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529168 ازأٝ حفاري 1398/04/17 3996010 764735 جعفز ٘اصزي  آتىٜٛ  
 - ٘زيٕا٘ي

ٔيأي مشهد
ٔشٟس  ٖ اتزٚآ

تِٛيس شٗ ٚ-صٙعت  

ٔاعٝ

203145 ازأٝ حفاري 1398/06/31 4098633 636693 تزاتعّي سٔا٘ي ٔمسْ ٚشزواء لٛچاٖ
قوچان

لٛچاٖ آتٍزي وشاٚرسي-وشاٚرسي

302133 ازأٝ حفاري 1398/07/30 3844428 594202 ٔحٕس جٛاز ٟٔزيشي تجغتاٖ يٛ٘غي
گناباد

تجغتاٖ فرزآتاز وشاٚرسي-وشاٚرسي

518494 ازأٝ حفاري 1398/10/09 4039899 711819 شزوت آب ٚ فاضالب ٔشٟس چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس  ٖ عٛرا
ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي

602361 ازأٝ حفاري 1398/01/25 3859394 754345 ازارٜ آب ٚ فاضالب رٚعتايي ذٛاف ذٛاف
خواف

ذٛاف صيسآتاز
ٔصزف-شزب رٚعتايي  

ذاٍ٘ي

102676 ازأٝ حفاري 1398/03/21 4032821 596525
 شزوت آب ٚ فاضالب اعتاٖ

ذزاعاٖ رضٛي

 - جٛيٗ

عّطاٖ آتاز سبزوار
ذٛشاب ٖ  آتاز عّطا

ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي

517748 ازأٝ حفاري 1398/09/13 4032310 721531 شزوت آب ٚ فاضالب ٔشٟس چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس َ  آتاز ٔٙش
ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي

514252 ازأٝ حفاري 1399/03/12 4068764 681824 حٕيسرضاعطارعّيائي ٚتاته تثزن  چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

چٙاراٖ
 والتٝ حغٗ

٘جار
وشاٚرسي-وشاٚرسي

515882 ازأٝ حفاري 1399/03/18 4029314 733571 ازارٜ آب ٚ فاضالب رٚعتايي ٔشٟس چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس
 تٟار ٚ والتٝ

لاضي

ٔصزف-شزب رٚعتايي  

ذاٍ٘ي

540255 ازأٝ حفاري 1398/01/20 4029842 722648 شزوت آب ٚ فاضالب ٔشٟس چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس واٞٛ
ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي

805597 ازأٝ حفاري 1398/03/29 3975867 660638 جٟاز وشاٚرسي ذزاعاٖ رضٛي  ٘يشاتٛر نيشابور ٘يشاتٛر اتزاٞيٕاتاز وشاٚرسي-وشاٚرسي

604802 ازأٝ حفاري 1398/05/12 3908772 727156 حغيٗ حغأي رشترٛاري  
تزتت- ساٜٚ   

حيسريٝ حيدريه تربت
ساٜٚ زِٚت آتاز آجز فشاري-صٙعت

105394 ازأٝ حفاري 1398/06/05 4014317 560570
 شزوت آب ٚ فاضالب ذزاعاٖ

رضٛي
عثشٚار

سبزوار
عثشٚار عطح شٟز

ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي

302210 ازأٝ حفاري 1398/02/26 3838304 594147 ٔحٕسرضا ساَ پٛر تجغتاٖ يٛ٘غي
گناباد

تجغتاٖ اتزاٞيٓ آتاز وشاٚرسي-وشاٚرسي

602472 ازأٝ حفاري 1398/02/31 3838488 228841
 تِٛيستعاٚ٘ي آجزطالي ٌُ عزخ 

ذٛاف
ذٛاف

خواف
ذٛاف ٌّشٗ ٚ فايٙسر آجز پشي-صٙعت

912236 ازأٝ حفاري 1398/09/03 3852247 273023
 شزوت آب ٚ فاضالب اعتاٖ

ذزاعاٖ رضٛي
تايثاز

جام تربت
تايثاز ريشٜ

ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي

600038 ازأٝ حفاري 1398/01/24 3939467 714288 ٖ  ٚ ويُ عايزيٗ  رضا ٔعاٚ رخ حيدريه تربت تزتت حيسريٝ ٘غز وشاٚرسي-وشاٚرسي

910540 ازأٝ حفاري 1398/06/14 3932206 256023
 آلاياٖ عثاط، جٛاز ٚ احٕس شٟزت

ٍٕٞي واٚيا٘ي

تزتت- فزيٕاٖ   

جاْ جام تربت
تزتت جاْ عٕاذٖٛ وشاٚرسي-وشاٚرسي

102863 ازأٝ حفاري 1398/11/30 4058317 511163
 شزوت شٟزن ٞاي صٙعتي

ذزاعاٖ رضٛي

 - جٛيٗ

عّطاٖ آتاز سبزوار
جغتاي شٟزعتا٘ه صٙعت-صٙعت

515882 ازأٝ حفاري 1399/02/24 4029314 733571 ازارٜ آب ٚ فاضالب رٚعتايي ٔشٟس چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس
 تٟار ٚ والتٝ

لاضي

ٔصزف-شزب رٚعتايي  

ذاٍ٘ي

604213 ازأٝ حفاري 1399/02/24 3909498 718647

 ٔحٕس تمي اعٕاعيُ سازٜ ٚ 

 اتاصّت ذٙشاٖ ٚ عّي ياٚري

واريشوي ٚوالي عايزيٗ

تزتت- ساٜٚ   

حيسريٝ
حيدريه تربت

ساٜٚ واريشن وشاٚرسي-وشاٚرسي

910229 ازأٝ حفاري 1398/02/04 3930279 255224

ٔٛلٛفات ّٔه-آعتاٖ لسط    

 تٙياز ٔغتضعفاٖ ٚزيٗ ٔحٕس

حغيٙي ٚعايز شزوا

تزتت- فزيٕاٖ   

جاْ
جام تربت

تزتت جاْ حغٗ اتاز وشاٚرسي-وشاٚرسي

514321 ازأٝ حفاري 1398/01/28 4044800 719909
 حغيٙعّي فائمي عاغزٚاٖ ٚويُ 

عايزيٗ
چٙاراٖ- ٔشٟس 

مشهد
ٔشٟس  ٝ ٌزٔ وشاٚرسي-وشاٚرسي

600870 ازأٝ حفاري 1398/04/18 3945367 716115
 شزوت آب ٔٙطمٝ اي ذزاعاٖ

رضٛي
رخ

حيدريه تربت
تزتت حيسريٝ  ٝ اعسي ٔزغساري-زاْ ٚ طيٛر

600070 ازأٝ حفاري 1398/04/15 3945076 711233
ُ پٛر ٚويُ   عثساِعّي اعٕاعي

عايزيٗ
رخ

حيدريه تربت
تزتت حيسريٝ ٗ  اتاز أي وشاٚرسي-وشاٚرسي

99/04/20تا 98/01/01تاريخ از صادره های پروانه ليست
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622447 ازأٝ حفاري 1398/12/27 3901739 663381
 شزوت آب ٔٙطمٝ اي ذزاعاٖ

رضٛي
اسغٙس

حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت اسغٙس ٌاٚزاري-زاْ ٚ طيٛر

927163 ازأٝ حفاري 1398/03/21 3840961 276076

 آلاياٖ غالٔزعَٛ صاتزي، ٘عٕت

 اِٝ اصالح طّة ٚ حغيٗ اتزاٞيٕي

 تّٛچ شىٛري ٚوالي ٔاِىيٗ لٙات

پغاٜٚ

وزات

جام تربت

تايثاز پغاٜٚ وشاٚرسي-وشاٚرسي

515361 ازأٝ حفاري 1398/10/09 4039100 710387
 شزوت عٟأي آب ٔٙطمٝ اي

ذزاعاٖ رضٛي
چٙاراٖ- ٔشٟس 

مشهد
تيٙاِٛز عٛراٖ

ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي

516019 ازأٝ حفاري 1398/11/07 4055389 691440
عاسٔاٖ- آعتاٖ لسط رضٛي   

ٔٛلٛفات ّٔه
چٙاراٖ- ٔشٟس 

مشهد
چٙاراٖ جٕع آب وشاٚرسي-وشاٚرسي

910401 ازأٝ حفاري 1399/04/18 3919468 264441 شزوت آب ٚ فاضالب رٚعتايي
تزتت- فزيٕاٖ   

جاْ جام تربت
تزتت جاْ تمي آتاز

ٔصزف-شزب رٚعتايي  

ذاٍ٘ي

102963 ازأٝ حفاري 1399/01/27 4066961 478899 احٕس لّيچي پٛر 
 - جٛيٗ

عّطاٖ آتاز سبزوار
جغتاي ذّيُ آتاز وشاٚرسي-وشاٚرسي

201544 ازأٝ حفاري 1399/03/29 4113592 614452 حيسرعّي تالزي لٛچاٖ
قوچان

لٛچاٖ ٖ  جزتٛزٜ  عاسٔا ٌاٚزاري-زاْ ٚ طيٛر

516411 ازأٝ حفاري 1398/02/02 4094841 641639 ٔحٕس ٘يه فزجاْ  چٙاراٖ- ٔشٟس 
قوچان

لٛچاٖ آتٍزي زأساري-زاْ ٚ طيٛر

615541 ازأٝ حفاري 1398/06/10 3928986 700526
 شزوت آب ٔٙطمٝ اي ذزاعاٖ

رضٛي

تزتت- ساٜٚ   

حيسريٝ
حيدريه تربت

تزتت حيسريٝ وأٝ عّيا

 ذسٔات عٕٛٔي ٚ

حُٕ ٚ ٘مُ-زِٚتي  

)شٟزي  ٔتزٚ ٚ غيزٜ   )

911512 ازأٝ حفاري 1398/04/22 3933568 243298 جٛاز  عراٚتي 
تزتت- فزيٕاٖ   

جاْ جام تربت
تزتت جاْ آغُ وٕز

تِٛيس شٗ ٚ-صٙعت  

ٔاعٝ

200955 ازأٝ حفاري 1398/10/24 4104570 643158 حغيٗ ٘ظز پٛر ٘اٚذي لٛچاٖ قوچان لٛچاٖ ٘اٚخ  وشاٚرسي-وشاٚرسي

622067 ازأٝ حفاري 1399/01/20 3893240 683352 عّي اوثزاذزٚي شزيف اتازي   اسغٙس حيدريه تربت ٔٝ ٚالت شازٟٔز وشاٚرسي-وشاٚرسي

518243 ازأٝ حفاري 1398/09/10 4045800 707855 ٝ  ذزاعاٖ  شزوت شٟسيٙ چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس چٟار طالي صٙعت ٚ ذسٔات-صٙعت

805775 ازأٝ حفاري 1398/11/15 4011846 642813 ٘زٌظ لا٘ع اتٙس ٚويُ عايزيٗ ٘يشاتٛر نيشابور فيزٚسٜ  ٖ عثيا زأساري-زاْ ٚ طيٛر

102318 ازأٝ حفاري 1398/01/10 4066824 474660 عشيشاهلل آسازيرٛاٜ 
 - جٛيٗ

عّطاٖ آتاز سبزوار
جغتاي آسازٚار وشاٚرسي-وشاٚرسي

516105 ازأٝ حفاري 1398/04/10 4044087 709273 فاضُ  فاضّي عٍٙا٘ي ٚ شزواء  چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس وٛرزٜ  وشاٚرسي-وشاٚرسي

200674 ازأٝ حفاري 1398/06/26 4111184 626085 ثزيا تذري   لٛچاٖ قوچان لٛچاٖ فيالب  وشاٚرسي-وشاٚرسي

527127 ازأٝ حفاري 1398/10/16 4049900 693999 آب ٚ فاضالب ٌّثٟار چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

چٙاراٖ ٌّثٟار
ٔصزف-شزب شٟزي  

غيزذاٍ٘ي

515706 ازأٝ حفاري 1398/05/07 4045107 709098 ٓ پٛر    ٓ  رعت اتزاٞي چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس  ٖ عاغزٚا زأساري-زاْ ٚ طيٛر

514696 ازأٝ حفاري 1398/07/16 4015421 737809 شزوت ٔسيزيت تِٛيس تزق ٔشٟس چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس ٟٔسي  اتاز صٙعت-صٙعت

603405 ازأٝ حفاري 1398/11/23 3871446 661322 جٛازاعٕاعيّي ٚويُ عايزيٗ 
 - ٔٝ ٚالت

فيض آتاز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت  ٝ ٖ ذاِص تياتا وشاٚرسي-وشاٚرسي

