شابور  مرکزي  درب قا     ش   کشاورزي



805281 پمپاژ مجدد 97/03/23 647091 4005808 جواد دشتکی وعلی دشتکی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  شوراب کشاورزي
805292 بهره برداري 96/06/12 669911 3985034 عیسی طاهري نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     شفيع ا اد کشاورزي
805292 اصالح نام 96/09/21 669911 3985034 عیسی طاهري نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     شفيع ا اد کشاورزي
805308 تغییر محل 96/02/31 686150 3985872 محمد خزاعی  - رمضانعلی مستعلی و حسین دشتی وسایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  جهان ا اد کشاورزي
805308 کف شکنی 96/10/12 686150 3985872 محمد خزاعی  - رمضانعلی مستعلی و حسین دشتی وسایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  جهان ا اد کشاورزي
805308 ادامه حفاري 96/11/17 686150 3985872 محمد خزاعی  - رمضانعلی مستعلی و حسین دشتی وسایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  جهان ا اد کشاورزي
805309 تغییر محل 97/01/21 674211 4003431 عباسعلی ایروانی  وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور تا اد ن شابور  مرکزي  فضل  ع   کشاورزي
805316 پمپاژ مجدد 96/11/16 663824 4011755 علی اکبر زراعتی  و شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  مزرعه فاروب رومان کشاورزي
805316 پمپاژ مجدد 97/01/06 663824 4011755 علی اکبر زراعتی  و شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  مزرعه فاروب رومان کشاورزي
805327 بهره برداري 96/07/30 656656 4010671 محمد حسین سه  چوبی  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  دولتا اد کشاورزي
805329 بهره برداري 96/06/07 622755 4023368 علی نصرآبادي وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    ن ا اد کشاورزي
805330 تغییر محل 96/03/29 640781 4015995 محمد صادق امین االسالمی  و سایرین نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  ا ست اە عطار کشاورزي
805342 کف شکنی 96/07/11 688688 3993643 شرکت تولیدي فرآورده هاي غذایی رضا نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  ز رخان  محمدا اد صنعتی
805344 تغییر محل 97/04/13 684055 3995110 اداره آب و فاضالب روستایی نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  ز رخان  دولتا اد شرب روستا
805352 بهره برداري 96/01/30 655333 4006673 مرادعلی دهنوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  مظفرا اد دام و طیور
805354 تغییر محل 96/03/06 663505 3994508 اکرم  نجار نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     فتح ا اد کشاورزي
805358 بهره برداري 96/07/01 645528 4000799 محمد و محمود داغستانی  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  ع   ا ادشور کشاورزي
805373 تغییر محل 96/06/20 657730 4013082 محمدخرم فر - غالمرضا خرمکی وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  حصارجوق کشاورزي
805379 بهره برداري 96/03/23 685172 3994636 حسین فرگاهی، جالل فرگاهی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  ز رخان  حا    ا اد کشاورزي
805380 پمپاژ مجدد 96/11/05 687686 3994270 احمدکسائیان نائینی-محمد دهقان وسایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  ز رخان  قرە داش کشاورزي
805382 تغییر محل 96/09/30 672617 4006409 محمود محمد تقی و رجبعلی ادگی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  ادگ کشاورزي
805391 بهره برداري 96/08/16 641850 4002256 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  چاە محسن ا اد کشاورزي
805391 تغییر محل 96/03/27 641850 4002256 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  مرکزي  تحت جل ه  چاە محسن ا اد کشاورزي
805392 بهره برداري 96/10/10 632950 3993357 محمداسماعیل  امینی  و شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  غزا    نوا اد کشاورزي
805396 اصالح نام 96/12/27 649035 4002228 مهشید جمشید وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  محسن ا اد کشاورزي
805397 پمپاژ مجدد 96/04/20 655809 4004600 ابوالقاسم لطفی وحسین لط فی  وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  سمرجان کشاورزي
805397 پمپاژ مجدد 96/04/14 655809 4004600 ابوالقاسم لطفی وحسین لط فی  وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  سمرجان کشاورزي
805402 پمپاژ مجدد 96/11/30 654824 4004360 نیشابور محمد حسن شاه آبادي - عباسعلی لطفی وسایر شرکاء آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  دلقند کشاورزي
805402 بهره برداري 96/09/30 654824 4004360 نیشابور محمد حسن شاه آبادي - عباسعلی لطفی وسایر شرکاء آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  دلقند کشاورزي
805413 بهره برداري 96/11/05 656947 3990139 محمد عین ابادي  - غالمرضا زمانی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  سعدا ادخلج کشاورزي
805436 بهره برداري 97/01/06 660566 3986476 محمد و امیر سعدآبادي  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە سعدا اد کشاورزي
805438 الیروبی 96/04/11 636723 4047745 آدینه محمد بیات  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ب نالود  ح درا اد کشاورزي



805442 بهره برداري 96/03/20 643108 3981408 عباس اردمه و سایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  غزا    چاە شمارە 3قونك اردم کشاورزي
805448 بهره برداري 96/06/22 646501 3989921 محمدابراهیم پیرگزي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  مهدي ا اد کشاورزي
805452 بهره برداري 96/05/15 636569 3983430 سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  غزا    چاە شهرا اد کشاورزي
805457 بهره برداري 97/02/15 634723 3989431 مدیریت امور راضی خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  غزا    چاە نجم ا اد کشاورزي
805472 بهره برداري 96/10/19 668711 3975542 سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات  موتوراردو اە کشاورزي
805474 بهره برداري 96/03/18 641834 3987686 محمد فتح آبادي و سایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  فتح ا اد کشاورزي
805475 بهره برداري 96/06/27 660970 3974350 سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە  ل چشمه کشاورزي
805478 بهره برداري 96/10/05 662967 3993028 مجیدراعی نیشابور آب نیشابور نیشابور   ا اد

ن شابور  مرکزي  درب قا     ص   کشاورزي
805478 اصالح نام 97/02/16 662967 3993028 مجیدراعی نیشابور آب نیشابور نیشابور   ا اد

ن شابور  مرکزي  درب قا     ص   کشاورزي
805480 بهره برداري 96/01/30 688333 3994317 شرکت آب و فاصالب روستایی خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  ز رخان  كوثر شرب روستا
805484 بهره برداري 96/06/29 685248 3980850 نیشابور سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  چاە عميق ساز ارشمارە کشاورزي
805487 بهره برداري 96/06/29 683036 3980956 علی اصغر و غالمرضا برزگر و برزگر انداي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات  ساالري کشاورزي
805499 تغییر محل 96/01/23 684971 3960079 ابوالقاسم محمدیان وکیل سایرین نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  كدكن  رق چه  حصار زدان کشاورزي
805499 بهره برداري 96/12/10 684971 3960079 ابوالقاسم محمدیان وکیل سایرین نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  كدكن  رق چه  حصار زدان کشاورزي
805508 بهره برداري 96/03/23 677510 3986248 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  ت ه عرب / ق  ان اندر کشاورزي
805514 بهره برداري 96/11/28 663795 3993254 حبیب ا000 صادقی وشرکا نیشابور آب نیشابور نیشابور   ا اد

ن شابور  مرکزي  درب قا     ص   کشاورزي
805539 بهره برداري 96/05/04 671052 3968604 حسین ناصري نسب - علی طاهري وکالي سایرین   نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه   لهرات  چاە مشاع شمارە 2مسك  کشاورزي
805545 تغییر محل 96/12/14 697929 3959640 علی اکبر عابدین پورو کیل سایرین نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  چاە  ك شاعر کشاورزي
805551 بهره برداري 96/04/25 673546 3986325 اردشیر بهرامی- طیبه بهرامی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     چاە عميق جعفرن ا کشاورزي
805560 پمپاژ مجدد 97/02/27 687876 3962185 محمد اسالمی و اسماعیل رحمان زاده و سایر شرکاء نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  كدكن  رق چه  رخ کشاورزي
805561 بهره برداري 96/12/21 688368 3961050 محمد اسالمی - اسماعیل رحمان زاده وکالي سایرین نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  كدكن  رق چه  رخ کشاورزي
805576 تغییر محل 96/12/03 662505 4010846 آب و فاضالب نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  مركزتحق قات كشاورزي شرب شهري
805584 تغییر محل 96/11/06 662310 4008550 آب و فاضالب نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  مركزتحق قات كشاورزي شرب شهري
805586 تغییر محل 97/02/24 663150 4010672 آب و فاضالب نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  مركزتحق قات كشاورزي شرب شهري
805586 ادامه حفاري 97/03/09 663150 4010672 آب و فاضالب نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  مركزتحق قات كشاورزي شرب شهري
805596 بهره برداري 96/10/12 662360 3977286 اداره اموراراضی  نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە شمارە 2سعدا اد کشاورزي
805604 بهره برداري 96/02/12 694117 3976084 اداره امور اراضی شهرستان مشهد نیشابور آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد  پيوە ژن   الته شور کشاورزي
805610 الیروبی 96/11/02 680120 3998967 ابوالقاسم  امیري  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش  ب ج کشاورزي
805614 تغییر محل 96/01/26 690708 3962480 غالمحسین مرادي وقربانعلی آریا کیا وسایرین نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  درخت سنجد کشاورزي
805615 پمپاژ مجدد 96/03/22 690878 3959922 علی اکبر رجبی نیشابور آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  جل ه رخ   اال رخ  درخت سنجد کشاورزي
805626 بهره برداري 96/03/20 698764 3979465 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي نیشابور آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد  پيوە ژن  دي  ادسف    کشاورزي
805647 تغییر محل 96/02/09 712226 3982545 شرکت ایران خودرو خراسان نیشابور آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد  پيوە ژن  ن م گزە صنعتی



805647 بهره برداري 96/09/12 712226 3982545 شرکت ایران خودرو خراسان نیشابور آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد  پيوە ژن  ن م گزە صنعتی
805661 تغییر محل 97/04/04 664846 4013815 آب و فاضالب نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  مزرعه فاروب رومان شرب شهري
805662 بهره برداري 96/03/06 665092 4014631 شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  صومعه شرب شهري
805663 کف شکنی 96/11/01 679096 4000366 شرکت صنایع غذایی دانه گلوش خراسان نیشابور آب نیشابور نیشابور ا اد ن شابور  ز رخان  اردوغش  ا    صنعتی
805667 بهره برداري 96/11/24 689463 3989153 علی اصغر حشمتی و حسین محروقی وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  حشمت ه کشاورزي
805667 کف شکنی 96/03/23 689463 3989153 علی اصغر حشمتی و حسین محروقی وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  حشمت ه کشاورزي
805708 بهره برداري 96/06/09 668950 3991965 علی و محمود عرب نظرگاه نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     نظر اە کشاورزي
805750 بهره برداري 96/03/23 664496 4012301 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  مزرعه فاروب رومان شرب شهري
805764 بهره برداري 96/10/06 648930 3980911 سیدعلی شاکري نیشابور آب نیشابور نیشابور ش ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە گس   دام و طیور
805772 الیروبی 96/03/22 670976 4000635 علی اصغر محمدیان ،محمود بذر،سعید خاکزادي وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     ن م ا ست اە کشاورزي
805772 کف شکنی 96/11/11 670976 4000635 علی اصغر محمدیان ،محمود بذر،سعید خاکزادي وکالي سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     ن م ا ست اە کشاورزي
805777 الیروبی 96/04/21 657332 4006003 محمود محیط ي  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  مح طا اد کشاورزي
805777 بهره برداري 96/11/19 657332 4006003 محمود محیط ي  نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  مح طا اد کشاورزي
805817 بهره برداري 96/03/23 662879 4016713 شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ا اد ن شابور  مرکزي  مازول  م   شرب شهري
805825 بهره برداري 96/10/12 659170 3981670 جهادکشاورزي  نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  م ان جل ه  عشق آ اد  چاە قاس   1 کشاورزي
805839 بهره برداري 96/03/18 655705 4011534 حسین مژدگانلو و سایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  س ف ا اد کشاورزي
805844 بهره برداري 96/04/04 677443 3995717 عباسعلی آهوئی و علی اکبر آهوئی و سایر شرکاء نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اسحاق آ اد  ا وان کشاورزي
805852 کف شکنی 96/12/20 669161 4006019 سیداسماعیل سیدالحسینی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  ابوسعدي کشاورزي
805852 بهره برداري 97/04/16 669161 4006019 سیداسماعیل سیدالحسینی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  ابوسعدي کشاورزي
805855 تغییر محل 97/02/05 671578 3996974 آب و فاضالب روستایی نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     شادم انه شرب روستا
805880 تغییر محل 97/02/08 656494 4012848 اداره آب و فاضالب روستایی نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  خرم ك شرب روستا
805887 حفر اولیه 96/12/26 674447 3989382 شرکت کشت وصنعت برزگر نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  اردوغش   اظم ا اد خدمات
805902 بهره برداري 96/01/30 718921 3959961 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي نیشابور آب مشهد مشهد مشهد  احمد آ اد  پيوە ژن   الته س داحمد شرب روستا
805934 چاه رزرو 97/04/05 643359 4025715 جهادکشاورزي نیشابور نیشابور آب نیشابور فیروزه وزە  قا    اف سف    تخت جل ه  مرکزي  ف   صنعتی
805940 پمپاژ مجدد 97/02/22 673548 4007512 اداره آب و فاضالب روستایی نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور   