540554 ازأٝ حفاري 1399/04/01 4032780 721996
 شزوت عاذتٕا٘ي پايٟاٖ تٝ

ٕ٘ايٙسٌي الاي عّيزضا ٚارعتٝ
چٙاراٖ- ٔشٟس 

مشهد
ٔشٟس تِٛيس تتٗ-صٙعت

516411 ازأٝ حفاري 1398/02/18 4094841 641639 ٔحٕس ٘يه فزجاْ  چٙاراٖ- ٔشٟس 
قوچان

لٛچاٖ آتٍزي زأساري-زاْ ٚ طيٛر

911202 ازأٝ حفاري 1398/02/15 3927236 255040
عاسٔاٖ- آعتاٖ لسط رضٛي   

ٔٛلٛفات ّٔه

تزتت- فزيٕاٖ   

جاْ جام تربت
تزتت جاْ ذيزآتاز وشاٚرسي-وشاٚرسي

515885 ازأٝ حفاري 1398/06/13 4043102 712178 عّي اصغز وارعاسزٜ تاغ   چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس شاٞيٗ لّعٝ زأساري-زاْ ٚ طيٛر

540463 ازأٝ حفاري 1398/08/14 4024164 729147 شزوت آب ٚ فاضالب ٔشٟس چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس
ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي

514782 ازأٝ حفاري 1398/09/27 4044778 707832 شزوت سرصوٛ چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس  ٖ عاغزٚا ٔزغساري-زاْ ٚ طيٛر

102733 ازأٝ حفاري 1398/11/17 4045675 550837 شزوت شٟزن ٞاي صٙعتي
 - جٛيٗ

عّطاٖ آتاز سبزوار
جٛيٗ تزغٕس صٙعت-صٙعت
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911898 ازأٝ حفاري 1399/02/06 3956704 755728 ٔحٕس تمي ٘ٛترت
تزتت- فزيٕاٖ   

جاْ
مشهد

فزيٕاٖ
 - عطح شٟز

 ٖ فزيٕا

 صٙايع ٚاتغتٝ تٝ

تِٛيس ٚ-وشاٚرسي  

فزآٚري ذٛران زاْ

529009 ازأٝ حفاري 1398/02/18 3992748 756296
عاسٔاٖ-آعتاٖ لسط رضٛي   

ٔٛلٛفات ّٔه

 - ٘زيٕا٘ي

ٔيأي مشهد
ٔشٟس

 - تمي آتاز

عًٙ تغت
وشاٚرسي-وشاٚرسي

911007 ازأٝ حفاري 1398/05/10 3913219 288556
 عّي،عثاععّي ٚ جٛاز لصاب 

ٔحٕس آتازي ٚوالي عايزيٗ

تزتت- فزيٕاٖ   

جاْ جام تربت
تزتت جاْ

 أيز آتاز والتٝ

صٛفي
وشاٚرسي-وشاٚرسي

602372 ازأٝ حفاري 1398/06/12 3868383 744850 حغيٙعّي شىٛٞي فز  ذٛاف حيدريه تربت رشترٛار ٘ٛ غاب ٔزغساري-زاْ ٚ طيٛر

806435 ازأٝ حفاري 1398/06/30 3958693 676174
 عّي اصغز تشري أيس ٚغالٔحغيٗ

رعِٛي ٚوالي عايزيٗ
٘يشاتٛر

نيشابور

٘يشاتٛر ٟٔسي آتاز وشاٚرسي-وشاٚرسي

600092 ازأٝ حفاري 1398/06/16 3945217 724263
 ازارٜ آب ٚ فاضالب رٚعتايي تزتت

حيسريٝ
رخ

حيدريه تربت
تزتت حيسريٝ

 احٕسآتاز

ذشاعي

ٔصزف-شزب رٚعتايي  

ذاٍ٘ي

516002 ازأٝ حفاري 1398/12/25 4025646 726863 شزوت آب ٚ فاضالب ٔشٟس چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

تيٙاِٛز ٔشٟس
ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي

201544 ازأٝ حفاري 1399/03/25 4113592 614452 حيسرعّي تالزي لٛچاٖ
قوچان

لٛچاٖ ٖ  جزتٛزٜ  عاسٔا ٌاٚزاري-زاْ ٚ طيٛر

927139 ازأٝ حفاري 1398/01/05 3823240 289015
 شزوت عٟأي سراعي ايثارٌزاٖ

تايثاز
وزات

جام تربت
تايثاز  ٝ فزس٘ وشاٚرسي-وشاٚرسي

602883 ازأٝ حفاري 1398/04/13 3825518 258732 شزوت تزق ٔٙطمٝ اي ذٛاف
خواف

ذٛاف  ٖ عٍٙا صٙعت ٚ ذسٔات-صٙعت

804576 ازأٝ حفاري 1398/08/19 4006681 674640 عّي تاالٚر ٚويُ عايزيٗ ٘يشاتٛر

نيشابور

٘يشاتٛر زشت 

 صٙايع ٚاتغتٝ تٝ

ٔزغساري-وشاٚرسي  

ترٓ ٌذار

100308 ازأٝ حفاري 1398/08/20 3988054 529749
 ازارٜ آب ٚ فاضالب رٚعتايي

عثشٚار
عثشٚار

سبزوار
عثشٚار شٕظ  اتاز

ٔصزف-شزب رٚعتايي  

ذاٍ٘ي

514120 ازأٝ حفاري 1399/02/02 4043971 708851 ازارٜ آب ٚ فاضالب رٚعتايي ٔشٟس چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس وٛرزٜ
ٔصزف-شزب رٚعتايي  

ذاٍ٘ي

622086 ازأٝ حفاري 1398/02/11 3892473 685315 ٔحٕسرضا ٞٛشٕٙسشازٟٔزي  اسغٙس حيدريه تربت ٔٝ ٚالت شازٟٔز ٔزغساري-زاْ ٚ طيٛر

804938 ازأٝ حفاري 1398/02/23 4002781 677874 شزوت غذائي ٌّشيس  ٘يشاتٛر
نيشابور

٘يشاتٛر ارزٚغش ٔحصٛالت ِثٙي-صٙعت

202259 ازأٝ حفاري 1398/10/25 4109023 640579

 شزوت آب ٔٙطمٝ اي ذزاعاٖ

 رضٛي تٟزٜ تززارعيس حغٗ

ٔٛعٛي ٔمسْ

لٛچاٖ

قوچان

لٛچاٖ چاالوي 
تِٛيس شٗ ٚ-صٙعت  

ٔاعٝ

200955 ازأٝ حفاري 1398/10/29 4104570 643158 حغيٗ ٘ظز پٛر ٘اٚذي لٛچاٖ قوچان لٛچاٖ ٘اٚخ  وشاٚرسي-وشاٚرسي

200647 ازأٝ حفاري 1398/01/28 4104396 636566 ٞازي ٔيزساسازٜ فزذا٘ي  لٛچاٖ قوچان لٛچاٖ والتٝ ٔصطفي وشاٚرسي-وشاٚرسي

527807 ازأٝ حفاري 1398/04/10 4039859 729541

 آب ٔٙطمٝ اي ذزاعاٖ رضٛي

 تٟزٜ تززارٔشرعٝ ٔزغ ٔازر ٔشٟس

جٛجٝ

چٙاراٖ- ٔشٟس 

مشهد

ٔشٟس ا٘سرٚخ  ٔزغساري-زاْ ٚ طيٛر

622157 ازأٝ حفاري 1398/06/23 3891750 684258   ٓ ٔحٕس رضا فٟي اسغٙس حيدريه تربت ٔٝ ٚالت شازٟٔز ٔزغساري-زاْ ٚ طيٛر

202051 ازأٝ حفاري 1399/04/16 4099076 636600 رٔضاٖ رجايي زِٚٛ  لٛچاٖ قوچان لٛچاٖ آتٍزي زأساري-زاْ ٚ طيٛر

603135 ازأٝ حفاري 1398/04/31 3876802 654769 عشيشاِٝ ععيسي ٚويُ عايزيٗ 
 - ٔٝ ٚالت

فيض آتاز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت َ  آتاز عثس وشاٚرسي-وشاٚرسي

517658 ازأٝ حفاري 1399/01/10 4043544 710582 شزوت صٙايع  پرت  ٔشٟس چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس
 ٓ  ٔحٕساتازلائ

ٔمأي 
صٙعت ٚ ذسٔات-صٙعت

514103 ازأٝ حفاري 1399/03/24 4034535 721637 ازارٜ آب ٚ فاضالب رٚعتايي ٔشٟس چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس واظٓ آتاز
ٔصزف-شزب رٚعتايي  

ذاٍ٘ي

518462 ازأٝ حفاري 1399/03/20 4035417 715427
 شزوت شٟزن ٞاي صٙعتي

ذزاعاٖ رضٛي
چٙاراٖ- ٔشٟس 

مشهد
تيٙاِٛز ٍِٙز صٙعت-صٙعت

910284 ازأٝ حفاري 1398/03/04 3930670 258446 عّي ٔحٕس فاضّي ٚ عايزشزواء 
تزتت- فزيٕاٖ   

جاْ جام تربت
تزتت جاْ ٗ  آتاز حغ وشاٚرسي-وشاٚرسي

805863 ازأٝ حفاري 1398/08/30 3991042 689692 شزوت  ٔزغه  ٘يشاتٛر  ٘يشاتٛر نيشابور ٘يشاتٛر  ٝ ٝ  واشفي زا٘ ٔزغساري-زاْ ٚ طيٛر

514653 ازأٝ حفاري 1398/12/07 4020503 737988 شزوت آب ٚ فاضالب ٔشٟس چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس ٔشٟس
ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي
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529228 ازأٝ حفاري 1399/03/06 3987578 249738 ٔحٕٛز احٕسي راز 
 - ٘زيٕا٘ي

ٔيأي مشهد
ٔشٟس ٝ  ٔٙار والت وشاٚرسي-وشاٚرسي

804288 ازأٝ حفاري 1398/05/01 4017216 631931
 يٛعفعّي  چشٌي  ٔحٕس يٛعف 

فزٞٛزي
٘يشاتٛر

نيشابور
فيزٚسٜ احٕسيٝ وشاٚرسي-وشاٚرسي

805763 ازأٝ حفاري 1398/07/10 4013565 669513 عّي رضا تفضّي  ٘يشاتٛر
نيشابور

٘يشاتٛر غار
تِٛيس شٗ ٚ-صٙعت  

ٔاعٝ

604812 ازأٝ حفاري 1398/11/07 3913477 708633 آب ٚ فاضالب تزتت حيسريٝ
تزتت- ساٜٚ   

حيسريٝ حيدريه تربت
تزتت حيسريٝ اعفيٛخ 

ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي

518462 ازأٝ حفاري 1399/03/13 4035417 715427
 شزوت شٟزن ٞاي صٙعتي

ذزاعاٖ رضٛي
چٙاراٖ- ٔشٟس 

مشهد
تيٙاِٛز ٍِٙز صٙعت-صٙعت

927163 ازأٝ حفاري 1398/03/05 3840961 276076

 آلاياٖ غالٔزعَٛ صاتزي، ٘عٕت

 اِٝ اصالح طّة ٚ حغيٗ اتزاٞيٕي

 تّٛچ شىٛري ٚوالي ٔاِىيٗ لٙات

پغاٜٚ

وزات

جام تربت

تايثاز پغاٜٚ وشاٚرسي-وشاٚرسي

203145 ازأٝ حفاري 1398/05/28 4098633 636693 تزاتعّي سٔا٘ي ٔمسْ ٚشزواء لٛچاٖ قوچان لٛچاٖ آتٍزي وشاٚرسي-وشاٚرسي

805718 ازأٝ حفاري 1398/05/26 3982535 698287 شزوت ٔزغ ٔازر زيشتاز ٘يشاتٛر مشهد ٔشٟس زيشتازعفّي  صٙعت-صٙعت

513521 ازأٝ حفاري 1398/08/01 4038261 331685
- آعتاٖ لسط  

ٝ ٔٙط لٟالتصازي عزذظ ٔٛعغ
عزذظ

سرخس
عزذظ وچِٛي

ٔٙاطك-ذسٔات عايز  

آساز ٚيضٜ التصازي

912236 ازأٝ حفاري 1398/07/28 3852247 273023
 شزوت آب ٚ فاضالب اعتاٖ

ذزاعاٖ رضٛي
تايثاز

جام تربت
تايثاز ريشٜ

ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي

103298 ازأٝ حفاري 1399/02/09 4031985 591502 شزوت شٟزن ٞاي صٙعتي
 - جٛيٗ

عّطاٖ آتاز سبزوار
ذٛشاب عّطاٖ آتاز

صٙايع تغتٝ-صٙعت  

تٙسي

517995 ازأٝ حفاري 1398/03/22 4052025 694793 آب ٚ فاضالب ٌّثٟار چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

چٙاراٖ ذيج 
ٔصزف-شزب شٟزي  

غيزذاٍ٘ي

519085 ازأٝ حفاري 1398/06/06 4095213 641460 حشٕت اِٝ اعسي  چٙاراٖ- ٔشٟس 
قوچان

لٛچاٖ آتٍزي ٔزغساري-زاْ ٚ طيٛر

105395 ازأٝ حفاري 1398/08/13 4015170 560720
 شزوت آب ٚ فاصالب ذزاعاٖ

رضٛي
عثشٚار

سبزوار
عثشٚار عطح شٟز

ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي

202259 ازأٝ حفاري 1398/10/11 4109023 640579

 شزوت آب ٔٙطمٝ اي ذزاعاٖ

 رضٛي تٟزٜ تززارعيس حغٗ

ٔٛعٛي ٔمسْ

لٛچاٖ

قوچان

لٛچاٖ چاالوي 
تِٛيس شٗ ٚ-صٙعت  

ٔاعٝ

518054 ازأٝ حفاري 1399/04/07 4067292 680037
 تعاٚ٘ي وشاٚرسي ٚ زأپزٚري آق 

چشٕٝ چٙاراٖ
چٙاراٖ- ٔشٟس 

مشهد
چٙاراٖ

 آق چشٕٝ

شيد واّ٘ٛ
زأساري-زاْ ٚ طيٛر

913163 ازأٝ حفاري 1398/02/28 3854387 283047
 شزوت آب ٔٙطمٝ اي ذزاعاٖ

رضٛي
تايثاز

جام تربت
تايثاز ريشٜ

آب-ذسٔات عايز  

تصفيٝ شسٜ

540502 ازأٝ حفاري 1398/06/10 4026613 725393 شزوت آب ٚ فاضالب ٔشٟس چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس
ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي

604812 ازأٝ حفاري 1398/12/27 3913477 708633 آب ٚ فاضالب تزتت حيسريٝ
تزتت- ساٜٚ   

حيسريٝ حيدريه تربت
تزتت حيسريٝ اعفيٛخ 

ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي

804736 ازأٝ حفاري 1399/03/11 4008951 650960 عيس حغيٗ ٔزتضٛي   ٘يشاتٛر نيشابور ٘يشاتٛر  ٖ ر٘يٍا وشاٚرسي-وشاٚرسي

517302 ازأٝ حفاري 1398/02/31 4064810 687197 ٔحغٗ أيزي  ٚعايزشزواء  چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

چٙاراٖ لٓ وشاٚرسي-وشاٚرسي

600092 ازأٝ حفاري 1398/06/05 3945217 724263
 ازارٜ آب ٚ فاضالب رٚعتايي تزتت

حيسريٝ
رخ

حيدريه تربت
تزتت حيسريٝ

 احٕسآتاز

ذشاعي

ٔصزف-شزب رٚعتايي  

ذاٍ٘ي

911267 ازأٝ حفاري 1398/06/10 3953989 761349 شزوت فزآٚرز پالعتيه
تزتت- فزيٕاٖ   

جاْ مشهد
فزيٕاٖ لّعٝ ٘ٛفزيٕاٖ صٙعت-صٙعت

517778 ازأٝ حفاري 1398/12/27 4031229 722612 شزوت آب ٚ فاضالب ٔشٟس چٙاراٖ- ٔشٟس 
مشهد

ٔشٟس َ  آتاز ٔٙش
ٔصزف-شزب شٟزي  

ذاٍ٘ي

604344 جبثجبئي 1398/11/06 3911118 701297 ٔسيطيت ثٟساقت ٔحيٍ ذطاؾبٖ 
تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ فطظق 

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

602240 جبثجبئي 1398/05/28 3858766 754274
 ٖجساِحٕيس احٕسي  تيٕٛضي 

ٚويُ ؾبيطيٗ
ذٛاف

خواف
ذٛاف نيسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

609191 جبثجبئي 1398/01/21 3896961 639175 حؿيٗ ؾبالضي ٔمسْ ٚويُ ؾبيطيٗ وبقٕط
کاشمر

وبقٕط وبغغٛ٘ٝ آجط پعي-نٙٗت

519010 جبثجبئي 1398/05/19 4048958 737118 قطوت تٗبٚ٘ي ٚٔطغساضي ثبٔٗ چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس ا٘سضخ  ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض
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925035 جبثجبئي 1398/03/13 3873577 242873 لبؾٓ اؾسي ٚ ٌُ ٔحٕس غيٛض  ثبذطظ- قٟط ٘ٛ  جام تربت ثبذطظ  ٝ اضظ٘ وكبٚضظي-وكبٚضظي

529009 جبثجبئي 1398/01/26 3992748 756296
ؾبظٔبٖ-آؾتبٖ لسؼ ضيٛي   

ٔٛلٛفبت ّٔه

 - ٘طيٕب٘ي

ٔيبٔي مشهد
ٔكٟس

 - تمي آثبز

ؾًٙ ثؿت
وكبٚضظي-وكبٚضظي

514610 جبثجبئي 1398/02/24 4068225 674442
 ٔحٕسجٗفطي ٚ ٔحٕسضيب 

جٗفطي ؾيس آثبز  ٚوالي ؾبيطيٗ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ ؾيس آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514902 جبثجبئي 1398/02/10 4065623 681099 ؾٗيس ذٙساٖ ٚويُ ؾبيطيٗ  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ ٖجسَ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910487 جبثجبئي 1398/01/21 3947196 241696
 ٔحٕس اؾٕبٖيُ،٘بٞيس ٚ فبَٕٝ 

فطيٕب٘يبٖ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ مشهد
فطيٕبٖ

 وبضيعحبج

ٔحٕسجبٖ
وكبٚضظي-وكبٚضظي

618057 جبثجبئي 1398/01/17 3889827 586080
 ٔحٕسحؿٗ ّٖي ظازٜ ٚويُ  

ؾبيطيٗ
ثطزؾىٗ

کاشمر
ثطزؾىٗ حؿيٗ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

109184 جبثجبئي 1398/06/04 3952877 498107 ازاضٜ أٛضاضايي  ؾجعٚاض زاٚضظٖ سبزوار ؾجعٚاض ٖجسإِّىي وكبٚضظي-وكبٚضظي

600014 جبثجبئي 1399/02/07 3946572 698221 ٔحٕس جٟبٍ٘يطي ٚقطوبء  ضخ حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ ؾُّبٖ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608146 جبثجبئي 1398/02/17 3898960 621235

 ّٖي حؿيٗ ظازٜ،ٚ حؿٗ 

 اؾٕبٖيُ ٞبقٓ آثبزي ٚ ٔحٕس

اؾتٛاض ٘مبثي ٚوالي ؾبيطيٗ

وبقٕط

کاشمر

ذّيُ آثبز ؾٗس آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

911179 جبثجبئي 1398/08/28 3914539 266392 ذب٘ٓ ٔطييٝ وبثّي فطقچي   تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ ٘ٛاي وكبٚضظي-وكبٚضظي

514264 جبثجبئي 1398/02/16 4065063 689692 غالّٔٗي  يعزي ٚ قطوبء  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ ٖطة آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

924026 جبثجبئي 1398/01/17 3969507 300976 ٔحٕس پٛضظازٜ ٚغٛقباِسيٗ پٛضظازٜ  آق زضثٙس
جام تربت

نبِح آثبز لّٗٝ حٕبْ وكبٚضظي-وكبٚضظي

910276 جبثجبئي 1398/01/10 3892453 309505 ٔحٕس ججبضپٛض ٚويُ ؾبيطيٗ  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ قٟطؾتب٘ه وكبٚضظي-وكبٚضظي

515326 جبثجبئي 1398/02/08 4054469 694864
ٓ  فٟيٕي  ٚ شٚاِفمبض زٞمبٖ   ٔطي

قطيف آثبزي ٚ ؾبيط ظاضٖيٗ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ جٕٕ آة وكبٚضظي-وكبٚضظي

601202 جبثجبئي 1398/01/27 3885080 717996
 ضًٔبّ٘ٗي حيسضي ٚحؿيّٙٗي 

فطجي ٚوالي ؾبيطيٗ
ضقترٛاض

حيدريه تربت
ضقترٛاض وت وكبٚضظي-وكبٚضظي

910610 جبثجبئي 1398/01/18 3945915 234064 حؿيٗ فطيٕب٘يبٖ ٚ ؾبيطقطوبء  تطثت- فطيٕبٖ  مشهد  فطيٕبٖ  ٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي وت

529278 جبثجبئي 1399/04/15 3987553 766648 ٖجبؼ  وبٚٚؾي  ٚويُ ؾبيطيٗ  مشهد - ٘طيٕب٘ي ٔكٟس  َ اثٕب وكبٚضظي-وكبٚضظي

805813 جبثجبئي 1398/10/25 4001984 679476
 قطوت آة ٚ فبيبة اؾتبٖ

ذطاؾبٖ ضيٛي
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض ذطٚ ؾفّي

ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

604595 جبثجبئي 1398/05/27 3904339 724135 ٔحٕس پٛضحؿيٗ ٚويُ ؾبيطيٗ  تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ أيطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

109076 جبثجبئي 1398/01/29 4020684 484270
 ؾيس ٔطتًي حؿيٙي ٚويُ 

ؾبيطيٗ
زاٚضظٖ

سبزوار
زاٚضظٖ ٔعيٙبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

805718 جبثجبئي 1398/03/28 3982535 698287 قطوت ٔط٘ ٔبزض زيعثبز ٘يكبثٛض مشهد ٔكٟس زيعثبزؾفّي  نٙٗت-نٙٗت

122055 جبثجبئي 1398/02/25 4066612 628759 ٔحٕسنبزق  ؾٛذتبّ٘ٛ  يٍٙجٝ نيشابور ٘يكبثٛض  ٖ ٝ  ٔيسا والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

608589 جبثجبئي 1398/01/28 3900881 612893 حؿٗ َبٞطي ٚويُ ؾبيطيٗ وبقٕط کاشمر ذّيُ آثبز اضغب وكبٚضظي-وكبٚضظي

102327 جبثجبئي 1398/02/26 4070376 501723 ؾٗيس اثٛيؿب٘ي سبزوار - جٛيٗ جغتبي  ٖ اثٛيؿب وكبٚضظي-وكبٚضظي

102777 جبثجبئي 1398/05/07 4040515 592190 ٔحٕس ضيب ضثبٌ جعي سبزوار - جٛيٗ ذٛقبة ضثبٌ جع وكبٚضظي-وكبٚضظي

603420 جبثجبئي 1398/01/31 3864069 645025 ازاضٜ أٛض اضايي حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت حبجي اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

911284 جبثجبئي 1398/12/25 3932519 247017
 ثطاتّٗي قيطٚا٘ي ٚ غالّٔٗي فىٛ 

ضي ٚوالي ؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ وبضيع٘ٛ وكبٚضظي-وكبٚضظي

515629 جبثجبئي 1398/03/12 4040068 720277
 (يه پٙجٓ)ٔٛؾي اِطيب ٘بٔساض

(چٟبض پٙجٓ)ازاضٜ اٚلبف ٔكٟس
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس

ٔحٕساثبزايّربٖ

ي 
وكبٚضظي-وكبٚضظي

102818 جبثجبئي 1398/01/08 4032507 597348

 لطثبّ٘ٗي ؾُّبٖ آثبزي،لطثبّ٘ٗي 

 چٛپب٘ي ٚٔحٕس ؾُّبٖ آثبزي

ٚوالي ؾبيطيٗ

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز
سبزوار

ذٛقبة ؾُّبٖ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

518494 جبثجبئي 1398/08/18 4039899 711819 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس  ٖ ؾٛضا ٔهطف-قطة قٟطي  

102368 جبثجبئي 1398/03/07 4071077 490946 ؾيسّٖي ٔرتبضي سبزوار - جٛيٗ جغتبي ٝ  جٗفطاثبز ٔعضٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

608949 جبثجبئي 1398/04/11 3903660 624846 غالٔطيب آضيب٘ي ٔحٕسيٝ وبقٕط کاشمر وبقٕط ؾطحٛيه  وكبٚضظي-وكبٚضظي

530304 جبثجبئي 1398/10/28 3971514 727207 ٔحٕس تمي فطظا٘ٝ ٚويُ ؾبيطيٗ  مشهد - ؾًٙ ثؿت ٔكٟس  ٝ ؾطغبي وكبٚضظي-وكبٚضظي

910325 جبثجبئي 1398/03/28 3940713 232944
ضأيٗ ٚأيط- أيطحؿيٗ،        

ٌ اٞطي ٘يب

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ مشهد
فطيٕبٖ

 ٝ  وت

قٕكيطؾفّي 
وكبٚضظي-وكبٚضظي

910277 جبثجبئي 1398/02/08 3892272 310087
 غالٔطيب ظاضٖي حؿٗ آثبز آلب 

ثيه ٚويُ ؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ قٟطؾتب٘ه وكبٚضظي-وكبٚضظي