ن شابور  مرکزي  فضل  مزرعه  لستا   شرب روستا
805952 تغییر محل 97/02/22 621055 4023067 اداره آب و فاضالب روستایی نیشابور نیشابور آب نیشابور فیروزه تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە  شما    ن ا اد شرب روستا
806044 تغییر محل 97/01/22 654336 4016164 آب  و فاضالب  نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  جعفرا اد شرب شهري
806052 ادامه حفاري 96/01/20 661237 4017519 آب و فاضالب نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ا اد ن شابور  مرکزي  مازول  م   شرب شهري
806397 بهره برداري 96/01/29 690817 3981121 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     ن  ــهار شرب روستا
806414 حفر اولیه 97/01/05 668532 4008815 شرکت آب وفاضالب نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  فوشنجان شرب شهري
806416 ادامه حفاري 96/10/07 666444 4008439 شرکت آب و فاضالب نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  فضل  خوش  اال شرب شهري
806418 بهره برداري 96/01/29 654594 3998503 شرکت صنایع غذایی نوبرنیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  محمدا اد صنعتی



806432 بهره برداري 96/06/09 655006 3997964 شرکت شهرك هاي صنعتی خراسان رضوي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  قاسم ا اد صنعتی
806440 بهره برداري 96/06/09 661630 4016390 تیپ مستقل زرهی 21 امام رضا (ع ) نیشابور آب نیشابور نیشابور خدمات 
806444 بهره برداري 96/01/30 660907 4013792 دانشگاه نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  مازول  قلعه نوجمش د خدمات
806454 بهره برداري 96/11/14 654635 4008543 شرکت آب منطقه اي- بهره بردار شرکت گاز نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  ر وند  روح ا اد خدمات
806479 ادامه حفاري 96/05/10 650660 3988636 شهرداري عشق آباد نیشابور آب نیشابور نیشابور خدمات اشمر  كو س خ  بركوە  عشق ا اد
806479 حفر اولیه 96/03/09 650660 3988636 شهرداري عشق آباد نیشابور آب نیشابور نیشابور خدمات اشمر  كو س خ  بركوە  عشق ا اد
806480 ادامه حفاري 96/10/02 666580 3955623 ابوالفضل کریم نیا ،عباسعلی بزمه،سید علی گلبوئی ،محمد علی بروژو محمد  رخ آب تربت حیدریه تربت حیدریه ت  ت ح در ه  كدكن  كدكن  تلخ  خش کشاورزي
806487 حفر اولیه 96/06/15 684633 3997027 شرکت آب منطقه اي - بهره بردار شرکت آب قدم توس نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  ز رخان  ز رخان  دولتا اد خدمات
806488 کف شکنی 96/03/07 669850 3995978 علی اکبر شادان و مرتضی شهمیري وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     اسالم ا ادعرب  /شاە  کشاورزي
806489 حفر اولیه 96/04/25 666266 3993743 آب منطقه اي خراسان بهره بردارمحموداله وردي نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا     روح ا اد خدمات
806490 حفر اولیه 96/02/07 666954 4003989 غالمحسین مردانی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا      ار زك كهنه کشاورزي
806490 کف شکنی 96/08/25 666954 4003989 غالمحسین مردانی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا      ار زك كهنه کشاورزي
806490 اصالح کروکی 96/06/08 666954 4003989 غالمحسین مردانی نیشابور آب نیشابور نیشابور ن شابور  مرکزي  درب قا      ار زك كهنه کشاورزي
806494 حفر اولیه 96/07/06 661299 4009664 شرکت آب منطقه اي - بهره بردار باشگاه همت نیشابور نیشابور آب نیشابور نیشابور خدمات 
806495 حفر اولیه 97/04/04 708814 3984474 شرکت آب و فاضالب خراسان شهر جدید بینالود نیشابور آب نیشابور نیشابور مشهد  احمد آ اد  پيوە ژن  فخرداود شرب شهري
806497 حفر اولیه 97/02/22 646346 4019977 حسن رستمی وکیل سایرین نیشابور آب نیشابور نیشابور کشاورزي 
810221 سابقه انسداد چاه 96/04/22 623036 4007162 محمد دستجردي نیشابور آب نیشابور نیشابور تخت جل ه  طاغنكوە  طاغنكوە جنو     دستجرد کشاورزي
910001 بهره برداري 96/03/28 305026 3885718 حسین بهرآبادي، محمد کبودانی، مهدي خام الرضا مجتمعاً وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  حسناحا    ا ادابرا  م کشاورزي
910006 بهره برداري 96/04/03 295000 3901628 محمود کامیابی آبکوه فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد کشاورزي
910009 تغییر محل 96/10/10 294863 3900456 علی محمد سرور عظیمی بزدي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد کشاورزي
910010 بهره برداري 97/02/23 295707 3901174 محمدحسین مقنی باشی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد کشاورزي
910012 بهره برداري 97/01/26 294093 3877196 اعظم حاجی محمدي تیموري وسایرین شرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ع اس ا اد کشاورزي
910018 بهره برداري 96/01/28 251149 3935341 آستان قدس رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
910019 بهره برداري 96/01/28 251589 3935384 آستان قدس رضوي-سازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
910021 کف شکنی 96/11/17 243084 3934512 محمد  وفائی نیا وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان   ار زنو کشاورزي
910022 بهره برداري 96/01/28 243657 3933911 علی رمضانی وسید محمد هاشم صفدري وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان   ار زنو کشاورزي
910023 بهره برداري 96/01/27 290124 3895235 عبداله صادقی مقدم و سایر شرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە محمدصديق قا    زا کشاورزي
910037 تغییر محل 96/08/06 243479 3938901 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  برات ا اد کشاورزي
910037 بهره برداري 97/01/28 243479 3938901 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  برات ا اد کشاورزي
910046 بهره برداري 96/01/15 290005 3890385 شرکت فرآورده هاي غذایی و قند تربت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام   ارخانجات قندت  ت جا کشاورزي
910051 پمپاژ مجدد 97/01/20 279642 3908057 آستان قدس رضوي - سازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  رح م ا اد کشاورزي
910056 بهره برداري 96/01/20 244970 3937234 آستان قدس رضوي -موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي



910066 بهره برداري 96/01/27 303170 3874708 ابوالقاسم دادگر وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە محمدآ ادقدس کشاورزي
910069 تغییر محل 96/09/05 301859 3878072 احمد صبورحسن زاده فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە محمدآ ادقدس کشاورزي
910069 تغییر محل 97/02/31 301859 3878072 احمد صبورحسن زاده فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە محمدآ ادقدس کشاورزي
910073 بهره برداري 96/02/31 292747 3909760 جواد دنکوب فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود   الته غور ــها کشاورزي
910075 بهره برداري 96/01/27 295123 3908307 زهرا خیامی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود   الته غور ــها کشاورزي
910076 تغییر محل 97/04/19 291621 3880433 موسی  امیري فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  اول ا کشاورزي
910080 بهره برداري 96/06/27 293200 3879144 محمد رحیم رحیمی زاده وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ع اس ا اد کشاورزي
910085 بهره برداري 96/09/20 303436 3906845 مهدي صادقی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  قلعه  ك کشاورزي
910090 بهره برداري 96/09/13 306404 3903015 خالد صادق مقدم و حبیب ا...اسماعیل عطاري فرد  مجتمعا وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  قلعه  ك کشاورزي
910098 تغییر محل 96/06/12 306574 3885347 محمد جمالی نیا وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  دولت ا اد/حا    ا ادم کشاورزي
910099 تغییر محل 97/01/08 308331 3884240 ابراهیم پور یاسینی رباط وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  ر اط کشاورزي
910104 بهره برداري 96/01/28 312965 3889568 علی محمد تیموري وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام  زام  رمزا اد کشاورزي
910122 پمپاژ مجدد 96/02/20 299148 3894411 افشین  بهرامی و شرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  قزل حصار کشاورزي
910123 پمپاژ مجدد 96/03/06 298925 3895109 افشین بهرامی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  قزل حصار کشاورزي
910124 اصالح نام 97/03/20 305089 3903365 محسن مقنی باشی  وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  م خك کشاورزي
910133 بهره برداري 96/02/27 248663 3926874 آستان قدس رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
910140 کف شکنی 96/09/19 253912 3919704 حسن پور محمدي وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  سم اي سف    کشاورزي
910141 بهره برداري 96/03/13 255492 3933386 حسین جامی حاجی آبادي و رستم ابراهیمی وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  سماخون کشاورزي
910145 تغییر محل 96/03/02 255142 3919946 محمد حسن شفایی , محمدعلی عظیمی وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  سم اي سف    کشاورزي
910145 بهره برداري 97/01/21 255142 3919946 محمد حسن شفایی , محمدعلی عظیمی وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  سم اي سف    کشاورزي
910146 بهره برداري 96/03/06 255953 3919357 محمد علی عظیمی، محمدحسن شفایی، غالمعلی میرحسنی و قربان  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  سم اي سف    کشاورزي
910152 بهره برداري 96/05/01 283107 3910393 اکبر قاسمی وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود  چاە راف    زمان ا اد کشاورزي
910157 بهره برداري 96/01/28 308939 3888726 مهدي بهرامی وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام  زام  ز ري کشاورزي
910162 پمپاژ مجدد 96/11/28 261035 3927920 علی محمد- غالم محمدو اسماعیل اقبالی نصر آبادي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  جعفرا اد کشاورزي
910176 تغییر محل 96/12/17 262723 3925250 ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)سرپرست اموال آقاي خلیل ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام   

ت  ت جام  ن  آ اد   االجام   الته صو   کشاورزي
910179 بهره برداري 96/02/06 244119 3946141 محمد علیزاده -هادي تعقیبی و محمد علی تاجی کته شمشیري وکالي  فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ   ار زحاج محمدجان کشاورزي
910180 تغییر محل 96/10/18 259591 3927510 فریمان - تربت جام  فیض محمد شیروانی وغالمرضادهقان سرتختی  وکالي سایرین آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  جعفرا اد کشاورزي
910181 تغییر محل 96/02/16 264599 3926769 فیض محمد شیروانی وکیل سایرین  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  چشمه جو ر کشاورزي
910182 تغییر محل 96/04/10 284562 3897896 فریمان - تربت جام  الیاس  رضائی وکیل سایرین آب تربت جام تربت جام ي جام سنگ كت سنگ   ت  ت جام  مرکزي  م ان جام     کشاورزي
910182 اصالح کروکی 96/09/29 284562 3897896 فریمان - تربت جام  الیاس  رضائی وکیل سایرین آب تربت جام تربت جام ي جام سنگ كت سنگ   ت  ت جام  مرکزي  م ان جام     کشاورزي
910184 بهره برداري 96/02/27 296111 3890717 عبدالغفور صفري قادر آبادي و فرید اخترنیا وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە والفجر 5ب  اد/چا کشاورزي
910193 تغییر محل 96/12/22 260342 3922507 کاظم آبیار وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ن آ اد کشاورزي