514886 جبثجبئي 1398/01/17 4061074 686523
 ٔحٕٛز لّي پٛض ٚ ذسازاز ّٔىب٘ي 

ٚٔحٕس تمي وٕبِي ٚوالي ؾبيطيٗ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

چٙبضاٖ
 حؿٗ آثبز

ٌٙجس ييبء
وكبٚضظي-وكبٚضظي



کد
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نوع پروانه

 .ت
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517068 جبثجبئي 1398/01/27 4067928 713750 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس اضزان 
ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

910211 جبثجبئي 1398/12/06 3908664 282541
 ازاضٜ اٚلبف ٚأٛض ذيطيٝ تطثت جبْ

ٔٛلٛفٝ ٖجبؾمّي ذبٖ -

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ يبلٛتيٗ وكبٚضظي-وكبٚضظي

603009 جبثجبئي 1398/07/11 3869103 650414
 ثطات پبضؾب جٙت آثبزي ٚويُ 

ؾبيطيٗ

 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت جٙت آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

108058 جبثجبئي 1398/05/06 3933160 630651 ٖجس اهلل فطز َطلي لّٗٝ- ؾٍٙطز  کاشمر  وبقٕط َطق وكبٚضظي-وكبٚضظي

514785 جبثجبئي 1398/03/07 4041183 723388

 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي ثٝ 

ٚلطثبٖ ؾّيٕب٘ي 8/10ٚ٘ؿجت  

 ٔبقبءاِٝ زاَّٚت ٚوالي ؾبيطيٗ

2/10ثٝ ٘ؿجت

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

ٔكٟس ذُبيبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

602361 جبثجبئي 1398/01/10 3859394 754345 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي ذٛاف ذٛاف
خواف

ذٛاف نيسآثبز
ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

600330 جبثجبئي 1398/07/15 3939221 705629
 غالٔطيب جٕٗٝ ٌي ٚٔحٕسضيب 

ؾّيٕب٘ي ٚوالي ؾبيطيٗ
ضخ

حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ حكٕت آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

530286 جبثجبئي 1398/07/17 3968831 727793 ؾيس حؿيٗ ٖعيعي   مشهد - ؾًٙ ثؿت ٔكٟس  ٝ ؾطغبي وكبٚضظي-وكبٚضظي

608387 جبثجبئي 1399/04/01 3891764 609402
 ٔهُفي نبزلي ٞبقٓ آثبزي ٚ 

ّٖي ضؾتٕي ٚوالي ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز َبٞطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

604860 جبثجبئي 1398/09/20 3907950 715117 ّٖي نجٛحي ٚويُ ؾبيطيٗ  تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ حبجي آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514678 جبثجبئي 1398/08/01 4044798 715458 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي ٚ ؾبيط قطوبء  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس ضيحبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

516359 جبثجبئي 1398/02/23 4009029 745883 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس َطق وكبٚضظي-وكبٚضظي

514915 جبثجبئي 1398/02/17 4035070 724374
 ضًٔبّ٘ٗي اوجطي،ّٖيطيب ٚ ذب٘ٓ 

ٞسيٝ پسضاْ ٚ ؾبيطقطوبء
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس فتح آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608659 جبثجبئي 1398/03/21 3896837 635734
 ٔحٕس ذٛقجيٗ ٚ غالٔطيب ويٛاٖ 

پٛض ٚويُ ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
وبقٕط فسافٗ وكبٚضظي-وكبٚضظي

912070 جبثجبئي 1398/04/05 3855612 256679 آة ٚفبيالة ضٚؾتبيي تبيجبز تبيجبز
جام تربت

تبيجبز ؾٛضاٖ
ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

300020 جبثجبئي 1398/03/04 3807536 645020 احٕس فب٘ي پبوسَ ٌٙبثبز گناباد ٌٙبثبز چكٕٝ ثطٚ٘ي ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

516450 جبثجبئي 1398/08/11 4034167 720238 ٗ  قطوبء    ٔحؿ چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ثيٙبِٛز  ٝ چبٜ  ذبن قطة ؾبيط-قطة ؾبيط

910477 جبثجبئي 1398/07/22 3903382 304089 غالّٔٗي  ٔمٙي ثبقي  ٚويُ ؾبيطيٗ 
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ لّٗٝ ٌه وكبٚضظي-وكبٚضظي

910048 جبثجبئي 1398/05/26 3907313 279059
ٔٛلٛفبت- آؾتب٘مسؼ ضيٛي    

ّٔه

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ؾجبزيٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

525593 جبثجبئي 1398/03/29 4035891 744846 احٕس ضازٔطز چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس فبضٔس زا٘ٝ ثٙسي قٗ-نٙٗت

514763 جبثجبئي 1398/05/07 4042102 727806
 حؿٗ ٚؾيف اِٝ قفيٗي ٚوالي 

ؾبيطيٗ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس قٛضاة  وكبٚضظي-وكبٚضظي

529244 جبثجبئي 1398/04/16 3993480 755715
ٔٛلٛفبت-آؾتبٖ لسؼ ضيٛي   

ّٔه

 - ٘طيٕب٘ي

ٔيبٔي مشهد
ٔكٟس تمي  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

515616 جبثجبئي 1398/12/26 4037549 721640

 ّٖي انغط وبضيعي غالٔحؿيٗ 

 اؾٕبٖيّي ٔبقباِٝ ٘يىٛيي

 ٕ٘بيٙسٌبٖ ظاضٖيٗ وكت ٔٛلت ٚ

 ٔحؿٗ ثطازضاٖ ٔميٕي ٚويُ

ؾبيطيٗ

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

ٔكٟس چٟبضثطج  وكبٚضظي-وكبٚضظي

804672 جبثجبئي 1398/02/03 4003562 651839 ثٙيبزٔؿتًٗفبٖ ا٘مالة اؾالٔي  ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض چٟبضثطج  وكبٚضظي-وكبٚضظي

602104 جبثجبئي 1398/03/29 3858673 757261 ّٖي لطيكي  ٚويُ ؾبيطيٗ  ذٛاف خواف ذٛاف ِٚي  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

912770 جبثجبئي 1398/12/01 3846199 303378 ٝ  احٕسي  ٚويُ ؾبيطيٗ  ٖجساِ تبيجبز جام تربت تبيجبز لٛٔي وكبٚضظي-وكبٚضظي

602472 جبثجبئي 1398/01/21 3838488 228841
 تِٛيستٗبٚ٘ي آجطَالي ٌُ ؾطخ 

ذٛاف
ذٛاف

خواف
ذٛاف ٌّكٗ ٚ فبيٙسض آجط پعي-نٙٗت

515622 جبثجبئي 1398/03/11 4014271 745473 ٘يطٌٚبٜ قطيٗتي- قطوت ثطق    چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس لّٗٝ ذيبثبٖ أبوٗ ٚ ٘ٛاحي-نٙٗت  

804671 جبثجبئي 1398/07/28 3999550 683290
 ٔحٕس ضحٕب٘ي ٚ ٔحٕس اثطاٞيٓ 

حيسضي ٚ ؾبيطقطوبء
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض ٘د زضٖٚ وكبٚضظي-وكبٚضظي

601030 جبثجبئي 1398/02/25 3875646 724459 غالْ ّٖي أيطيبٖ ٚويُ ؾبيطيٗ  ضقترٛاض حيدريه تربت ضقترٛاض  ٖ ٌّؿتب وكبٚضظي-وكبٚضظي

602185 جبثجبئي 1398/02/15 3865912 753582 ٞبزي لطايي ٚويُ ؾبيطيٗ  ذٛاف حيدريه تربت ضقترٛاض ؾٗبزت  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي
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804733 جبثجبئي 1398/01/28 3993418 666699
 ٔحٕس تطاة ثيٍي ٚ ذساثرف اِٝ 

ٚضزي ٚوالي ؾبيطيٗ
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض ضٚح اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608115 جبثجبئي 1398/05/30 3898725 639832 ّٖي ثرتيبضي ٚويُ ؾبيطيٗ  وبقٕط کاشمر وبقٕط ضظق  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

911661 جبثجبئي 1399/04/17 3936564 280841 احٕس ؾبالضي ذٛاٜ  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ ً  ؾفّي زٚؾٙ ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

603258 جبثجبئي 1399/04/16 3864576 647910 غالٔطيب وطيٕي ٚويُ ؾبيطيٗ  حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت ٘هطٚيي وكبٚضظي-وكبٚضظي

513265 جبثجبئي 1398/06/09 4039208 328900
أالن ٚ اضايي- آؾتب٘مسؼ    

116- چبٜ ظ٘ساٖ - ؾطذؽ  
ؾطذؽ

سرخس
ؾطذؽ ـ  ذعائي  لٛ وكبٚضظي-وكبٚضظي

514858 جبثجبئي 1398/02/21 4049244 702496 احٕس يغٕبيي ٚويُ ؾبيطيٗ  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ اثطاٞيٓ  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

600021 جبثجبئي 1398/02/11 3937774 707758 ؾيس وبْٓ ٌٛٞطقبزي   ضخ حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ قٛضحهبض وكبٚضظي-وكبٚضظي

102958 جبثجبئي 1398/01/27 4066662 480143
  ٓ  اؾٕبٖيُ حؿيٗ اثبزي اثطاٞي

ُ آثبزي  ٚوالي ؾبيطيٗ ذّي

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي ذّيُ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910055 جبثجبئي 1398/02/18 3938073 244843
ؾبظٔبٖ-آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  

ٔٛلٛفبت ّٔه

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ضثبٌ ذبوؿتطي وكبٚضظي-وكبٚضظي

518193 جبثجبئي 1398/01/19 4035256 716901
ٖ پػٚٞكٟبي ّٖٕي  ٚ نٙٗتي  ؾبظٔب

ذطاؾبٖ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

ثيٙبِٛز ٍِٙط

 ذسٔبت آٔٛظقي، أبوٗ

ٔطاوع-ٔصٞجي ٚ زضٔب٘ي  

فٗ آٚضي ٚ پػٚٞكي

618122 جبثجبئي 1398/02/24 3896872 581834
ٗ  أبٔي َبٞطي ٚويُ    حؿ

ؾبيطيٗ
ثطزؾىٗ

کاشمر
ثطزؾىٗ ٖجسي وكبٚضظي-وكبٚضظي

515288 جبثجبئي 1398/04/05 4057232 693632 ٔحٕس أيٗ ٖجبؾي ٔمسْ ٚ قطوبء  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

چٙبضاٖ ٔحٕساثبزثّٛچ  وكبٚضظي-وكبٚضظي

515906 جبثجبئي 1398/05/26 4045819 700242
 قطوت اة ٚفبيالة ضٚؾتبيي

ذطاؾبٖ ضيٛي
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ ٌ ض٘ب ٌبٚ

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

608566 جبثجبئي 1398/02/04 3895724 611956
 حؿٗ ضثيٗي ٌُ ٌيط ٚويُ 

ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز اضغب وكبٚضظي-وكبٚضظي

102353 جبثجبئي 1398/03/07 4039561 578352 لبؾٓ غفٛضي ٘ػاز ٚويُ ؾبيطيٗ سبزوار - جٛيٗ ذٛقبة چبٞه وكبٚضظي-وكبٚضظي

518126 جبثجبئي 1398/03/13 4038655 710667 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ثيٙبِٛز ؾٛضاٖ ٔهطف-قطة قٟطي  

518320 جبثجبئي 1398/01/28 4037858 712985 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ثيٙبِٛز ؾٛضاٖ ٔهطف-قطة قٟطي  

517728 جبثجبئي 1398/07/14 4024727 725601 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس ٔكٟس ٔهطف-قطة قٟطي  

107036 جبثجبئي 1398/01/11 3981785 589842 ازاضٜ أٛض اضايي ؾجعٚاض ُٖبئيٝ سبزوار ؾجعٚاض يحيي  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

107027 جبثجبئي 1398/02/16 4002671 605485
 ذب٘ٓ فطحٙبظ أيٙي ٚآلبي ٔطتًي  

غفٛضي  ؾجعٚاضي
ُٖبئيٝ

سبزوار
ؾجعٚاض  ٝ ضثيٗي وكبٚضظي-وكبٚضظي

301126 جبثجبئي 1398/03/12 3831462 727178
 ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ

ضيٛي
ٌيؿٛض

حيدريه تربت
ضقترٛاض حبجي  ٔيط وكبٚضظي-وكبٚضظي

100308 جبثجبئي 1398/03/13 3988054 529749
 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

ؾجعٚاض
ؾجعٚاض

سبزوار
ؾجعٚاض قٕؽ  اثبز

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

910517 جبثجبئي 1398/01/11 3875514 302084 ٖ ٔكٟسي  ّٖي  ضحيٕيب تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تبيجبز ٔحٕسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514516 جبثجبئي 1399/01/19 4060359 689952 ّٖي اوجط ٖجبؾي زِٚٛئي    چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ  ٖ ٝ  ٔيب والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

604802 جبثجبئي 1398/04/18 3908772 727156 حؿيٗ حؿبٔي ضقترٛاضي   تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ زِٚت آثبز آجط فكبضي-نٙٗت

602359 جبثجبئي 1398/07/29 3869551 744904
 ٔحٕس ٖجبؾي ٔمسْ ٚ حؿيٗ ٚ 

ٔحٕس ٔيط ؾٗيسي ٚوالي ؾبيطيٗ
ذٛاف

حيدريه تربت

ضقترٛاض حؿيٗ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

600139 جبثجبئي 1398/02/05 3939895 720248 حٕيس ضيب ٘رٗي ٚويُ ؾبيطيٗ  ضخ حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ ٔحٕٛز آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

529166 جبثجبئي 1398/02/29 3987945 769281 ّٖي اوجط فيى پٛض مشهد - ٘طيٕب٘ي ٔكٟس  َ اثٕب وكبٚضظي-وكبٚضظي

912046 جبثجبئي 1398/03/13 3846077 298181 نسا ٚ ؾيٕبي ٔطوع ذطاؾبٖ  تبيجبز
جام تربت

تبيجبز تبيجبز
 ذسٔبت ٖٕٛٔي ٚ

نسا ٚ ؾيٕب-زِٚتي

618070 جبثجبئي 1398/02/17 3890574 588319
 حؿيٗ  حؿٗ ظازٜ ٚويُ     

ؾبيطيٗ
ثطزؾىٗ

کاشمر
ثطزؾىٗ وٛقٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

517772 جبثجبئي 1398/04/29 4004976 750384
 ٔحٕس تمي  ذبزْ اِكطيٗٝ ٚويُ 

ؾبيطيٗ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس ٓ  اثبز جي وكبٚضظي-وكبٚضظي

804419 جبثجبئي 1398/10/01 4012812 650542
 غالٔحؿيٗ آتكٍبٞي ٚ حؿيٗ  

ضؾتٕي ٚؾبيط قطوب
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض ثكٙيج  وكبٚضظي-وكبٚضظي

514805 جبثجبئي 1398/01/11 4045463 709355
 حؿٗ فالح َٛؾي ٚويُ ٚضثٝ 

ٌ ٚؾي  ٔطحْٛ ّٖي انغط فالح  
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس  ٝ چٙبضؾٛذت وكبٚضظي-وكبٚضظي



کد

کالسه
نوع پروانه

 .ت

مجوز/پروانه
UTM-Y UTM-X نام مشترک دشت امور شهرستان اراضی نوع مصرف

910208 جبثجبئي 1398/01/17 3930635 246672
ؾبظٔبٖ- آؾتبٖ لسؼ ضيٛي   

ٔٛلٛفبت ّٔه

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ٔٛٔٗ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

518462 جبثجبئي 1399/01/19 4035442 715397
 قطوت قٟطن ٞبي نٙٗتي

ذطاؾبٖ ضيٛي
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ثيٙبِٛز ٍِٙط نٙٗت-نٙٗت

603252 جبثجبئي 1398/08/26 3867172 652319
 ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ 

ضيٛي

 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت جٙت آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608072 جبثجبئي 1398/02/17 3895252 603848   ٗ انغط ضحٕب٘ي وٙسضي ٚؾبيطي وبقٕط کاشمر ذّيُ آثبز وٙسض وكبٚضظي-وكبٚضظي

910540 جبثجبئي 1398/03/13 3932206 256023
 آلبيبٖ ٖجبؼ، جٛاز ٚ احٕس قٟطت

ٍٕٞي وبٚيب٘ي

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ؾٕبذٖٛ وكبٚضظي-وكبٚضظي

530047 جبثجبئي 1398/06/23 3961327 751406 اثٛاِمبؾٓ لبؾٕي ٚويُ ؾبيطيٗ  مشهد - ؾًٙ ثؿت فطيٕبٖ قطيف  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

805297 جبثجبئي 1398/12/22 3986432 684093 ضيب َبٞطي ٚويُ ؾبيطيٗ  ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض زيف زيف وكبٚضظي-وكبٚضظي

602061 جبثجبئي 1398/09/23 3853023 760947
 حؿيٗ حؿيٙي فطح آثبزي ٚويُ 

ؾبيطيٗ
ذٛاف

خواف
ذٛاف فطح اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

604776 جبثجبئي 1398/05/28 3907930 729979 ّٖيطيب فسايي  تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ پيه آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

302147 جبثجبئي 1398/03/23 3844864 595309 آلب شثيح اِٝ ثبلطظازٜ ٚ ؾبيط قطوبء  ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي
گناباد

ثجؿتبٖ فرطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

911304 جبثجبئي 1398/01/17 3899272 289575
 ثٟطٚظ ٚ ٔحٕس اؾحبق ايُ  ثيٍي 

ٚوالي ؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ وبضيع٘ٛ آجط پعي-نٙٗت

514373 جبثجبئي 1398/09/27 4059066 696049
 حؿيٗ ٚ حؿٗ ٚ ّٖي ٔحٕٛز 

آثبزي ٚ ّٖي ذطاؾب٘ي
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ ٟٔسي ؾُّبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

102850 جبثجبئي 1398/01/29 4067486 512352 ثبثبلّي ٔٙهٛضيبٖ  سبزوار - جٛيٗ جغتبي ٌٛضي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

910249 جبثجبئي 1398/03/07 3919434 266316
 حؿيٗ ؾيسي ٘ٛاي ٚذب٘ٓ افؿب٘ٝ 

وبثّي فطقچي

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ تمي آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

516105 جبثجبئي 1398/02/09 4044087 709273 فبيُ  فبيّي ؾٍٙب٘ي ٚ قطوبء  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس وٛضزٜ  وكبٚضظي-وكبٚضظي

608159 جبثجبئي 1398/05/06 3902171 612081 ّٖي اوجط نفطي ٚويُ ؾبيطيٗ    وبقٕط کاشمر ذّيُ آثبز ٔعزٜ وكبٚضظي-وكبٚضظي

514367 جبثجبئي 1398/03/07 4062328 691874 اؾٕبٖيُ ثطاتي يٛؾف آثبزي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ  َ چٙجطغطثب وكبٚضظي-وكبٚضظي

103931 جبثجبئي 1399/01/23 4049042 604754
 قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ

ضيٛي ثٟطٜ ثطزاضٟٔسي ٔكىب٘ي

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
ذٛقبة آثطٚاٖ ذسٔبت-ذسٔبت تجبضي

201641 جبثجبئي 1398/04/12 4100327 664579
 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

لٛچبٖ
لٛچبٖ

قوچان
لٛچبٖ ٌٌٛبّ٘ٛ

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

102668 جبثجبئي 1398/11/23 4033497 604595

 ،ٔحٕسٔطٚي ،ؾيس وبْٓ ضثبَي 

 ثطاتّٗي ضثبَي ٚ ضًٔبٖ ّٖي حك

پٙبٜ ٚوالي ؾبيطيٗ

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز
نيشابور

فيطٚظٜ ضثبَي وكبٚضظي-وكبٚضظي

601375 جبثجبئي 1399/02/03 3878794 741033 حؿيٗ نجب٘ ظازٜ ٚويُ ؾبيطيٗ  ضقترٛاض
حيدريه تربت

ضقترٛاض فتح آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

805126 جبثجبئي 1398/02/04 3996004 673274 ٔحٕساؾٕبٖيُ ٘ميجي ٚ قطوبء  ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض ضحيٓ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102135 جبثجبئي 1398/01/27 4043519 581460 نجط ذبٖ وّٕيكي   سبزوار - جٛيٗ ذٛقبة نسضاثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

603225 جبثجبئي 1398/04/05 3885646 671604 ّٖي ثطازضاٖ حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت قبٞطي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

513309 جبثجبئي 1398/08/16 3990790 334136
أالن ٚ اضايي- آؾتب٘مسؼ   

186- ضججي - ؾطذؽ  
ؾطذؽ

سرخس
ؾطذؽ نسضآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

601510 جبثجبئي 1398/03/26 3899222 700236 ْ  ذطاؾبٖ  ٝ  تِٛيس ذٛضان زا وبضذب٘ ضقترٛاض
حيدريه تربت

تطثت حيسضيٝ ثٛضي  آثبز ذٛضان زاْ-نٙٗت

603365 جبثجبئي 1398/03/08 3873526 646942 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت ٕٞت  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

622062 جبثجبئي 1398/04/06 3895127 685493

 ثطات اِٝ لطثب٘ي قبز ٟٔطي ٚ 

 ضًٔبّ٘ٗي يٗمٛة ظازٜ قبزٟٔطي

ٚوالي ؾبيطيٗ

اظغٙس

حيدريه تربت

ٔٝ ٚالت قبزٟٔط وكبٚضظي-وكبٚضظي

515919 جبثجبئي 1398/04/22 4005859 743513 ٖ ثٟكت ضيب ؾبظٔب چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس ٔكٟس  ذسٔبت ٖٕٛٔي ٚ

517736 جبثجبئي 1398/03/05 4049981 709731 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ لطٜ جٍُٙ وكبٚضظي-وكبٚضظي

804454 جبثجبئي 1398/01/08 3987985 685723
 اثٛاِفًُ ِٛائي ٚ ٔحٕس ٟٔسي 

تبجيه ٚ ؾبيطقطوبء
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض ٓ  آثبز اثطاٞي وكبٚضظي-وكبٚضظي

912838 جبثجبئي 1398/01/28 3853453 310935 غالْ ؾطٚض چٍٙبٜٚ   تبيجبز جام تربت تبيجبز قٛضاة  وكبٚضظي-وكبٚضظي

618199 جبثجبئي 1398/02/23 3891153 591260
ّٖي اوجط أيٙي _حؿيٗ   _ 

ٌطأي پٛضٚوالي ؾبيطيٗ
ثطزؾىٗ

کاشمر
ثطزؾىٗ حجت  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

203145 جبثجبئي 1398/03/11 4098633 636693 ثطاتّٗي ظٔب٘ي ٔمسْ ٚقطوبء لٛچبٖ قوچان لٛچبٖ آثٍطي وكبٚضظي-وكبٚضظي

516573 جبثجبئي 1398/06/27 4068397 690216 ٔٛلٛ فٝ ؾبزات ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ لعَ حهبض وكبٚضظي-وكبٚضظي
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نوع پروانه

 .ت

مجوز/پروانه
UTM-Y UTM-X نام مشترک دشت امور شهرستان اراضی نوع مصرف

517944 جبثجبئي 1398/02/18 4045371 707302 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس وكبٚضظي-وكبٚضظي -  ٌٙبثبز

513302 جبثجبئي 1398/06/12 3985131 334830 قطوت ثطوت وكت زالضاْ ؾطذؽ ؾطذؽ
سرخس

ؾطذؽ قيطتپٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

910434 جبثجبئي 1398/02/23 3905901 281393
 اوجط لبؾٕي،ٔحٕس لبؾٕي 

ؾيبٚـ والِي

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ضحيٓ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

925008 جبثجبئي 1398/02/18 3887457 239141
 اثطاٞيٓ ٚ ّٖي اوجط ٔبضا٘سيعي ٚ 

ؾبيطيٗ
ثبذطظ- قٟط ٘ٛ 

جام تربت
ثبذطظ ٝ  ّٖ٘ٛيب لّٗ وكبٚضظي-وكبٚضظي

514825 جبثجبئي 1398/01/17 4077179 671956 ازاضٜ ٔٛلٛفبت ؾبزات ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ  ٖ ٗ  جب وكبٚضظي-وكبٚضظي ثٟٕ

514653 جبثجبئي 1398/10/09 4020503 737988 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس ٔكٟس ٔهطف-قطة قٟطي  

515778 جبثجبئي 1398/09/06 4019961 736785 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس ٔكٟس ٔهطف-قطة قٟطي  

804288 جبثجبئي 1398/03/26 4017200 631949
 يٛؾفّٗي  چعٌي  ٔحٕس يٛؾف 

فطٞٛزي
٘يكبثٛض

نيشابور
فيطٚظٜ احٕسيٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

602354 جبثجبئي 1398/12/08 3829406 229975
 قطوت آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

ذطاؾبٖ ضيٛي
ذٛاف

خواف
ذٛاف ٟٔبثبز

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

530194 جبثجبئي 1398/12/21 3979304 749848 قٟطن نٙٗتي وبٚيبٖ مشهد - ؾًٙ ثؿت فطيٕبٖ نٙٗت-نٙٗت حٛو ذكه 