910196 بهره برداري 97/01/05 261782 3921506 آستان قدس رضوي - سازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام   
ت  ت جام  ن  آ اد   االجام   الته صو   کشاورزي

910196 تغییر محل 96/09/26 261782 3921506 آستان قدس رضوي - سازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام   
ت  ت جام  ن  آ اد   االجام   الته صو   کشاورزي

910200 تغییر محل 96/01/28 308722 3898255 حمید رضا و علیرضا جاقوري وسایرشرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اسماع ل خان /اسماع ل کشاورزي
910200 بهره برداري 96/06/27 308722 3898255 حمید رضا و علیرضا جاقوري وسایرشرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اسماع ل خان /اسماع ل کشاورزي
910200 اصالح کروکی 96/02/18 308722 3898255 حمید رضا و علیرضا جاقوري وسایرشرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اسماع ل خان /اسماع ل کشاورزي
910201 پمپاژ مجدد 96/11/23 306613 3898595 جواد جاقوري بژگانی و شرکا فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اسماع ل خان /اسماع ل کشاورزي
910203 بهره برداري 96/02/23 306369 3897007 اسماعیل جاقوري بژگانی وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اسماع ل خان /اسماع ل کشاورزي
910204 بهره برداري 96/03/13 270503 3922662 سید احمد کاللی و حیدر بهرامی تیموري فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  محمودا ادعل ا کشاورزي
910206 تغییر محل 97/03/01 258792 3923158 آستان قدس رضوي-سازمان وقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ن آ اد کشاورزي
910207 بهره برداري 97/02/23 258966 3923568 آستان قدس رضوي (موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ن آ اد کشاورزي
910209 بهره برداري 96/03/30 247029 3931359 آستانقدس رضوي سازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  مومن ا اد کشاورزي
910210 بهره برداري 96/02/27 266437 3915424 سید قاسم کابلی فرشچی و سایر شرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  نواي کشاورزي
910220 بهره برداري 96/01/28 258963 3924058 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)سرپرست اموال خلیل ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ن آ اد کشاورزي
910222 کف شکنی 96/02/26 249901 3930611 آستان قدس رضوي وسازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
910222 بهره برداري 96/10/27 249901 3930611 آستان قدس رضوي وسازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
910224 تغییر محل 97/01/08 249981 3929701 آستان قدس رضوي (سازمان موقوفات ملک) فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
910224 اصالح کروکی 97/02/11 249981 3929701 آستان قدس رضوي (سازمان موقوفات ملک) فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
910231 بهره برداري 96/07/16 252308 3927132 آستان قدس رضوي - سازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
910232 بهره برداري 96/01/15 253431 3924560 علی اکبر صفري خیرآبادي و قاسم رجبی سرتختی و محمد حسین قاسمی  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
910237 بهره برداري 96/03/10 268766 3923665 آستان قدس رضوي سازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  جل ل ا اد کشاورزي
910238 بهره برداري 96/09/04 304386 3888291 غالم نبی خلیلی و نادر مالئی خلیلی ها وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  خل     کشاورزي
910240 بهره برداري 96/01/20 253088 3926263 سازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
910242 تغییر محل 96/03/23 311331 3896253 جمعه احمدي وعلیرضامقنی باشی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام  زام  وك ل ا اد ائ    جام کشاورزي
910243 بهره برداري 96/08/17 259391 3930554 فریمان - تربت جام آستان قدس رضوي سازمان موقوفات ملک آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  جعفرا اد کشاورزي
910244 تغییر محل 97/04/11 258931 3929933 آستان قدس رضوي - سازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  جعفرا اد کشاورزي
910253 بهره برداري 96/04/19 255525 3923344 حسین گرگ علی وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ن آ اد کشاورزي
910258 تغییر محل 96/01/20 297223 3896311 شرکت سهامی زراعی تربت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  بژ ان کشاورزي
910261 بهره برداري 96/10/21 256874 3930962 سازمان جهاد کشاورزي خراسان روضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  حسن ا اد کشاورزي
910261 اصالح کروکی 96/03/08 256874 3930962 سازمان جهاد کشاورزي خراسان روضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  حسن ا اد کشاورزي
910266 بهره برداري 96/01/28 255953 3928285 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی وحسینعلی میرکی قزایی وغالمرضا کاووسی  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  حسن ا اد کشاورزي
910281 بهره برداري 96/07/02 268098 3915563 محمدحسین مقنی باشی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  نواي کشاورزي
910281 تغییر محل 97/02/08 268098 3915563 محمدحسین مقنی باشی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  نواي کشاورزي



910284 بهره برداري 96/01/21 258410 3930671 علی محمد فاضلی و سایرشرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  جعفرا اد کشاورزي
910290 بهره برداري 96/01/27 248012 3928261 محمد رضا خیرخواه و سایر شرکا فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  مومن ا اد کشاورزي
910292 پمپاژ مجدد 97/02/04 247331 3930478 حسین یاري وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  مومن ا اد کشاورزي
910293 بهره برداري 96/01/27 248649 3927738 سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  مومن ا اد کشاورزي
910294 بهره برداري 96/01/27 248974 3928842 شیر محمد شیري وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
910296 اصالح کروکی 97/03/05 247720 3931101 سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  مومن ا اد کشاورزي
910296 تغییر محل 97/01/26 247720 3931101 سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  مومن ا اد کشاورزي
910297 بهره برداري 96/03/13 259566 3921736 علی محمد جهانگیري قلعه سرخی وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ن آ اد کشاورزي
910298 الیروبی 96/02/31 248616 3923950 علی جعفري مقدم  مستاجر موقوفه ابدال آباد فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ا دال ا اد کشاورزي
910303 تغییر محل 96/06/16 311312 3890648 عبدالباقی  قادري  یوسف تقوي یادگاري نیک نام ادبی درمحمد خواجه  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام  زام   اد ارسف    کشاورزي
910304 بهره برداري 96/01/31 264119 3919244 قربانعلی حسینی اسکندري وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام   ا اد

ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ت   کشاورزي
910309 بهره برداري 96/02/06 235607 3941629 حسن راعی کته شمشیري و باقر راعی وکیل سایرین و منصور نصیري فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  حس    ا اد رخنه  ل کشاورزي
910311 الیروبی 96/10/12 252621 3925165 غالم حیدر صاحبکار و حسین نادري وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
910312 بهره برداري 96/06/28 258552 3928247 آستان قدس رضوي - سازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  جعفرا اد کشاورزي
910313 الیروبی 96/09/19 272952 3917664 سیداحمد کاللی  مقدم فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  امغان کشاورزي
910315 تغییر محل 96/11/11 311347 3892880 برهان  حامدي وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام  زام  قندك خوردە مال      کشاورزي
910327 بهره برداري 96/02/06 235609 3940585 محمد حسن رمضانی کاریزنوئی وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  حس    ا اد رخنه  ل کشاورزي
910339 بهره برداري 97/01/14 269963 3921602 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  محمودا ادعل ا شرب روستا
910346 تغییر محل 96/03/07 301720 3880782 فریمان - تربت جام  شرکت  سهامی زراعی  نیل آباد آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  منصور ه کشاورزي
910355 تغییر محل 96/02/10 296958 3887821 شرکت زراعی نیل آباد فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  ن ل آ اد کشاورزي
910355 بهره برداري 96/08/17 296958 3887821 شرکت زراعی نیل آباد فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  ن ل آ اد کشاورزي
910361 بهره برداري 96/09/27 300254 3883927 شرکت سهامی زراعی نیل آباد فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  منصور ه کشاورزي
910362 الیروبی 96/01/15 301509 3879692 شرکت سهامی زراعی نیل آباد فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد ت  ت جام  بوژ ان     ررود  منصور ه کشاورزي
910362 بهره برداري 96/06/27 301509 3879692 شرکت سهامی زراعی نیل آباد فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد ت  ت جام  بوژ ان     ررود  منصور ه کشاورزي
910364 پمپاژ مجدد 96/11/01 300442 3882052 شرکت سهامی زراعی تربت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  منصور ه کشاورزي
910368 بهره برداري 96/01/28 306595 3895628 میر علی ابراهیمی و شادنام علیشاهی و سایر شرکا فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اسماع ل خان /اسماع ل کشاورزي
910373 بهره برداري 96/01/27 268420 3919490 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  محمودا ادسف    شرب روستا
910373 بهره برداري 97/01/19 268420 3919490 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  محمودا ادسف    شرب روستا
910373 بهره برداري 97/01/19 268420 3919490 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  محمودا ادسف    شرب روستا
910375 اصالح کروکی 97/02/01 238037 3937702 حبیب اله خباز مافی نژاد وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  حس    ا اد رخنه  ل کشاورزي
910375 تغییر محل 96/12/19 238037 3937702 حبیب اله خباز مافی نژاد وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  حس    ا اد رخنه  ل کشاورزي
910376 پمپاژ مجدد 96/04/12 239033 3936998 محمدرضا و محمد باقر مافی نژاد فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  حس    ا اد رخنه  ل کشاورزي



910382 بهره برداري 97/01/14 263442 3922821 اداره آب و فاضالب روستایی تربت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام   
ت  ت جام  ن  آ اد   االجام   الته صو   شرب روستا

910385 بهره برداري 96/01/27 295481 3905100 طوبی جعفرنیا فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد کشاورزي
910392 بهره برداري 96/05/18 273470 3913600 رستم  بلوچی و محمد علی فیضی و سید عباس سید محمودي وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  اسماع ل ا ادگر     کشاورزي
910399 بهره برداري 97/01/14 268133 3922814 اداره آب و فاضالب روستایی تربت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام   الته فاضل شرب روستا
910404 بهره برداري 96/04/19 293831 3907259 محمد میرزایی وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود  حسن ا اد کشاورزي
910405 بهره برداري 96/01/28 304620 3886373 شرکت آب وفاضالب روستایی خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  منصور ه شرب روستا
910407 بهره برداري 96/01/27 255396 3921388 موقوفه ابدال خان فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ن آ اد کشاورزي
910410 تغییر محل 96/07/02 301441 3896388 اداره آب وفاضالب روستایی تربت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اح انو شرب روستا
910416 الیروبی 97/01/26 307173 3886963 احمد عمري جهان آبادي وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  جهان ا اد کشاورزي
910422 بهره برداري 96/01/27 313065 3882047 غالم رحیمی و صید محمد جهان نیا وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  دوست ا اد کشاورزي
910423 بهره برداري 96/08/22 311326 3895278 امین اله  برزگرقشه وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام  زام  وك ل ا اد ائ    جام کشاورزي
910433 بهره برداري 97/03/20 300825 3892543 حمید رضا،مصطفی علیرضا جاقوري بژگانی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  حس    ا اد ال    کشاورزي
910434 بهره برداري 96/01/27 281311 3905843 اکبر قاسمی،محمد قاسمی سیاوش کاللی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  سجاد ه کشاورزي
910436 پمپاژ مجدد 96/01/28 292229 3907625 داوودمهدیزاده سجادیه وسایر شرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود   اقوت    جد د کشاورزي
910438 تغییر محل 96/01/21 256032 3922165 ب و فاضالب استان خراسان رضوي شرکت آّ فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ن آ اد شرب شهري
910438 بهره برداري 96/03/07 256032 3922165 ب و فاضالب استان خراسان رضوي شرکت آّ فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ن آ اد شرب شهري
910448 تغییر محل 96/03/16 287454 3899464 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام   ار زنوسف    کشاورزي
910456 بهره برداري 96/01/27 297379 3873369 عباسعلی قصاب محمدآبادي و سایر شرکاء تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە محمدآ ادقدس کشاورزي
910464 بهره برداري 96/01/27 301878 3904143 محمد اسدپور وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اح انو کشاورزي
910469 الیروبی 96/07/10 272344 3921055 محمود اسدپور وکیل بانوان ژیال و ویدا وژاله  وگیتا همتی توکلی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  محمودا ادعل ا کشاورزي
910469 تغییر محل 97/03/08 272344 3921055 محمود اسدپور وکیل بانوان ژیال و ویدا وژاله  وگیتا همتی توکلی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  محمودا ادعل ا کشاورزي
910470 بهره برداري 97/02/30 283505 3912992 علی قصاب محمدآبادي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ا اد ت  ت جام  مرکزي  جامرود  ام   کشاورزي
910473 تغییر محل 97/01/22 289975 3911483 جواد دنکوب وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود   الته غور ــها کشاورزي
910475 بهره برداري 96/01/27 297087 3905685 اکبر قاسمی و سایر شرکا فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد کشاورزي
910479 تغییر محل 97/02/10 299905 3902249 مهدي  معاون وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اح انو کشاورزي
910480 تغییر محل 96/09/26 295376 3884403 آستان قدس رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە شمارە 9ب  اد کشاورزي
910480 بهره برداري 97/01/29 295376 3884403 آستان قدس رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە شمارە 9ب  اد کشاورزي
910483 پمپاژ مجدد 96/11/26 293654 3884763 آستان قدس رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە شمارە 9ب  اد کشاورزي
910490 اصالح نام 96/09/19 305339 3892318 گلجان سلطانیوکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام  زام  حسن ا ادقوشه کشاورزي
910502 اصالح کروکی 96/01/28 283178 3895799 حسین رضایی - احمد کافی و علی اکبر رضایی یزدي سجادیه فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام   ارخانه اسفالت ت  ار کشاورزي
910502 تغییر محل 96/03/22 283178 3895799 حسین رضایی - احمد کافی و علی اکبر رضایی یزدي سجادیه فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام   ارخانه اسفالت ت  ار کشاورزي
910506 بهره برداري 96/04/17 273213 3916992 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  امغان شرب روستا



910510 اصالح کروکی 97/03/07 310376 3895816 اداره آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام  زام  وك ل ا اد ائ    جام شرب روستا
910510 تغییر محل 96/07/02 310376 3895816 اداره آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام  زام  وك ل ا اد ائ    جام شرب روستا
910511 بهره برداري 96/10/21 304996 3877397 محمد بافتی گلشن  وکیل سایر فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد ت  ت جام  بوژ ان     ررود  قلعه خا    کشاورزي
910516 تغییر محل 97/04/11 302507 3877130 علی  رحیمیان  مشهدي با وکالت عبدالرحیم رجبعلی زاده ریزه اي فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە محمدآ ادقدس کشاورزي
910524 بهره برداري 96/01/27 307001 3891442 حسن و احمد فتوت جامی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ا اد ت  ت جام   ائ    جام  زام  ا    کشاورزي
910526 بهره برداري 96/04/17 299488 3903963 حسین جاقوري و سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اح انو کشاورزي
910530 بهره برداري 96/01/15 285182 3892937 موسی امیري وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە شمارە 6ب  اد کشاورزي
910530 پمپاژ مجدد 96/03/09 285182 3892937 موسی امیري وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە شمارە 6ب  اد کشاورزي
910530 تغییر محل 97/02/08 285182 3892937 موسی امیري وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە شمارە 6ب  اد کشاورزي
910534 بهره برداري 96/01/28 291443 3897694 علی محمد تاج پور فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد دام و طیور
910537 تغییر محل 97/03/21 306924 3905569 قربان رجبی - عزیزایزد- اسد خسروي وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  قلعه  ك کشاورزي
910541 تغییر محل 96/12/27 256562 3932929 حسین کاویانی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  سماخون کشاورزي
910546 تغییر محل 97/01/21 287310 3912342 ژیال و ویدا و گیتا و ژاله توکلی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ا اد ت  ت جام  مرکزي  جامرود  ام   کشاورزي
910546 پمپاژ مجدد 96/03/23 287310 3912342 ژیال و ویدا و گیتا و ژاله توکلی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ا اد ت  ت جام  مرکزي  جامرود  ام   کشاورزي
910548 تغییر محل 96/08/30 281866 3916047 ژیال ،ویدا،گیتا و ژاله توکلی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ا اد ت  ت جام  مرکزي  جامرود  ام   کشاورزي
910550 پمپاژ مجدد 96/03/07 239682 3937204 محمدرضا خباز مافی نژاد فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  حس    ا اد رخنه  ل کشاورزي
910551 بهره برداري 96/06/13 241333 3937419 محمد تقی خباز مافی نژاد فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  برات ا اد کشاورزي
910554 بهره برداري 96/01/27 280246 3912165 سید احمد کاللی مقدم وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  جن اە کشاورزي
910554 تغییر محل 96/11/25 280246 3912165 سید احمد کاللی مقدم وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  جن اە کشاورزي
910555 بهره برداري 96/01/27 300561 3900084 غالم خدادادي حسن آبادي و احمد خدادادي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اح انو کشاورزي
910557 بهره برداري 96/03/13 303934 3898297 احمدخدادادي و شرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  م خك کشاورزي
910558 بهره برداري 96/01/27 305549 3898056 صادق انصاري حسن آبادي وکیل خداداد خدادادي حسن آبادي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اسماع ل خان /اسماع ل کشاورزي
910559 بهره برداري 97/04/23 304346 3899637 احمد خدادادي و شرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  م خك کشاورزي
910559 تغییر محل 96/10/02 304346 3899637 احمد خدادادي و شرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  م خك کشاورزي
910565 بهره برداري 96/01/28 299990 3875051 صدیقه دهقان محمدآبادي فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە محمدآ ادقدس کشاورزي
910574 بهره برداري 97/04/20 306949 3882710 معصومه السادات-هالله السادات-سید حسن-شیرین-امیرعلم و امیرعلی  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  ر اط کشاورزي
910574 اصالح کروکی 96/03/10 306949 3882710 معصومه السادات-هالله السادات-سید حسن-شیرین-امیرعلم و امیرعلی  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  ر اط کشاورزي
910575 تغییر محل 96/03/09 306629 3883395 محمدرضا قلی زاده  وکیل ورثه مرحوم محمد باقر کابلی فرشچی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  ر اط کشاورزي
910576 تغییر محل 96/11/29 305785 3884228 مرضیه و منصوره کابلی فرشچی و محمد کبودانی وسایر شرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  دولت ا اد/حا    ا ادم کشاورزي
910581 تغییر محل 96/10/03 233967 3940929 محمدباقر مافی نژاد فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان سف    ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  كته شمش   کشاورزي
910583 بهره برداري 96/02/06 236117 3941254 محمد راعی وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  حس    ا اد رخنه  ل کشاورزي
910601 بهره برداري 96/01/28 751912 3945417 شرکت تولیدي و صنعتی ثابت خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان   الته اخوند صنعتی



910608 بهره برداري 96/01/21 258165 3924495 آستان قدس رضوي -موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ن آ اد کشاورزي
910619 بهره برداري 96/04/17 260318 3923818 ستاداجرایی فرامین حضرت امام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ن آ اد کشاورزي
910630 بهره برداري 96/02/18 756720 3953928 آقایان علی اصغر شرعی فریمانی،حسین مهدویان پور،صادق جعفري و سید  فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  لوشاب ف  مان کشاورزي
910634 الیروبی 96/03/24 759750 3953038 شرکت مروارید مشهد -سهامی خاص فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان   ا اد

ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  ت   صنعتی
910637 الیروبی 97/02/09 756698 3954822 شرکت برق منطقه اي خراسان فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  لوشاب ف  مان خدمات
910640 تغییر محل 97/03/01 758271 3955157 آب و فاضالب فریمان فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  لوشاب ف  مان شرب شهري
910649 بهره برداري 96/02/31 766222 3939754 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  تل رد شرب روستا
910654 بهره برداري 96/04/11 297171 3875696 عبدالرحیم رجبعلیزاده و سایر شرکا فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە محمدآ ادقدس کشاورزي
910656 بهره برداري 96/08/17 273317 3922402 فریمان - تربت جام غالم موال گوهري محمود آبادي و سلیم بهرامی تیموري محمود آباد و  آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  محمودا ادعل ا کشاورزي
910665 بهره برداري 96/02/06 231002 3948105 حسین هراتی مقدم،مهدي خوشه بست باغسنگانی وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان سف    ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  كته شمش   کشاورزي
910671 پمپاژ مجدد 96/12/16 232575 3947715 علی اکبر معینی و براتعلی معیل اصالتا و آقاي عباس معینی وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان سف    ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  كته شمش   کشاورزي
910672 بهره برداري 96/02/23 232673 3945387 فاطمه ابدالی توکلو و جواد توکلو وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان سف    ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  كته شمش   کشاورزي
910684 بهره برداري 96/01/28 236135 3939048 آستان قدس رضوي-سازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  حس    ا اد رخنه  ل کشاورزي
910692 بهره برداري 96/03/02 238923 3943189 محبوبه اثنی عشري و ناهید بصیر طوسی وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  برات ا اد کشاورزي
910697 پمپاژ مجدد 96/11/11 296640 3899512 حمید زارع بیدکی وکیل سایرین و میرزا ابوالقاسم الیق فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد کشاورزي
910702 بهره برداري 96/01/28 310149 3894699 محمد رحیم رحیم زاده و سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام  زام  قندك خوردە مال      کشاورزي
910706 بهره برداري 96/01/27 282053 3905757 اسفندیار مقصودپور فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  سجاد ه کشاورزي
910708 ادامه حفاري 96/12/26 237092 3951702 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  چشمه گندە شرب شهري
910708 تغییر محل 96/11/07 237092 3951702 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  چشمه گندە شرب شهري
910709 بهره برداري 96/07/11 238846 3950655 حبیب  قدرتی وسایر شرکاء فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ   ار زحاج محمدجان کشاورزي
910713 پمپاژ مجدد 96/02/09 298118 3874329 عباسعلی  قصاب محمدآبادي فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە محمدآ ادقدس کشاورزي
910714 تغییر محل 97/01/26 241499 3939870 آستان قدس رضوي - سازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  برات ا اد کشاورزي
910715 پمپاژ مجدد 97/01/15 770405 3955479 یحیی محمدیان علیرضایی و مهدي مالداري کاریزي و سایرشرکاء فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان   

ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  نا ها   کشاورزي
910723 تغییر محل 97/04/09 240020 3950497 علی اکبر ساالري فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ   ار زحاج محمدجان کشاورزي
910730 بهره برداري 97/03/28 260461 3929250 سیدصادق  رضوي وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  جعفرا اد کشاورزي
910733 بهره برداري 96/01/27 294218 3894181 غالم صدیق نوري پور فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  بژ ان دام و طیور
910739 بهره برداري 96/09/16 250452 3931335 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
910741 بهره برداري 96/02/27 249456 3932540 غالمرضا مجرد وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
910753 الیروبی 96/10/12 271093 3913417 جالل دور اندیش یزدي وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  نواي کشاورزي
910762 تغییر محل 96/01/23 287149 3896234 محمدحسین  رضاییان  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە محمدصديق قا    زا دام و طیور
910762 ادامه حفاري 96/03/16 287149 3896234 محمدحسین  رضاییان  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە محمدصديق قا    زا دام و طیور
910764 ادامه حفاري 96/12/28 280047 3908632 حسین  گچ پزان عیدگاهی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  رح م ا اد صنعتی