910828 جبثجبئي 1399/01/23 3897994 286352 ـ  ٚپطٚضـ تطثت جبْ ازاضٜ آٔٛظ تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ ٔٗسآثبز  ذسٔبت آٔٛظقي، أبوٗ

519562 جبثجبئي 1398/10/16 4100843 643927

 ٔحٕس ّْٔٓٛ ّٖي آثبزي،أيط ثه 

 زيعاٚ٘سي ،ٌُ حؿٗ ٘يبظي

 زيعاٚ٘سي ،ٔحؿٗ ضجبئي

حؿيّٙٗي ٖجبؾيبٖ ٚوالي ؾبيطيٗ،

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

قوچان

لٛچبٖ زيعاٚ٘س وكبٚضظي-وكبٚضظي

911202 جبثجبئي 1398/01/10 3927236 255040
ؾبظٔبٖ- آؾتبٖ لسؼ ضيٛي   

ٔٛلٛفبت ّٔه

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ذيطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910489 جبثجبئي 1398/03/12 3942593 241769 ٔحٕٛز ٚٔحٕس اؾٕبٖيُ فطيٕب٘يبٖ
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ مشهد
فطيٕبٖ ثطات  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514891 جبثجبئي 1398/09/06 4059172 691974 اثطاٞيٓ نبِحي ٚؾبيط قطوبء  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ ٌّه وكبٚضظي-وكبٚضظي

601242 جبثجبئي 1398/03/07 3898764 694881 حؿيٗ ٟٔط آٔيع ٚ ؾبيطقطوبء  ضقترٛاض حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ لٛظاٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

517943 جبثجبئي 1398/04/16 4045997 706577 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس چٟبضَبلي وكبٚضظي-وكبٚضظي

107044 جبثجبئي 1398/04/09 3979217 602172 ٔحٕس ضثب٘ي ٚويُ ؾبيطيٗ ُٖبئيٝ سبزوار ؾجعٚاض ٘ٛثٟبض وكبٚضظي-وكبٚضظي

515885 جبثجبئي 1398/04/23 4043102 712178   ٘ ّٖي انغط وبضؾبظزٜ ثب چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس قبٞيٗ لّٗٝ زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

910523 جبثجبئي 1398/07/22 3891334 306358 تبج ٔحٕس ثٟطأي ٚويُ ؾبيطيٗ 
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ لٛقٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

805300 جبثجبئي 1398/03/05 4015296 662471 آة ٚ فبيالة ٘يكبثٛض ٘يكبثٛض
نيشابور

٘يكبثٛض  ٖ فبضٚة  ضٚٔب
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

103145 جبثجبئي 1398/02/05 4060846 459330 ازاضٜ أٛض اضايي قٟطؾتبٖ ؾجعٚاض
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي أيطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

609127 جبثجبئي 1398/05/16 3899548 643629

 ؾيس ٔحٕس فبَٕي ،ٔحٕس ّٖي 

 ٞٛقٕٙس ،ّٖي اوجط حؿيٗ ظازٜ

ّٖٚي اوجط ٚويّي ٚوالي ؾبيطيٗ

وبقٕط

کاشمر

وبقٕط فطي وكبٚضظي-وكبٚضظي

200790 جبثجبئي 1398/10/08 4114955 616413 ٖعيعاِٝ ؾٙجطي ثبجٍيطاٖ  لٛچبٖ قوچان لٛچبٖ يٛؾف  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102930 جبثجبئي 1398/03/13 4065822 523054 حؿٗ ثحطاثبزي   سبزوار - جٛيٗ جٛيٗ ثحطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

804378 جبثجبئي 1398/02/24 3996737 687490
  ؾيس اثٛاِحؿٗ ٚ ؾيس وبْٓ 

ؾرسضي ٚؾبيط قطوبء
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض ؾرسض وكبٚضظي-وكبٚضظي

910512 جبثجبئي 1398/04/05 3875028 296229 ٗ  ٚقطوبء  ٔحٕس ثبفتي ٌّك تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تبيجبز ٔحٕسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

600258 جبثجبئي 1398/05/20 3935803 716210
 حؿيٗ جٕٗٝ ٚ جٛاز اوجط ظازٜ 

ٚوالي ؾبيطيٗ
ضخ

حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ ٔرتبضي وكبٚضظي-وكبٚضظي

514821 جبثجبئي 1398/07/22 4056565 698977 حٕيس ّٖيٕطازي ؾطآؾيب  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ ٔٙمكّي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

102486 جبثجبئي 1398/03/28 4062069 467105 ازاضٜ أٛض اضايي قٟطؾتبٖ ؾجعٚاض
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي قفيٕ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

805141 جبثجبئي 1398/05/26 4011905 659731 ٝ  أيطظازٜ  ٖجبؼ قٕؿىي  حجيت اِ ٘يكبثٛض
نيشابور

٘يكبثٛض  ٝ زٜ  ٘ٛذبِه وكبٚضظي-وكبٚضظي

517302 جبثجبئي 1398/02/22 4064810 687197 ٔحؿٗ أيطي  ٚؾبيطقطوبء  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ لٓ وكبٚضظي-وكبٚضظي

910414 جبثجبئي 1398/12/01 3890979 309570
ْ ؾطٚض جٕكيسي ، ييبءاِحك   غال

ضقيسي ، تيٕٛض ٌّعاضي ٚؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ
جام تربت

تطثت جبْ قٟسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي



کد

کالسه
نوع پروانه

 .ت

مجوز/پروانه
UTM-Y UTM-X نام مشترک دشت امور شهرستان اراضی نوع مصرف

912364 جبثجبئي 1398/07/22 3847723 287038

ٗ  لطثب٘ي  ٖجساِٝ لبزضي ٚ ٖجساِطحٕ

 ٚ ٔرتبض لبزضي ثبذطظي ٚ ؾبيط

 ٚضثٝ ٔطحْٛ حؿٗ لبزضي ٚ

ؾبيطيٗ

تبيجبز

جام تربت

تبيجبز چٟبضثطجي وكبٚضظي-وكبٚضظي

516582 جبثجبئي 1398/07/30 4062154 692310 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ  َ چٙجطغطثب وكبٚضظي-وكبٚضظي

925244 جبثجبئي 1398/07/02 3881142 248260
 قطوت قٟطوٟبي نٙٗتي ذطاؾبٖ

ضيٛي
ثبذطظ- قٟط ٘ٛ 

جام تربت
ثبذطظ وبفچ  نٙٗت-نٙٗت

102320 جبثجبئي 1398/10/17 4073250 506466
 لطثبّ٘ٗي ٚ يٗمٛة ٚ اضٚجّٗي 

ؾبٔغب٘ي ٚوالي ؾبيطيٗ

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي  ٖ ؾبٔغب وكبٚضظي-وكبٚضظي

618110 جبثجبئي 1398/05/14 3888980 589743 ٔحٕس زِٚترٛاٜ ٚويُ ؾبيطيٗ  ثطزؾىٗ کاشمر ثطزؾىٗ زازثرت وكبٚضظي-وكبٚضظي

514396 جبثجبئي 1398/03/22 4073284 680295
 احٕس اغزضي ضازوب٘ي ٚ وجطي 

تبجي ذب٘ٓ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ ٔغبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

103193 جبثجبئي 1398/03/30 4052515 533595
 قطوت وكت ٚ نٙٗت جٛيٗ

ؾٟبٔي ٖبْ

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ

 ٔعضٖٝ ّٔه

اثبزّٖيب

نٙٗت ٚ-نٙٗت  

وكبٚضظي

600056 جبثجبئي 1398/04/05 3944691 716495 ضيب ضيبئي ٘يه  ٚويُ ؾبيطيٗ    ضخ حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ وٛٞي وكبٚضظي-وكبٚضظي

608038 جبثجبئي 1398/02/17 3899138 619641
 ٔحٕٛز ؾبالضي والتٝ قبزي 

ٚويُ ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز والتٝ قبزي وكبٚضظي-وكبٚضظي

608448 جبثجبئي 1398/07/30 3899616 622955
ٓ ٞبقٕي ٚويُ    ٓ  ازٞ  ؾيسٞبق

ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز ؾيسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

804241 جبثجبئي 1398/05/28 3988552 688129 ٔحٕس جغطاتيبٖ ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض  ٝ حكٕتي وكبٚضظي-وكبٚضظي

514378 جبثجبئي 1398/10/28 4047028 712720 ؾيس قىط اهلل  ذبزْ  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس قيطحهبض وكبٚضظي-وكبٚضظي

514607 جبثجبئي 1398/02/03 4055291 695616

 ذب٘ٓ السؼ لبيي َجؽ ٚ آلبي 

 اؾساِٝ ؾبِٕي لبؾٕي ٚوالي

ؾبيطيٗ

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

چٙبضاٖ  ٖ اٚتب وكبٚضظي-وكبٚضظي

910237 جبثجبئي 1398/01/17 3923614 268780
ؾبظٔبٖ- آؾتبٖ لسؼ ضيٛي   

ٔٛلٛفبت ّٔه

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ لطٜ زاغّي وكبٚضظي-وكبٚضظي

927077 جبثجبئي 1398/02/18 3825670 287436
 ٖجساِجبلي ٘ٛضٔحٕسي آثمٝ ئي 

ٚويُ ؾبيطيٗ
وطات

جام تربت
تبيجبز  ٝ فطظ٘ وكبٚضظي-وكبٚضظي

600013 جبثجبئي 1398/02/23 3945539 705265
 ّٖي انغط ٞٛقٕٙس ٚ ّٖي اوجط 

ثيٍي ٖاللٝ ٚوالي ؾبيطيٗ
ضخ

حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ ٖؿٍطز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102726 جبثجبئي 1398/04/12 4070566 484270 جٛاز فطآقيب٘ي ٚ قطوبء  سبزوار - جٛيٗ جغتبي  ٖ فطاقيب وكبٚضظي-وكبٚضظي

618256 جبثجبئي 1398/04/11 3894048 574795 ٟٔسي ٘ٗيٕي ثطزؾىٗ کاشمر ثطزؾىٗ ٖ  اثبز ظٔب وكبٚضظي-وكبٚضظي

529089 جبثجبئي 1398/07/14 3985856 238236
 نبِح نبِحي پٛض ٔٛزة ٚويُ 

ؾبيطيٗ

 - ٘طيٕب٘ي

ٔيبٔي مشهد
ٔكٟس ٘طيٕب٘ي وكبٚضظي-وكبٚضظي

628190 جبثجبئي 1398/04/17 3925979 634648

 ّٖي اوجط ٘يىسَ ، ٔحٕس ظازٜ 

 احٕس،حؿٗ حؿيٗ ٘ػاز ٔىي،ّٖي

 انغط وٛٞؿتب٘ي ٔىي ٚ والي

ؾبيطيٗ

ضيٛـ

کاشمر

وبقٕط ٔىي وكبٚضظي-وكبٚضظي

300226 جبثجبئي 1398/03/08 3779887 635793
 قطوت آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

ذطاؾبٖ ضيٛي
ٌٙبثبز

گناباد
ٌٙبثبز وبٔٝ

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

514337 جبثجبئي 1398/02/22 4057103 699690

 ، ضًٔبٖ فبيُ َٛؾي ٘ػاز 

 شٚاِفمبضلطثب٘ي ٚ ؾيس اثٛاِحؿٗ

حؿيٙي ّٖٚيطيب ٔمسْ ٚؾبيطقطوبء

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

چٙبضاٖ ٔٙمكّي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

604065 جبثجبئي 1398/04/12 3907818 719076
 ٔطتًي ِٔٛٛي لّٗٝ ٘ي ٚويُ 

ؾبيطيٗ

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ لّٗٝ ٘ي وكبٚضظي-وكبٚضظي

200797 جبثجبئي 1398/04/16 4113328 619191

 ،ّٖيطيب قفيٗي يٛؾف آثبز 

 حؿيٗ ٘كبَي يٛؾف آثبزٚؾبيط

قطوبء

لٛچبٖ

قوچان

لٛچبٖ يٛؾف  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910443 جبثجبئي 1398/01/17 3889469 311596 ثطاتّٗي وجٛزا٘ي ٚويُ ؾبيطيٗ  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ نبحجساز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102674 جبثجبئي 1398/03/01 4033150 595798 ٖجبؾّٗي  اثطاٞيٕي  ٚ قطوبء  سبزوار - جٛيٗ ذٛقبة ٖ  آثبز ؾُّب وكبٚضظي-وكبٚضظي

102717 جبثجبئي 1398/02/10 4057915 544092 جٗفط ٖبضفي قكتٕس ٚ قطوبء  سبزوار - جٛيٗ جٛيٗ حبجي  اثبزثعاظي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

514412 جبثجبئي 1398/02/23 4048414 704780 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس ٟ٘ط ٌٙبثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

100258 جبثجبئي 1398/04/19 4002276 548446 حؿٗ زِٚت آثبزي ٚ قطوبء  ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض ٓ  اثبز وطي وكبٚضظي-وكبٚضظي



کد

کالسه
نوع پروانه

 .ت

مجوز/پروانه
UTM-Y UTM-X نام مشترک دشت امور شهرستان اراضی نوع مصرف

517984 جبثجبئي 1398/02/03 4072334 665734
 ٔحٕسحؿيٗ َبٞطي ٚ ؾبيط 

قطوبء
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

قوچان
لٛچبٖ  َ چٙجطغطثب وكبٚضظي-وكبٚضظي

618378 جبثجبئي 1398/04/11 3884561 561529 ازاضٜ أٛضاضيي   ثطزؾىٗ کاشمر ثطزؾىٗ ٜ  ثٟبضي  چب وكبٚضظي-وكبٚضظي

514361 جبثجبئي 1398/04/09 4053331 698437 غالٔطيب ذطْ ٚ فطيسٜ قطيف چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ ثيساثيس وكبٚضظي-وكبٚضظي

805597 جبثجبئي 1398/03/07 3975867 660638 جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ ضيٛي  ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض اثطاٞيٕبثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

200994 جبثجبئي 1398/07/09 4113052 609565
 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

لٛچبٖ
لٛچبٖ

قوچان
لٛچبٖ ٖؿٍطآثبز

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

910055 جبثجبئي 1398/07/23 3938047 244886
ؾبظٔبٖ-آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  

ٔٛلٛفبت ّٔه

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ضثبٌ ذبوؿتطي وكبٚضظي-وكبٚضظي

514367 جبثجبئي 1398/06/10 4062361 691923 اؾٕبٖيُ ثطاتي يٛؾف آثبزي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ  َ چٙجطغطثب وكبٚضظي-وكبٚضظي

804071 جبثجبئي 1398/04/26 4010737 693804
 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

٘يكبثٛض
٘يكبثٛض

نيشابور
فيطٚظٜ  ٝ ٔٗتٕسي

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

910735 جبثجبئي 1398/05/26 3921216 253680 ٔٛلٛفٝ اثساَ ذبٖ  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ َ  اثبز اثسا وكبٚضظي-وكبٚضظي

529191 جبثجبئي 1398/05/06 3983742 230043 احٕس غالٔي ٚويُ ؾبيعيٗ    مشهد - ٘طيٕب٘ي ٔكٟس ؾّيٕب٘ي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

521020 جبثجبئي 1398/06/14 4123796 668565   ٖ غالّٔٗي  ثٙسيب والت ٘بزضي درگز زضٌع زضثٙسي  ؾفّي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

300107 جبثجبئي 1398/10/08 3804820 648706
 قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ

ضيٛي
ٌٙبثبز

گناباد

ٌٙبثبز ضيبة

 نٙبيٕ ٚاثؿتٝ ثٝ

زأساضي-وكبٚضظي  

قيطي نٙٗتي ٚ ؾٙتي

516833 جبثجبئي 1398/04/10 4033922 724882
 قطوت آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

ذطاؾبٖ ضيٛي
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس ُ  آثبز اؾٕبٖي

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

910547 جبثجبئي 1398/04/05 3912196 286639 جٛاز لهبة ٔحٕس آثبزي  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ -أيطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

518690 جبثجبئي 1398/04/25 4013753 749242 ٖعيعاهلل پطيكبٖ َطلي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس حؿٗ اثبز نٙٗت-نٙٗت

912774 جبثجبئي 1398/02/26 3852481 284420 آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي تبيجبز
جام تربت

تبيجبز وبضيع
ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

910635 جبثجبئي 1398/07/20 3955182 755411 ٔحٕسضيب ٚ ٔحٕسّٖي  ُٟٔطي  تطثت- فطيٕبٖ  مشهد  فطيٕبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي ؾُح

201591 جبثجبئي 1398/01/10 4100573 639434 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  لٛچبٖ قوچان لٛچبٖ ّٖي  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

302100 جبثجبئي 1398/06/03 3845052 593895 اوجط ضججي ضحٕت آثبزي  ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي گناباد ثجؿتبٖ فرطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

604150 جبثجبئي 1398/02/05 3905344 719239 فيى ٔحٕس اؾسي  تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ زضٚن  ثبال وكبٚضظي-وكبٚضظي

605031 جبثجبئي 1398/10/17 3905374 718390 تبج ٔحٕس پبضؾب  تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ والتٝ ظٍ٘ٙٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

910140 جبثجبئي 1398/02/18 3919706 253895 حؿٗ پٛض ٔحٕسي ٚويُ ؾبيطيٗ 
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ لعغبٜٚ وكبٚضظي-وكبٚضظي

910229 جبثجبئي 1398/01/10 3930279 255224

ٔٛلٛفبت ّٔه-آؾتبٖ لسؼ    

 ثٙيبز ٔؿتًٗفبٖ ٚزيٗ ٔحٕس

حؿيٙي ٚؾبيط قطوب

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ
جام تربت

تطثت جبْ حؿٗ اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

201544 جبثجبئي 1398/05/31 4113592 614452 حيسضّٖي ثبلطي لٛچبٖ
قوچان

لٛچبٖ ٖ  جطتٛزٜ  ؾبظٔب ٌبٚزاضي-زاْ ٚ َيٛض

303463 جبثجبئي 1398/02/24 3812220 678153 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  ثيٕط٘- ٖٕطا٘ي  گناباد ٌٙبثبز ثيٕط٘ وكبٚضظي-وكبٚضظي

103009 جبثجبئي 1398/02/05 4070264 486804 ٕ٘ٗت اِٝ افكبض  سبزوار - جٛيٗ جغتبي ا٘بٚي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

518011 جبثجبئي 1398/06/25 4075400 664832
ّٖي-ّٖي اوجط لٛي ثبظٚ    

ٔٛؾيميساٖ ٚ ؾبيط قطوبء
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

قوچان
لٛچبٖ  َ چٙجطغطثب وكبٚضظي-وكبٚضظي

608146 جبثجبئي 1398/08/29 3898841 621130

 ّٖي حؿيٗ ظازٜ،ٚ حؿٗ 

 اؾٕبٖيُ ٞبقٓ آثبزي ٚ ٔحٕس

اؾتٛاض ٘مبثي ٚوالي ؾبيطيٗ

وبقٕط

کاشمر

ذّيُ آثبز ؾٗس آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

602169 جبثجبئي 1398/04/24 3823975 240375 ٍ ائي ٚويُ ؾبيطيٗ  ّٖي انغط ٖ ذٛاف خواف ذٛاف ذطٌطز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102997 جبثجبئي 1398/03/22 4045502 551960 ٗ  ثطغٕسي   حؿي سبزوار - جٛيٗ جٛيٗ ثطغٕس وكبٚضظي-وكبٚضظي

912840 جبثجبئي 1398/03/01 3852822 311930
 أط اِسيٗ،ٖجساِحٕيس ٚ 

ٖجسإِجيس قيد جبٔي 
تبيجبز

جام تربت
تبيجبز قٛضاة  وبضيع وكبٚضظي-وكبٚضظي

102714 جبثجبئي 1398/03/07 4029789 603773

 اثطاٞيٓ ثّمبٖ آثبزي ٚ ٖجساِطؾَٛ 

 ٌٙجي ضاز ٚٔؿّٓ قٗطي ٚ ؾبيط

قطوبء

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز
سبزوار

ذٛقبة ثّمبٖ اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910278 جبثجبئي 1398/05/26 3892843 310621 ٖجساِٝ ٘ٛضي ٚويُ ؾبيطيٗ  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ قٟطؾتب٘ه وكبٚضظي-وكبٚضظي

102514 جبثجبئي 1398/06/30 4052883 550781 احٕس ضيب ؾبالضي فط ٚ قطوبء  سبزوار - جٛيٗ جٛيٗ  ٓ وكبٚضظي-وكبٚضظي زيٕٝ ؾبض حى

623222 جبثجبئي 1398/08/29 3908803 557786
يٛؾفي ٚ ّٖي جٙيسي....أبٖ ا  

ٚوالي ؾبيطيٗ
زضٚ٘ٝ

کاشمر
ثطزؾىٗ غٙچٝ ٘ي وكبٚضظي-وكبٚضظي
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نوع پروانه

 .ت
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102504 جبثجبئي 1398/06/30 4033061 594246 ضًٔبٖ  ٔٗهٛٔي ٚويُ ؾبيطيٗ  سبزوار - جٛيٗ ذٛقبة ؾُّبٖ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

618086 جبثجبئي 1398/06/31 3892442 581691 ثطات اِٝ ذٛاجٝ ٚويُ ؾبيطيٗ  ثطزؾىٗ
کاشمر

ثطزؾىٗ
 - حؿيٙي

ظيطن آثبز
وكبٚضظي-وكبٚضظي

911197 جبثجبئي 1398/07/23 3876460 301305 َبٞطٜ لهبة ٔحٕسآثبزي   تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تبيجبز ٔحٕسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514169 جبثجبئي 1398/09/02 4036820 726268 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس  ٖ ٖبقمب وكبٚضظي-وكبٚضظي

514630 جبثجبئي 1398/05/24 4076592 663706

احٕس ؾجحب٘ي-ّٖي ٔحٕس-ّٖي -

يٛؾفي ّٖي ظيُٙ ٚويُ-ٌيالؾي  

ؾبيطيٗ

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

قوچان

لٛچبٖ والتٝ ّٖي ظيُٙ وكبٚضظي-وكبٚضظي

519625 جبثجبئي 1398/06/24 4029779 724434 قطوت آة  ُٔٙمٝ اي ا٘جبض  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس  ٝ أبٔي آة-ذسٔبت ؾبيط  

603140 جبثجبئي 1398/06/26 3876389 646067
 ٔحٕسحؿيٗ ظاثّي ٔمسْ ٚويُ 

ؾبيطيٗ

 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت ذطْ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

603405 جبثجبئي 1398/10/08 3871446 661322 جٛازاؾٕبٖيّي ٚويُ ؾبيطيٗ  حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت  ٝ ٖ ذبِه ثيبثب وكبٚضظي-وكبٚضظي

518193 جبثجبئي 1398/04/17 4035231 716888
ٖ پػٚٞكٟبي ّٖٕي  ٚ نٙٗتي  ؾبظٔب

ذطاؾبٖ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

ثيٙبِٛز ٍِٙط

 ذسٔبت آٔٛظقي، أبوٗ

ٔطاوع-ٔصٞجي ٚ زضٔب٘ي  

فٗ آٚضي ٚ پػٚٞكي

514103 جبثجبئي 1399/03/07 4034535 721637 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس وبْٓ آثبز
ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

618048 جبثجبئي 1398/09/04 3891492 586659
 حؿيٗ يٗمٛثي ٚ ٔؿٗٛز ٖبقٛضي 

ٚوالي ؾبيطيٗ
ثطزؾىٗ

کاشمر
ثطزؾىٗ ٔحٕس آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

622524 جبثجبئي 1398/04/31 3887608 673873 ّٖي اوجط نفطي اظغٙس
حيدريه تربت

ٔٝ ٚالت
 حؿيٗ آثبز

فالح
وكبٚضظي-وكبٚضظي

911122 جبثجبئي 1398/03/18 3903101 297131
 ّٖي غالٔي ثعزي ٚ ّٖي ضيبيي ٚ 

والي ؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ
جام تربت

تطثت جبْ

 -أيطآثبز

ٔحٕٛزآثبزٚوال

تٝ نٛفي

وكبٚضظي-وكبٚضظي

515331 جبثجبئي 1398/02/29 4053991 699930 احٕسٚحٕيس ظاضٖي ؾيسآثبزي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ َبٞطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910513 جبثجبئي 1398/05/19 3906815 294786
 ٖجساِٝ فيًي حؿٗ آثبزي ٚ 

قطوبء

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ أيطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

518141 جبثجبئي 1398/05/26 4038086 714614 قطوت نٙبيٕ ٟٔتبة ذطاؾبٖ چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ثيٙبِٛز ؾٛضاٖ نٙبيٕ-نٙٗت  

514696 جبثجبئي 1398/06/06 4015421 737809 قطوت ٔسيطيت تِٛيس ثطق ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس ٟٔسي  اثبز نٙٗت-نٙٗت

102324 جبثجبئي 1398/07/14 4042146 585709 ٖ  ظاضٔ  احٕس لجِٛيب سبزوار - جٛيٗ ذٛقبة حجت اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514252 جبثجبئي 1399/02/30 4068764 681824 حٕيسضيبُٖبضّٖيبئي ٚثبثه تجطن  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