910764 کف شکنی 96/12/16 280047 3908632 حسین  گچ پزان عیدگاهی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  رح م ا اد صنعتی
910769 پمپاژ مجدد 96/10/20 298274 3901696 محمد امیري عسکري  و حسینعلی عابدي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد کشاورزي
910769 تغییر محل 96/12/09 298274 3901696 محمد امیري عسکري  و حسینعلی عابدي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد کشاورزي
910770 تغییر محل 96/11/23 284791 3897325 الیاس رضایی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ي جام سنگ كت سنگ   ت  ت جام  مرکزي  م ان جام     دام و طیور
910771 کف شکنی 96/07/16 291882 3893874 غالم علی  جهانگیري  وعلی رضا و عثمان احمدي بنکدار و سایر شرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە والفجر4ب  اد کشاورزي
910777 بهره برداري 97/04/03 288028 3901147 شرکت کشاورزي و دامپروري سحر فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام   ار زنوسف    دام و طیور
910783 بهره برداري 96/01/27 296606 3876270 عبدالرحیم رجبعلی زاده ریزه ئی فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە محمدآ ادقدس کشاورزي
910785 تغییر محل 96/06/19 289121 3900421 محمود ترحمی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام   ار زنوسف    دام و طیور
910791 تغییر محل 96/03/23 295576 3874519 فریمان - تربت جام  محمدجواد رحیمیان مشهدي آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە محمدآ ادقدس کشاورزي
910800 بهره برداري 96/01/28 278904 3907911 شرکت صنایع غذایی ارمغان جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام   شهرداري /شن 

ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  شن شو   صنعتی
910814 بهره برداري 96/01/28 262895 3918877 آستان قدس رضوي سازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  خرم ا اد کشاورزي
910818 بهره برداري 97/04/21 296013 3889360 آب و فاضالب نیل شهر فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە والفجر 5ب  اد/چا شرب شهري
910818 تغییر محل 96/02/30 296013 3889360 آب و فاضالب نیل شهر فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە والفجر 5ب  اد/چا شرب شهري
910818 ادامه حفاري 96/04/13 296013 3889360 آب و فاضالب نیل شهر فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە والفجر 5ب  اد/چا شرب شهري
910818 ادامه حفاري 96/04/21 296013 3889360 آب و فاضالب نیل شهر فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە والفجر 5ب  اد/چا شرب شهري
910821 ادامه حفاري 96/05/14 290525 3898821 حسن  ساالري  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد دام و طیور
910821 تغییر محل 96/03/10 290525 3898821 حسن  ساالري  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد دام و طیور
910822 بهره برداري 96/01/28 279941 3907915 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  رح م ا اد شرب روستا
910823 پمپاژ مجدد 96/03/07 291709 3895958 محمد صدیق جهانگیري و سایر شرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە محمدصديق قا    زا کشاورزي
910823 پمپاژ مجدد 97/03/20 291709 3895958 محمد صدیق جهانگیري و سایر شرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە محمدصديق قا    زا کشاورزي
910830 بهره برداري 96/01/05 288689 3900852 احمد  جامی االحمدي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام   ار زنوسف    دام و طیور
910841 بهره برداري 96/10/21 252990 3930215 علیرضا کوکبی نصرابادي  و قاسم توکلو فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  حسن ا اد صنعتی
910855 بهره برداري 96/01/28 291026 3898519 شرکت تعاونی کشاورزي و دامداري عسگریه جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد دام و طیور
910857 بهره برداري 96/01/27 286269 3901079 عبدالرئوف حریر احمدي وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام   ار زنوسف    کشاورزي
910875 تغییر محل 96/01/15 298739 3891317 مسعود سراج احمدي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام   

ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اسالم ا اد/چهارمن    کشاورزي
910875 بهره برداري 96/04/26 298739 3891317 مسعود سراج احمدي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام   

ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اسالم ا اد/چهارمن    کشاورزي
910876 تغییر محل 96/04/14 278233 3907490 شرکت تولیدي کشاورزي و دامداي همبستگی جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام   ارخانه رب ب  ادشه د دام و طیور
910884 بهره برداري 96/06/28 755147 3955750 شرکت ایران مالس فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  عشق ا اد صنعتی
910892 بهره برداري 96/01/27 295710 3887506 غالم فاروق  ایل بیگی تیموري فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  ن ل آ اد دام و طیور
910895 بهره برداري 96/04/04 761702 3952317 شرکت فرآورده هاي گوشتی فریمان فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  قلعه نوف  مان صنعتی
910896 بهره برداري 96/06/01 298761 3901295 علی اکبر پیام عسگري وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اح انو کشاورزي
910896 پمپاژ مجدد 96/11/02 298761 3901295 علی اکبر پیام عسگري وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اح انو کشاورزي



910898 تغییر محل 96/11/09 295178 3879173 رضا عزت احمدي وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ع اس ا اد کشاورزي
910898 ادامه حفاري 96/12/06 295178 3879173 رضا عزت احمدي وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ع اس ا اد کشاورزي
910898 بهره برداري 97/04/16 295178 3879173 رضا عزت احمدي وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ع اس ا اد کشاورزي
910900 بهره برداري 96/09/12 299128 3901701 فرهاد پیام عسکري  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اح انو کشاورزي
910920 ادامه حفاري 97/03/05 267090 3916129 آب و فاضالب تربت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  لنگر شرب شهري
910920 تغییر محل 96/04/04 267090 3916129 آب و فاضالب تربت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  لنگر شرب شهري
910930 تغییر محل 96/12/28 242274 3938472 سعید ، محمد ومحمود توکلو فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  برات ا اد کشاورزي
910936 بهره برداري 96/02/31 237158 3937803 اداره آب و فاضالب روستایی فریمان فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  حس    ا اد رخنه  ل شرب روستا
910940 بهره برداري 96/04/11 293395 3899866 جلیل جوادي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد کشاورزي
910947 بهره برداري 96/03/13 267642 3922860 محمد غوریانی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام   الته فاضل کشاورزي
910948 بهره برداري 96/10/17 266097 3923048 ژاله و ژیال و گیتا و ویدا توکلی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام   الته فاضل کشاورزي
910964 کف شکنی 96/11/09 280231 3903441 ناصر منصوري  احراري فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  سجاد ه دام و طیور
910969 بهره برداري 96/01/28 269137 3922396 جواد غوریانی محمود آبادي وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  جل ل ا اد کشاورزي
910977 بهره برداري 96/06/28 294951 3889347 شرکت سهامی زراعی تربت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە والفجر 5ب  اد/چا کشاورزي
910978 بهره برداري 96/01/28 273694 3911864 علی محمد اسماعیلی نوده-ملک ناز دروگر سلجوقی -محمد علی دلبند  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  اسماع ل ا ادگر     کشاورزي
910986 بهره برداري 96/05/01 276072 3910723 شرکت دامپروري پگاه خراسان فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  مهما شهرت  ت جام دام و طیور
910995 بهره برداري 96/09/27 302371 3881611 شرکت سهامی زراعی تربت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  منصور ه کشاورزي
910996 بهره برداري 96/02/27 297473 3883903 شرکت سهامی زراعی نیل آباد فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە شمارە 9ب  اد کشاورزي
911002 تغییر محل 96/12/07 297599 3886583 شرکت سهامی زراعی نیل آباد فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە شمارە 9ب  اد کشاورزي
911010 تغییر محل 96/12/14 286105 3893871 ابراهیم قاسمی وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە شمارە 6ب  اد کشاورزي
911016 تغییر محل 96/07/05 293212 3899013 محمد ابراهیم امیري عسگري و حسن غیاثی یزدي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد کشاورزي
911036 تغییر محل 96/08/25 316095 3889184 حسن  احمدي  و حبیب ا.. قلعه کابی و رحیم رحمانی وسایر شرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام  زام  شوراب عل ا کشاورزي
911060 بهره برداري 96/01/21 250523 3924305 موقوفه ابدال خان فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
911066 بهره برداري 96/06/20 296203 3898575 داوود جعفرنیا وشرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  بژ ان کشاورزي
911067 بهره برداري 96/02/24 755706 3955912 شرکت شن و ماسه دانه بندي فریمان فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  لوشاب ف  مان صنعتی
911078 بهره برداري 96/01/28 289720 3900020 شرکت دامداري و کشاورزي گلستان جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد دام و طیور
911079 پمپاژ مجدد 96/04/21 309260 3887438 بهرام  رست  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام   /حجت

ت  ت جام  بوژ ان     ررود  حجت ا اد   ن   کشاورزي
911115 بهره برداري 96/01/28 284205 3895911 شرکت دامپروري کشاورزي دام فارم فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە شمارە 6ب  اد دام و طیور
911117 بهره برداري 96/11/17 277614 3908791 محمدحسین مقنی باشی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  ا ست اە  واشنا    دام و طیور
911123 تغییر محل 97/03/06 292096 3908449 امور خودکفایی زندان تربت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود   اقوت    جد د کشاورزي
911137 تغییر محل 96/09/05 238724 3938848 آستان قدس رضوي - سازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  برات ا اد کشاورزي
911139 تغییر محل 97/01/26 240776 3939662 آستان قدس رضوي - سازمان موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  برات ا اد کشاورزي



911141 تغییر محل 96/10/20 264779 3925837 علی وحسن رشیدي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  چشمه جو ر کشاورزي
911144 ادامه حفاري 96/01/21 288352 3907765 شرکت تولیدي دام سبزینه  پیام تربت جام و عثمان دلخواه احمدي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود   اقوت    جد د صنعتی
911144 بهره برداري 96/11/11 288352 3907765 شرکت تولیدي دام سبزینه  پیام تربت جام و عثمان دلخواه احمدي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود   اقوت    جد د صنعتی
911146 تغییر محل 96/05/03 279356 3908894 حمیدرضا یوسفی عسگري وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام   شهرداري /شن 

ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  شن شو   صنعتی
911154 تغییر محل 96/02/10 242709 3936245 علی محمد  مخدراتی و سایر شرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان   ار زنو کشاورزي
911164 بهره برداري 96/07/04 290187 3900897 محمدعلی  دلشادي عظیمی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود  حسن ا اد دام و طیور
911165 تغییر محل 96/08/03 308554 3893695 جواد و مهدیار صدیق زاده فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام  زام  قندك کشاورزي
911165 بهره برداري 96/01/28 308554 3893695 جواد و مهدیار صدیق زاده فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام  زام  قندك کشاورزي
911172 بهره برداري 96/01/27 258220 3928913 آستان قدس رضوي موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  جعفرا اد کشاورزي
911177 بهره برداري 96/01/28 269341 3914489 علیرضا  مقنی باشی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  نواي کشاورزي
911178 تغییر محل 96/09/27 265916 3914904 افسانه کابلی فرشچی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  نواي کشاورزي
911178 بهره برداري 97/02/31 265916 3914904 افسانه کابلی فرشچی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  نواي کشاورزي
911179 کف شکنی 96/08/10 266384 3914537 فریمان - تربت جام خانم مرضیه کابلی فرشچی آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  نواي کشاورزي
911186 تغییر محل 96/03/08 288324 3889072 رمضان  امیري  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام   ارخانجات قندت  ت جا دام و طیور
911186 ادامه حفاري 96/04/21 288324 3889072 رمضان  امیري  فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام   ارخانجات قندت  ت جا دام و طیور
911187 بهره برداري 96/08/03 305715 3887037 فریمان - تربت جام سبقت اله رکنی خلیلی ها وکیل سایرین آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  حسناحا    ا ادابرا  م کشاورزي
911188 بهره برداري 96/01/28 752986 3945251 شرکت تولیدي وصنعتی ثابت خراسان فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان   الته اخوند صنعتی
911190 بهره برداري 96/01/28 295565 3893315 سرور نوري پور فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  بژ ان دام و طیور
911201 بهره برداري 96/12/03 254430 3927681 فریمان - تربت جام آستان  قدس رضوي آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  حسن ا اد کشاورزي
911204 کف شکنی 96/02/18 270796 3922385 مجتبی کاللی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  محمودا ادعل ا دام و طیور
911206 بهره برداري 97/04/23 242425 3941964 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  برات ا اد کشاورزي
911206 تغییر محل 96/02/25 242425 3941964 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  برات ا اد کشاورزي
911207 بهره برداري 96/01/27 312975 3890423 علی محمد تیموري و سلطان ایل بیگی وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام  زام  قلعه حمام کشاورزي
911213 الیروبی 96/10/13 292027 3890956 محمدصالح جامی االحمدي وشهابدالدین عبدالکریم احمدي وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە حس    رضائ ان کشاورزي
911213 تغییر محل 96/04/12 292027 3890956 محمدصالح جامی االحمدي وشهابدالدین عبدالکریم احمدي وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە حس    رضائ ان کشاورزي
911213 بهره برداري 96/12/19 292027 3890956 محمدصالح جامی االحمدي وشهابدالدین عبدالکریم احمدي وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە حس    رضائ ان کشاورزي
911224 بهره برداري 96/03/06 300100 3905078 حمیدرضا بادران فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود  تق قزسف    دام و طیور
911236 کف شکنی 96/11/08 238014 3950798 دفتر امور  اتباع خارجی  استانداري فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  چشمه گندە خدمات
911239 بهره برداري 96/01/28 264145 3918205 آستان قدس رضوي -موقوفات ملک فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  خرم ا اد کشاورزي
911259 تغییر محل 96/05/24 274596 3919022 سید مجید کاللی محمودآبادي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  امغان دام و طیور
911259 بهره برداري 96/01/28 274596 3919022 سید مجید کاللی محمودآبادي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  امغان دام و طیور
911269 اصالح نام 97/01/19 288621 3903179 فرهاد شاه پسندي سجاد گنابادي احمد جعفري سبزعلی مرادي وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود  حسن ا اد کشاورزي



911269 تغییر محل 97/02/22 288621 3903179 فرهاد شاه پسندي سجاد گنابادي احمد جعفري سبزعلی مرادي وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود  حسن ا اد کشاورزي
911274 بهره برداري 96/06/27 262969 3926883 غالمرضا خزدیر وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  چشمه جو ر کشاورزي
911288 تغییر محل 96/01/19 256066 3922603 شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ن آ اد شرب شهري
911288 بهره برداري 96/02/18 256066 3922603 شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ن آ اد شرب شهري
911301 بهره برداري 96/01/27 245049 3934210 حسن باقري خیرآبادي وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان   ار زنو کشاورزي
911305 ادامه حفاري 97/02/24 249363 3926902 شرکت برق منطقه اي خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد خدمات
911305 کف شکنی 97/02/08 249363 3926902 شرکت برق منطقه اي خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد خدمات
911305 بهره برداري 96/01/28 249363 3926902 شرکت برق منطقه اي خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد خدمات
911313 بهره برداري 96/01/27 276701 3909724 امیر  منتظر عطایی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  مهما شهرت  ت جام دام و طیور
911327 بهره برداري 96/01/28 298258 3888967 شرکت سهامی زراعی نیل آباد فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام   

ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اسالم ا اد/چهارمن    صنعتی
911364 تغییر محل 96/07/25 284039 3905649 رسول انصاري وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود  قادرا اد کشاورزي
911369 بهره برداري 96/11/01 305350 3906571 احمد فتوت جامی و شرکاء فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  قلعه  ك کشاورزي
911394 کف شکنی 97/02/25 767329 3948298 حسین  شیرپرست فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  قلعه نوف  مان دام و طیور
911399 تغییر محل 97/03/21 239993 3938135 محمدباقرومحمدرضا خباز مافی نژاد و محمد زارع برزشی فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  سف دسنگ  برات ا اد کشاورزي
911405 کف شکنی 96/03/21 740345 3942652 اداره آب و فاضالب روستایی تربت جام فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي   االبند   ار زنو شرب روستا
911406 بهره برداري 96/01/27 250976 3934074 آستان قدس رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد کشاورزي
911409 بهره برداري 96/03/27 763399 3958670 سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  اقرسف    دام و طیور
911413 تغییر محل 96/03/07 300232 3891903 مسعود سراج احمدي وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  حس    ا اد ال    کشاورزي
911421 کف شکنی 96/08/14 254451 3923640 امیر محمد حیدري وغالم یحیی حیدري فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ن آ اد صنعتی
911430 بهره برداري 96/03/06 280733 3907484 شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  رح م ا اد صنعتی
911430 بهره برداري 96/10/20 280733 3907484 شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  رح م ا اد صنعتی
911432 بهره برداري 96/08/03 275415 3912184 حجت خدادادي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  اسماع ل ا ادگر     دام و طیور
911444 ادامه حفاري 96/06/04 247377 3924310 اداره آب و فاضالب روستایی تربت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   االجام  ا دال ا اد شرب روستا
911459 چاه رزرو 96/10/26 273488 3914893 اداره آب و فاضالب روستایی تربت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  اسماع ل ا ادگر     شرب روستا
911461 بهره برداري 96/01/28 279295 3909401 شرکت تولیدي کپسول اکسیژن هواجام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  جن اە صنعتی
911463 تغییر محل 96/08/21 229977 3933510 اداره آب و فاضالب روستایی فریمان فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  قلندر آ اد  قلندر آ اد  سودخر/ الئم / شرب روستا
911464 بهره برداري 96/07/01 762400 3958788 شرکت تعاونی تولیدي پرواربندي مرصادفریمان فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  اقرسف    دام و طیور
911495 بهره برداري 96/01/27 306259 3900200 جواد جاقوري بژگانی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  اسماع ل خان /اسماع ل کشاورزي
911497 بهره برداري 96/01/28 285226 3893487 شرکت تعاونی گلدشت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە شمارە 6ب  اد دام و طیور
911508 بهره برداري 96/01/27 271175 3919681 شرکت تعاونی دیانت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  محمودا ادعل ا دام و طیور
911512 الیروبی 96/04/04 243291 3933572 جواد  سخاوتی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان   ار زنو صنعتی
911512 کف شکنی 97/04/12 243291 3933572 جواد  سخاوتی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان   ار زنو صنعتی



911521 بهره برداري 96/02/27 286970 3902096 سید علی راه چمنی،علی آرمان وکالي سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام   ار زنوسف    صنعتی
911526 بهره برداري 96/03/06 252046 3923946 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي-بهره بردار سیمان غرب آسیا فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد صنعتی
911526 پمپاژ مجدد 96/04/08 252046 3923946 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي-بهره بردار سیمان غرب آسیا فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد صنعتی
911526 پمپاژ مجدد 96/05/23 252046 3923946 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي-بهره بردار سیمان غرب آسیا فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد صنعتی
911526 پمپاژ مجدد 96/10/04 252046 3923946 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي-بهره بردار سیمان غرب آسیا فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد صنعتی
911526 پمپاژ مجدد 96/05/21 252046 3923946 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي-بهره بردار سیمان غرب آسیا فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  رکن آ اد صنعتی
911529 بهره برداري 96/01/27 287691 3892529 شرکت تولیدي خوراك دام بامزه فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە والفجر3ب  اد صنعتی
911532 بهره برداري 97/01/22 755237 3957659 محمد جواد اخالقی امیري فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  ق  دام و طیور
911535 بهره برداري 96/01/05 290220 3899343 غالم حسین  یوسف عسگري فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام   ائ    جام   ل  انو  رحمت ا اد دام و طیور
911546 بهره برداري 96/03/13 289981 3885747 شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی سالم فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام   

ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە خواجه محمد يوس   صنعتی
911557 بهره برداري 96/01/28 287944 3890944 شرکت تعاونی تولیدي خوراك دام و طیور افروز جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە شمارە 7ب  اد صنعتی
911653 بهره برداري 96/10/14 278271 3916759 سید امان اله کاللی فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  امغان صنعتی
911654 بهره برداري 96/01/28 279799 3913773 شرکت تعاونی شن شویی نوید دشت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام   اغ سن ان عل ا صنعتی
911662 بهره برداري 96/04/18 280665 3935950 نبی علیزاده فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جل ه مو   آ اد  دوسنگ دام و طیور
911719 بهره برداري 97/01/14 302023 3911454 آب و فاضالب روستایی تربت جام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود  تق قزسف    شرب روستا
911721 بهره برداري 96/02/31 748298 3942942 شرکت تعاونی مرغ گوشتی فراست فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي   االبند  ذ اب دام و طیور
911727 بهره برداري 96/10/27 275239 3910648 شرکت عمران شارفرس فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  م ان جام  اسماع ل ا ادگر     صنعتی
911743 بهره برداري 96/08/13 245354 3931285 شرکت شهرکهاي صنعتی استان خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  مومن ا اد صنعتی
911743 بهره برداري 96/01/28 245354 3931285 شرکت شهرکهاي صنعتی استان خراسان رضوي فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  ن  آ اد   ار زان  مومن ا اد صنعتی
911748 بهره برداري 96/03/30 279340 3920188 امیر صارمی نیا فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  مرکزي  جامرود  جهان ا اد/ الته عثما دام و طیور
911750 کف شکنی 97/01/26 760941 3954536 محمدجواد مطهري فریمانی فریمان - تربت جام آب مشهد فریمان ف  مان  مرکزي  ف  مان  اقرسف    صنعتی
911756 بهره برداري 96/06/27 286789 3892850 شرکت تعاونی تولیدي کشاورزي و دامداري سه ستاره دشت سبزجام فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان  دشت جام  چاە شمارە 6ب  اد دام و طیور
912002 بهره برداري 96/03/10 297375 3846358 شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تایباد تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ماوي خدمات
912004 بهره برداري 97/03/05 297696 3846333 آب و فاضالب تایباد تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ماوي شرب شهري
912005 تغییر محل 96/01/26 295615 3845271 تایباد  شهرداري  تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  فرمان ا اد خدمات
912011 بهره برداري 96/01/28 291402 3856972 عبدالرحیم رجبعلی زاده ریزه ئی ونعمت اله آدم پور وکالي سایرین تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد  چاە حا    ع دالغفوررج کشاورزي
912053 بهره برداري 96/11/24 296978 3846303 تایباد  شهرداري  تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ماوي خدمات
912070 بهره برداري 96/02/31 256675 3855622 آب وفاضالب روستایی تایباد تایباد آب تربت جام تایباد    سوران

تاي اد  م ان وال ت  كو سن   شرب روستا
912093 بهره برداري 96/01/28 291487 3845190 عبدالغفور محمد پرست و احمد محمدي فرمان آبادي وسایر شرکاء تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە مهروس ك  مدادي کشاورزي
912094 بهره برداري 96/08/03 291950 3844423 تایباد عبدالغفور محمدپرست و احمدمحمدي وکالي سایرین آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە مهروس ك  مدادي کشاورزي
912125 بهره برداري 96/02/23 296149 3842689 شیر احمد محمدي وکیل سایرین تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  فرمان ا اد کشاورزي
912126 بهره برداري 96/01/27 294639 3843238 برهان استینی وکیل سایرین تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  فرمان ا اد کشاورزي



912148 اصالح نام 96/09/22 283195 3857524 شرکت مدبرگشت توس تایباد آب تربت جام باخرز تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد  چاە حا    ع دالغفوررج کشاورزي
912148 تغییر محل 97/01/20 283195 3857524 شرکت مدبرگشت توس تایباد آب تربت جام باخرز تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد  چاە حا    ع دالغفوررج کشاورزي
912152 اصالح نام 96/09/28 285009 3857546 شرکت مدبرکشت توس تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد  چاە حا    ع دالغفوررج کشاورزي
912153 اصالح نام 96/09/22 284459 3856665 شرکت کشاورزي مدبرکشت توس (سهامی خاص) تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد  چاە حا    ع دالغفوررج کشاورزي
912153 اصالح نام 96/12/28 284459 3856665 شرکت کشاورزي مدبرکشت توس (سهامی خاص) تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد  چاە حا    ع دالغفوررج کشاورزي
912155 پمپاژ مجدد 96/11/09 283888 3858119 ستاد اجراي فرامین حضرت امام تایباد آب تربت جام باخرز تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد  چاە حا    ع دالغفوررج کشاورزي
912156 تغییر محل 96/01/15 275898 3863003 عبدالعزیز  عبدالقادر رجبعلی زاده تایباد آب تربت جام باخرز کشاورزي اخرز  مركزي  مال     بهلول ا اد
912175 چاه رزرو 97/03/30 282674 3850596 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد  چهار ر     شرب روستا
912180 بهره برداري 96/03/10 292019 3843352 عبدالستار مقري ریزه ئی تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  فرمان ا اد کشاورزي
912217 بهره برداري 96/01/27 267492 3850600 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي تایباد آب تربت جام تایباد    جوزقان

تاي اد  م ان وال ت  كو سن   شرب روستا
912223 مجوز احداث  96/08/23 253572 3858126 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي تایباد آب تربت جام باخرز شرب روستا اخرز  مركزي  مال     استاي
912297 بهره برداري 96/01/31 295167 3840500 شیراحمد بهلولی ، یوسف پاکدل کراتی، قلندر قائینی بهلولی وکالي سایرین تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات   ار زچه کشاورزي
912406 بهره برداري 96/10/05 295803 3845665 شهرداري تایباد تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  فرمان ا اد خدمات
912482 بهره برداري 96/01/27 286994 3855804 عبدالغفور و عبدالحکیم رجبعلی زاده تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد  چاە حا    ع دالغفوررج کشاورزي
912537 بهره برداري 96/02/02 271123 3852477 شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوي تایباد آب تربت جام تایباد    جوزقان

تاي اد  م ان وال ت  كو سن   شرب شهري
912542 تغییر محل 96/09/22 304450 3841613 رحیم و ایوب درویشی وکالي قنات حاجی آباد تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  حا    ا اد کشاورزي
912616 بهره برداري 96/01/28 293546 3847323 شهرداري شهرستان تایباد تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە مهروس ك  مدادي خدمات
912707 بهره برداري 96/09/07 282594 3848132 غالمرسول صابري وکیل سایرین تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد  چهار ر     کشاورزي
912722 اصالح کروکی 96/10/13 288705 3846297 شرکت شهرك هاي صنعتی خراسان رضوي تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە مهروس ك  مدادي صنعتی
912722 بهره برداري 96/12/05 288705 3846297 شرکت شهرك هاي صنعتی خراسان رضوي تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە مهروس ك  مدادي صنعتی
912788 ادامه حفاري 96/12/02 302486 3855071 تایباد  دین محمد ابراهیمی و اسماعیل مرادي وو حسین رجبی و علی رضا ذاکري و  آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ارزە  ائ     کشاورزي
912803 بهره برداري 96/01/27 302166 3859097 ا...بخشی خالقی ارزنچه علیا وکیل سایرین تایباد آب تربت جام تایباد کشاورزي اخرز  مركزي  دشت ارزنه  ارزنه
912804 بهره برداري 96/01/27 304036 3859670 جالل جعفري کاریزي -امیر رحیمی کریم آبادي وکالي سایرین تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ارزە  ائ     کشاورزي
912808 بهره برداري 96/10/24 304952 3847988 محمد رضا حنفی و سایر شرکاء تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  دوقارون کشاورزي
912835 تغییر محل 96/04/04 307519 3859628 علیرضا امان اللهی وکیل  سایرین تایباد آب تربت جام تایباد   

تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە عميق حن   کشاورزي
912836 تغییر محل 96/03/03 308190 3859106 احمد جعفري   و محمد نعیم رجبی  تایباد آب تربت جام تایباد   

تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە عميق حن   کشاورزي
912836 بهره برداري 97/03/19 308190 3859106 احمد جعفري   و محمد نعیم رجبی  تایباد آب تربت جام تایباد   

تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە عميق حن   کشاورزي
912837 بهره برداري 96/01/27 310842 3854155 محمد درویشی کاریزي وکیل سایرین و حاج حسن صابري کاریزي تایباد آب تربت جام تایباد   

تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە عميق حن   کشاورزي
912838 تغییر محل 96/08/02 310990 3853507 غالم سرور چنگاوه  تایباد آب تربت جام تایباد   

تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە عميق حن   کشاورزي
912838 اصالح کروکی 96/09/14 310990 3853507 غالم سرور چنگاوه  تایباد آب تربت جام تایباد   

تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە عميق حن   کشاورزي
912840 تغییر محل 96/10/02 311893 3852773 امر الدین،عبدالحمید و عبدالمجید شیخ جامی  تایباد آب تربت جام تایباد   /چا

تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ذبيح   ش  ا   کشاورزي
912843 بهره برداري 96/01/20 313014 3853393 عبدالرحمن بهبودي،محمد یوسف و حسین رجبی کاریزي تایباد آب تربت جام تایباد   /چا

تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ذبيح   ش  ا   کشاورزي



912844 تغییر محل 96/04/12 313319 3854054 جمعه یعقوبی وکیل سایرین تایباد آب تربت جام تایباد   /چا
تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ذبيح   ش  ا   کشاورزي

912850 تغییر محل 97/03/12 311826 3858738 نقی - غالم رسول واحمد محمدي تایباد آب تربت جام تایباد   
تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە عميق حن   کشاورزي

912853 بهره برداري 96/03/13 310947 3856545 حسین عرب شیبانی و عباسعلی شیبانی وکیل سایرین تایباد آب تربت جام تایباد   
تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە عميق حن   کشاورزي

912858 بهره برداري 96/02/27 314238 3858199 موقوفه توتونچیان با تولیت آقاي اصغر توتونچیان تایباد آب تربت جام تایباد   /چا
تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ذبيح   ش  ا   کشاورزي

912861 بهره برداري 96/01/28 315197 3854077 فیض محمد خافی ماکو وعبدالقیوم شیخ جامی ،عبدالجمیل شیخ جامی تایباد آب تربت جام تایباد   /چا
تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ذبيح   ش  ا   کشاورزي

912863 بهره برداري 96/01/28 314849 3853241 ایوب درویشی صبوري وکیل سایرین تایباد آب تربت جام تایباد   /چا
تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ذبيح   ش  ا   کشاورزي

912866 تغییر محل 97/02/15 314176 3855404 احمد ابوترابی و شرکا تایباد آب تربت جام تایباد   /چا
تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ذبيح   ش  ا   کشاورزي

912868 تغییر محل 96/03/22 316490 3858461 تایباد  غالم محمد پایمزدوشرکاء آب تربت جام تایباد   /چا
تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ذبيح   ش  ا   کشاورزي

912874 بهره برداري 96/01/27 317778 3858350 امیر رحیمی کریم آبادي وکیل سایرین تایباد آب تربت جام تایباد   /چا
تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  ذبيح   ش  ا   کشاورزي

912882 ادامه حفاري 96/05/07 280124 3858328 غالم رسول دانایی،موسی ادریسی ،محمد طاهر قربانی و امیر محمد امینی  تایباد آب تربت جام تایباد    جوزقان
تاي اد  م ان وال ت  كو سن   کشاورزي

912882 تغییر محل 96/02/20 280124 3858328 غالم رسول دانایی،موسی ادریسی ،محمد طاهر قربانی و امیر محمد امینی  تایباد آب تربت جام تایباد    جوزقان
تاي اد  م ان وال ت  كو سن   کشاورزي

912895 بهره برداري 97/03/12 288212 3846696 شرکت آب وفاضالب استان خراسان رضوي تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە مهروس ك  مدادي شرب شهري
912899 بهره برداري 97/04/06 290106 3848152 شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت  چاە مهروس ك  مدادي شرب شهري
912909 تغییر محل 96/05/09 285339 3848608 مالکین وزارعین روستاهاي چهاربرجی،حسینی،مشهد ریزه،خیرآباد وریزه تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد  چهار ر     کشاورزي
912909 بهره برداري 97/03/12 285339 3848608 مالکین وزارعین روستاهاي چهاربرجی،حسینی،مشهد ریزه،خیرآباد وریزه تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد  چهار ر     کشاورزي
912909 تغییر محل 96/10/21 285339 3848608 مالکین وزارعین روستاهاي چهاربرجی،حسینی،مشهد ریزه،خیرآباد وریزه تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد  چهار ر     کشاورزي
912914 بهره برداري 96/01/27 316700 3843315 شرکت مجتمع انبارهاي پایبار تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي   ائ    وال ت   مرك دوقارون خدمات
912929 بهره برداري 96/01/27 270789 3852859 عبدالظاهر ظاهري تایباد آب تربت جام تایباد    جوزقان

تاي اد  م ان وال ت  كو سن   دام و طیور
913031 بهره برداري 96/01/27 281564 3849498 خسرو اسکندري تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد  چهار ر     دام و طیور
913049 ادامه حفاري 96/10/24 291332 3845461 شیدا اسکندري مشهد ریزه ئی تایباد آب تربت جام تایباد تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد  چهار ر     دام و طیور
913099 تغییر محل 96/07/29 309166 3877438 ابوبکر کبودانی وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  قلعه خا    کشاورزي
913102 الیروبی 96/03/20 311313 3877612 عبدالقادر کبودانی وکیل سایرین فریمان - تربت جام آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  بوژ ان     ررود  م  دار کشاورزي
913122 حفر اولیه 97/03/21 295161 3842522 آب و فاضالب روستایی  تایباد تایباد آب تربت جام تایباد شرب روستا 
915214 حفر اولیه 96/10/04 227502 3902986 مهدي تیموري شهر نو - باخرز آب تربت حیدریه کشاورزي  
915214 تغییر محل 97/04/03 227502 3902986 مهدي تیموري شهر نو - باخرز آب تربت حیدریه کشاورزي  
924003 بهره برداري 96/01/28 311183 3961654 عزیز شیرمحمدي صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  صالح آ اد  صالح آ اد  چشمه ت موري کشاورزي
924011 تغییر محل 96/03/30 301301 3965659 پرویزسالخورده فالیزك وکیل سایرین صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام ك / ك /فال    ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم     ال    کشاورزي
924015 بهره برداري 96/01/20 304184 3966964 حسن حاجی پور صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام اب ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم    مم    کشاورزي
924017 بهره برداري 96/01/05 302260 3967125 عبدالمجید یوسفی صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام اب ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم    مم    کشاورزي
924026 تغییر محل 96/08/30 300884 3969546 محمد پورزاده وغوشاالدین پورزاده صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام اب ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم    مم    کشاورزي
924028 بهره برداري 96/01/05 300374 3965898 صولت شبیخونه صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام ك / ك /فال    ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم     ال    کشاورزي
924034 بهره برداري 97/01/28 303802 3967471 عبدالکریم یوسفی فالیزك -محمد شبیخونه صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام اب ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم    مم    کشاورزي



924035 بهره برداري 96/09/04 304520 3965597 منصور براوي صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم    ازادە کشاورزي
924044 تغییر محل 96/04/12 299035 3967164 شبیخونه  صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم    گورخار کشاورزي
924059 بهره برداري 96/01/28 306185 3961761 محمد عبد اله زاده و سایر شرکا صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم    ازادە کشاورزي
924067 بهره برداري 97/03/05 298837 3967995 غالم بستان تیموري وکیل سایرین صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم    گورخار کشاورزي
924072 کف شکنی 96/07/16 300607 3965001 هوشنگ سلجوقی فالیزك و سایرین صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام ك / ك /فال    ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم     ال    کشاورزي
924075 بهره برداري 96/01/28 319112 3947292 شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان رضوي صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  صالح آ اد  قلعه حمام  قشه توت شرب روستا
924078 بهره برداري 96/09/07 307853 3962760 حسین یعقوب پور موشان صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم    ازادە کشاورزي
924080 بهره برداري 96/01/27 307612 3961647 غوث احمد نخل احمدي وکیل سایرین صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم    ازادە کشاورزي
924097 بهره برداري 96/01/27 302338 3964870 مرتضی بایسته و شرکاء صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام ك / ك /فال    ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم     ال    کشاورزي
924103 الیروبی 96/04/14 297865 3967552 صالح آباد - جنت آباد  غالم بستان  تیموري  و سایرین آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم    گورخار کشاورزي
924122 بهره برداري 96/01/28 312096 3961385 عزیز شیر محمدي صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  صالح آ اد  صالح آ اد  چشمه ت موري کشاورزي
924264 بهره برداري 96/01/28 312060 3971485 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي صالح آباد - جنت آباد آب تربت جام تربت جام ت  ت جام  صالح آ اد   اغ كشم    چشمه زرد شرب روستا
925002 ادامه حفاري 96/02/09 233010 3899868 اداره آب و فاضالب روستایی تایباد شهر نو - باخرز آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  سل مان  جعفرا اد شرب روستا
925002 بهره برداري 96/06/10 233010 3899868 اداره آب و فاضالب روستایی تایباد شهر نو - باخرز آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  سل مان  جعفرا اد شرب روستا
925010 بهره برداري 96/06/28 239960 3888878 غالم حسن پاشایی قلعه نوئی وشرکاء شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز کشاورزي اخرز   االوال ت   االوال ت  قلعه نوعل ا
925016 بهره برداري 96/10/02 238912 3896239 اداره آب و فاضالب روستایی تایباد شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز شرب روستا اخرز   االوال ت  اشت      مت ا اد
925023 بهره برداري 97/04/23 239234 3890185 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز شرب روستا اخرز   االوال ت  اشت     حسن ا اد
925024 بهره برداري 96/02/23 238197 3894575 بمانعلی نظري سیاه الخی و علیرضا نظري سیاه الخی وکالي سایرین شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز کشاورزي اخرز   االوال ت  اشت      مت ا اد
925033 کف شکنی 96/11/17 243045 3873598 حسین اسدي  و سایر شرکا شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز کشاورزي اخرز  مركزي  دشت ارزنه  ارزنه
925033 کف شکنی 96/11/17 243045 3873598 حسین اسدي  و سایر شرکا شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز کشاورزي اخرز  مركزي  دشت ارزنه  ارزنه
925047 کف شکنی 97/04/12 243227 3873696 احمد عامري ارزنه ئی و سایر شرکاء شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز کشاورزي اخرز  مركزي  دشت ارزنه  ارزنه
925074 بهره برداري 96/01/27 241953 3885416 حسین آروندوغالمرضا رحمی دولت آبادي وکالي سایرین ومحمدحسین  شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز کشاورزي اخرز   االوال ت   االوال ت  سار ان عل ا
925075 بهره برداري 96/01/28 241850 3885835 محمد حسین شیردلی وعلیرضا یزدانی و محمد رضا پرویزي و سایر شرکا شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز کشاورزي اخرز   االوال ت   االوال ت  سار ان عل ا
925099 بهره برداري 96/07/23 240814 3886469 علی و محمد وحسین زارع شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز کشاورزي اخرز   االوال ت   االوال ت  سار ان عل ا
925119 بهره برداري 96/01/31 246759 3870547 حسین خراسانی شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز کشاورزي اخرز  مركزي  دشت ارزنه  كرد ان
925138 مجوز احداث  96/12/08 256993 3876681 ابراهیم درویشی صبوري شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز کشاورزي اخرز  مركزي  مال     قلعه نوشاملو
925155 تغییر محل 96/12/26 771716 3886555 شهر نو - باخرز  محمدناصر میرزابیگی  آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  ساق  ب دوي کشاورزي
925311 بهره برداري 96/08/29 250522 3873077 شرکت تعاونی مجتمع  شیروگوشت باخرز شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز دام و طیور اخرز  مركزي  دشت ارزنه  بزنجردكرد ان
925388 بهره برداري 97/04/12 233353 3898387 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز شرب روستا اخرز   االوال ت  اشت     قلعه س خ
925537 بهره برداري 96/01/19 770473 3903192 اباذر محمدزاده وکیل سایرین شهر نو - باخرز آب تربت حیدریه زاوه زاوە  سل مان  سل مان  علمدار کشاورزي
925538 کف شکنی 96/05/15 238249 3898012 براتعلی تقی زاده همت آبادي وسایر شرکاء شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز دام و طیور اخرز   االوال ت  اشت     سنقرا اد
925538 کف شکنی 96/05/15 238249 3898012 براتعلی تقی زاده همت آبادي وسایر شرکاء شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز دام و طیور اخرز   االوال ت  اشت     سنقرا اد



925577 بهره برداري 96/01/27 230670 3880498 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوي شهر نو - باخرز آب تربت جام باخرز شرب روستا اخرز   االوال ت   االوال ت  تن ل مزار
927001 تغییر محل 96/11/17 295979 3831995 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات   ار زچه کشاورزي
927003 کف شکنی 96/08/29 286444 3838959 اصغر عقابی خیابانی و سایر شرکا کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات   ار زچه کشاورزي
927003 ادامه حفاري 96/05/22 286444 3838959 اصغر عقابی خیابانی و سایر شرکا کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات   ار زچه کشاورزي
927003 تغییر محل 96/01/28 286444 3838959 اصغر عقابی خیابانی و سایر شرکا کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات   ار زچه کشاورزي
927009 بهره برداري 96/03/01 299425 3824987 بنیاد مستضعالن انقالب اسالمی کرات آب تربت جام تایباد وي انتظا    تاي اد  مرکزي  كرات   اس اە ن   کشاورزي
927022 تغییر محل 96/02/24 282402 3833245 عبدالرحیم معظمی و شرکاء کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  كرات کشاورزي
927022 بهره برداري 96/10/19 282402 3833245 عبدالرحیم معظمی و شرکاء کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  كرات کشاورزي
927025 تغییر محل 96/05/24 287398 3823812 عبدالکریم حیدري وکیل سایرین کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  گرمه کشاورزي
927025 الیروبی 96/02/02 287398 3823812 عبدالکریم حیدري وکیل سایرین کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  گرمه کشاورزي
927026 بهره برداري 96/05/16 283683 3830179 بنیادمستضعفان وجانبازان انقالب اسالمی کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  كرات کشاورزي
927030 بهره برداري 97/03/12 285444 3827582 آرش محمد پرست کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  گرمه کشاورزي
927032 تغییر محل 97/02/10 287833 3826812 کمال الدین-فخر الدین- ناصرالدین- سعید الدین-صدرالدین-عبدالعلی  کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  گرمه کشاورزي
927048 تغییر محل 96/08/20 282342 3832271 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  كرات کشاورزي
927048 بهره برداري 96/01/27 282342 3832271 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  كرات کشاورزي
927051 پمپاژ مجدد 97/02/19 290879 3826724 میر رسول خیر اندیش کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  گرمه کشاورزي
927054 بهره برداري 96/04/19 289113 3824558 خلیل محمدي و احمد جامی وکالي سایرین کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  گرمه کشاورزي
927056 بهره برداري 96/01/28 267325 3838979 شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان رضوي کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  ا قه شرب روستا
927068 بهره برداري 96/04/19 291731 3832856 ولی محمد عثمانیان با وکالت احمد محمدي کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  گرمه کشاورزي
927068 بهره برداري 96/01/28 291731 3832856 ولی محمد عثمانیان با وکالت احمد محمدي کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  گرمه کشاورزي
927069 تغییر محل 96/02/10 290503 3823924 یاسین نورزائی وکیل سایرین مالک ارجمندِ کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  گرمه کشاورزي
927069 بهره برداري 96/09/04 290503 3823924 یاسین نورزائی وکیل سایرین مالک ارجمندِ کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  گرمه کشاورزي
927069 الیروبی 96/01/27 290503 3823924 یاسین نورزائی وکیل سایرین مالک ارجمندِ کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  گرمه کشاورزي
927074 تغییر محل 96/04/14 266936 3838917 کرات مجید نور محمدي آبقه ئی - محمدرحیم گل محمدي وکالي سایرین آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  ا قه کشاورزي
927077 بهره برداري 96/05/31 287466 3825653 عبدالباقی نورمحمدي آبقدئی وکیل سایرین کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  گرمه کشاورزي
927078 بهره برداري 96/03/06 293738 3827714 عبداهللا صفري قادرآباد وکیل سایرین کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  گرمه کشاورزي
927100 بهره برداري 96/01/28 268375 3838399 محمد صدیق صدیقی،محمد رحیم گل محمدي وکالي سایرین کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  ا قه کشاورزي
927112 بهره برداري 96/01/27 294279 3825226 حمیدرضا داورپناه و شرکا کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات   اس اە م ل كج کشاورزي
927114 بهره برداري 96/07/04 282277 3831297 شرکت دام و مرتع کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  كرات دام و طیور
927118 بهره برداري 96/01/28 288652 3821632 غالم محمد عباس نژاد وکیل سایرین کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  مق  اس اە چاە قلعه کشاورزي
927120 بهره برداري 96/07/02 288630 3820781 عبدا...احمدي کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  س خ ب د- شته خان-س خ کشاورزي
927121 بهره برداري 96/01/27 290137 3818341 نور محمد عبداهللا پور وکیل سایرین کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  س خ ب د- شته خان-س خ کشاورزي



927122 ادامه حفاري 96/03/03 289276 3820388 روح اله بااراده و علی الوانی بهلولی وکیل سایرین کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  مق  اس اە چاە قلعه کشاورزي
927123 بهره برداري 96/01/27 291310 3820820 قاسم و محمدرضا مهدیزاده کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  مق  اس اە چاە قلعه کشاورزي
927126 بهره برداري 96/01/28 287900 3837068 عبدالحمید رجبعلی زاده و غالم رسول مسکین و محمدحاجی حسینی و محمد  کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات   ار زچه کشاورزي
927127 بهره برداري 96/01/27 281658 3829141 محمد حسن شکري بهلولی وکیل سایرین کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  كرات کشاورزي
927132 بهره برداري 96/07/02 282506 3830792 برات  دادمحمدي کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  كرات دام و طیور
927134 بهره برداري 96/06/05 282628 3830379 برات دادمحمدي کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  كرات کشاورزي
927163 تغییر محل 97/02/15 276076 3840961 اهالی روستاي پساوه ، مالکین قنات پساوه کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  م ان وال ت  دشت تاي اد   ساوە کشاورزي
927185 بهره برداري 96/01/28 265461 3839892 عبداهللا  صوفی ابقه ئی کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  ا قه دام و طیور
927188 بهره برداري 96/01/27 284970 3836327 شرکت آب و فاضالب روستایی کرات آب تربت جام تایباد تاي اد  مرکزي  كرات  ا له شرب روستا