چٙبضاٖ
 والتٝ حؿٗ

٘جبض
وكبٚضظي-وكبٚضظي

604025 جبثجبئي 1398/06/13 3907681 722393 شٚاِفمبض فٟيٕي ٚؾبيطقطوبء  تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ  ٖ وًٙ ظيتٛ وكبٚضظي-وكبٚضظي

102736 جبثجبئي 1398/01/31 4034587 592185 لطثبّ٘ٗي ثّمبٖ آثبزي  سبزوار - جٛيٗ ذٛقبة ٌ جع ضثب وكبٚضظي-وكبٚضظي

102362 جبثجبئي 1398/02/29 4071069 485802 ٗ آثبزي   ٗ  ثٟٕ حؿي سبزوار - جٛيٗ جغتبي ا٘بٚي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

912236 جبثجبئي 1398/03/26 3852244 273037
 قطوت آة ٚ فبيالة اؾتبٖ

ذطاؾبٖ ضيٛي
تبيجبز

جام تربت
تبيجبز ضيعٜ

ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

608320 جبثجبئي 1398/02/30 3899739 619267
 ٔحٕٛز ؾبالضي والتٝ قبزي 

ٚويُ ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز والتٝ قبزي وكبٚضظي-وكبٚضظي

200227 جبثجبئي 1398/07/14 4110919 626696
 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

لٛچبٖ
لٛچبٖ

قوچان
لٛچبٖ فيالة 

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

530865 جبثجبئي 1398/06/16 3978911 747834
 قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ 

ضيٛي ثٟطٜ ثطزاضثٟطٚظپطزَ

 - ؾًٙ ثؿت

ؾطجبْ مشهد
فطيٕبٖ ٞسايت  اثبز تِٛيس پٛزض ؾًٙ-نٙٗت

518328 جبثجبئي 1398/06/13 4039266 715321 ٔٙٛچٟطنبزلي ٚ ٕٞب جبجطٔي    چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس  ٖ ؾٛضا قطة ؾبيط-قطة ؾبيط

910556 جبثجبئي 1398/07/29 3898776 302090

 حؿٗ ذسازازي ٚويُ آلبيبٖ 

 غالْ ٚذسازاز ذسازازي حؿٗ

آثبزي

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ
جام تربت

تطثت جبْ حؿٗ  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

303341 جبثجبئي 1398/08/22 3811182 689743
ْ  اضجٕٙس ٘ٛزٜ پكٍٙي ٚ   غال

٘ٓطّٖي ٔطاز پٛض  ٚ قطوبء
ثيٕط٘- ٖٕطا٘ي 

گناباد
ٌٙبثبز  ً ٘ٛزٜ  يكٙ وكبٚضظي-وكبٚضظي

300240 جبثجبئي 1398/04/10 3782321 656628 قطوت ٔجتٕٕ ؾيٕبٖ فجط ٌٙبثبز ٌٙبثبز
گناباد

ٌٙبثبز ضحٕت اثبز نٙٗت-نٙٗت
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515229 جبثجبئي 1398/08/14 4069864 682896
ؾبظٔبٖ- آؾتبٖ لسؼ ضيٛي   

ٔٛلٛفبت ّٔه
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ  ٘ ٗ  ٌبٚثب چٕ وكبٚضظي-وكبٚضظي

910242 جبثجبئي 1398/07/06 3896215 311362 جٕٗٝ احٕسي ّٖٚيطيبٔمٙي ثبقي 
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ اؾٕبٖيُ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

600047 جبثجبئي 1398/08/27 3941874 719855 احٕس ضيب قطوت ضخ حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ ٖطة  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102042 جبثجبئي 1398/04/04 4050495 539958 زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس ؾجعٚاض 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز
سبزوار

جٛيٗ اؾٕبٖيُ آثبز

 ذسٔبت آٔٛظقي، أبوٗ

ٔطاوع-ٔصٞجي ٚ زضٔب٘ي  

آٔٛظقي

804475 جبثجبئي 1398/07/09 4018824 626233 غالّٔٗي ٌطٔبثي ٚؾبيط قطوبء  ٘يكبثٛض نيشابور فيطٚظٜ ٌطٔبة  وكبٚضظي-وكبٚضظي

302141 جبثجبئي 1398/06/12 3837806 586678 ازاضٜ أٛضاضايي ذطاؾبٖ ضيٛي   ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي گناباد ثجؿتبٖ ٔٛتٛضشثيح  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

609093 جبثجبئي 1398/08/22 3875051 601525 ٖجبؼ  ثيٍي  وبقٕط کاشمر ذّيُ آثبز  ٗ ؾٗساِسي وكبٚضظي-وكبٚضظي

600178 جبثجبئي 1398/11/27 3942700 729681 ٖ ٚويُ ؾبيطيٗ  جٛاز ثٟعازيب ضخ مشهد فطيٕبٖ آق وٕط ؾفّي وكبٚضظي-وكبٚضظي

100076 جبثجبئي 1398/08/30 3990483 558310 ازاضٜ أٛض اضايي قٟطؾتبٖ ؾجعٚاض ؾجعٚاض
سبزوار

ؾجعٚاض ويصٚض وكبٚضظي-وكبٚضظي

302173 جبثجبئي 1398/03/11 3846107 594356 غًٙفط آذٛ٘سي ٚؾبيط قطوبء  ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي گناباد ثجؿتبٖ فرطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

600092 جبثجبئي 1398/05/03 3945217 724263
 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي تطثت

حيسضيٝ
ضخ

حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ

 احٕسآثبز

ذعاٖي

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

102066 جبثجبئي 1398/11/07 4068016 517037 ازاضٜ أٛض اضايي ؾجعٚاض سبزوار - جٛيٗ جغتبي  ٘ ٘ٛثب وكبٚضظي-وكبٚضظي

100275 جبثجبئي 1398/04/16 3992309 569590 ّٖي انغط ّٖي آثبزي   ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض ّٖي اثبزقٛض وكبٚضظي-وكبٚضظي

910313 جبثجبئي 1398/08/28 3917570 272969 ؾيساحٕس والِي  ٔمسْ  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ  ٖ أغب وكبٚضظي-وكبٚضظي

910932 جبثجبئي 1398/07/30 3896498 284089 ٔطوع آٔٛظقي ترههي أبْ ضيب 
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ
جام تربت

تطثت جبْ
 ثب٘ ؾٍٙبٖ

ؾفّي

 ذسٔبت ٖٕٛٔي ٚ

ٔطاوع ٘ٓبٔي ٚ-زِٚتي  

ا٘تٓبٔي

604300 جبثجبئي 1398/06/05 3904454 753209 آؾتبٖ لسؼ  ضيٛي   تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ نفي  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514328 جبثجبئي 1398/09/26 4069644 669869 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي چٟبض حٛو

910002 جبثجبئي 1398/05/16 3887043 292979
 ٖجساُِيف ّٖي ٔحٕسي ٚويُ

ؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ احٕس آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

529094 جبثجبئي 1398/04/10 3990222 233634 ُ ذتٕي ٚ ؾبيطيٗ    ٗ  ٖجسٜ ٌ حؿي
 - ٘طيٕب٘ي

ٔيبٔي مشهد
ٔكٟس ؾّيٕب٘ي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

302170 جبثجبئي 1398/03/05 3838292 591058 فًُ اهلل اؾسي   ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي گناباد ثجؿتبٖ ٘هطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910745 جبثجبئي 1398/09/27 3942433 237585
ْ اِرٕؿٝ   - ٟٔسي  ذبز

ٔحٕسضيبٚاحٕسٚؾىيٙٝ قبٞب٘ي

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ مشهد
فطيٕبٖ وتٝ قٕكيط وكبٚضظي-وكبٚضظي

602139 جبثجبئي 1398/05/19 3856715 764423 ثٙيبز ٔؿتًٗفبٖ ا٘مالة اؾالٔي  ذٛاف خواف ذٛاف ؾسٜ  وكبٚضظي-وكبٚضظي

608454 جبثجبئي 1398/07/30 3898226 640385
 ضججّٗي  ٚجسا٘ي فط ٚويُ 

ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
وبقٕط وبغغٛ٘ٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

515115 جبثجبئي 1398/10/08 4094224 644191 اثطاٞيٓ ٔيط  چٙبضاٖ- ٔكٟس  قوچان لٛچبٖ والتٝ زِٚٛ نٙٗت ٚ-نٙٗت  

910111 جبثجبئي 1398/10/28 3889751 310770
  ٔحٕس ثطثبضي ٚحجيت اِٝ قٟطوي 

نبحجسازي ٚوالي ؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ
جام تربت

تطثت جبْ
 والتٝ آذٛ٘س

نبحجساز
وكبٚضظي-وكبٚضظي

603489 جبثجبئي 1398/09/25 3868201 661155
 ٔحٕس وبْٓ حؿٗ ظازٜ ٚويُ

ؾبيطيٗ

 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت  ٝ ٖ ذبِه ثيبثب وكبٚضظي-وكبٚضظي

514520 جبثجبئي 1398/09/19 4057315 696724 حجت وبضي ٚويُ ؾبيطيٗ  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ ؾطاؾيبة وكبٚضظي-وكبٚضظي

927070 جبثجبئي 1398/04/04 3833020 290271
 ٖجساِطحٕبٖ ٔرتبضي ٚ يٛ٘ؽ 

ٔبوٛئي ٚوالي ؾبيطيٗ
وطات

جام تربت
تبيجبز وطات  وكبٚضظي-وكبٚضظي

530106 جبثجبئي 1398/03/20 3959533 748796
 قطوت قٟطوٟبي نٙٗتي ذطاؾبٖ

ضيٛي

 - ؾًٙ ثؿت

ؾطجبْ مشهد
فطيٕبٖ قطيف  آثبز نٙٗت-نٙٗت

604330 جبثجبئي 1398/06/05 3906554 716025
 ثٕبّ٘ٗي ضججي ٔمسْ ٚويُ 

ؾبيطيٗ

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ ٗ  اثبز حؿي وكبٚضظي-وكبٚضظي

608290 جبثجبئي 1398/05/30 3898522 617596
 ّٖي اوجط ٔال٘يب اثطاٞيٓ آثبز ٚويُ 

ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز ٓ  آثبز اثطاٞي وكبٚضظي-وكبٚضظي

201145 جبثجبئي 1398/05/26 4103390 636523 زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس لٛچبٖ  لٛچبٖ

قوچان

لٛچبٖ والتٝ ٔهُفي

 ذسٔبت آٔٛظقي، أبوٗ

ٔطاوع-ٔصٞجي ٚ زضٔب٘ي  

آٔٛظقي

515361 جبثجبئي 1398/07/22 4039100 710387
 قطوت ؾٟبٔي آة ُٔٙمٝ اي

ذطاؾبٖ ضيٛي
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ثيٙبِٛز ؾٛضاٖ

ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي
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نوع پروانه

 .ت
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103232 جبثجبئي 1398/07/13 4058383 533450 حؿّٙٗي قٕؽ آضا ٚويُ ؾبيطيٗ 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ يبْ قٕؽ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

618082 جبثجبئي 1398/07/30 3889674 579350 ٔحٕس فبَٕي ٚويُ ؾبيطيٗ ثطزؾىٗ کاشمر ثطزؾىٗ ٗ  آثبز حؿ وكبٚضظي-وكبٚضظي

517778 جبثجبئي 1398/10/21 4031229 722612 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس َ  آثبز ٔٙع ٔهطف-قطة قٟطي  

910077 جبثجبئي 1398/03/13 3878980 291336 ُ  ، حجيت ٚ ٘بنط ثٟطأي  جّي تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تبيجبز اِٚيب وكبٚضظي-وكبٚضظي

805057 جبثجبئي 1398/12/27 4011968 646698 ّٖي اوجط ٌّؿتب٘ي  ٘يكبثٛض نيشابور فيطٚظٜ جالَ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

515840 جبثجبئي 1398/06/20 4010112 741101 آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس َطق ٔهطف-قطة قٟطي  

600013 جبثجبئي 1398/05/09 3945534 705364
 ّٖي انغط  ٚ ّٖي اوجط ٞٛقٕٙس ٚ

ثيٍي ٖاللٝ
ضخ

حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ ٖؿٍطز وكبٚضظي-وكبٚضظي

516945 جبثجبئي 1398/08/11 4073336 670050

حٕسحؿيٗ  ٔحٕسي قيطيٗ ِٛ   ٔ

 ٚغفبض فالح قيطيٗ ِٛ ٚوالي

ؾبيطيٗ

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

چٙبضاٖ ٓ  اثبز حىي وكبٚضظي-وكبٚضظي

804106 جبثجبئي 1398/07/22 4000729 676260

 ٖجساِطحيٓ تبجطاٖ ،ٔحٕس 

 ثبلطٟٔسٚي پٛض حؿيٗ ايطٚا٘ي ٚ

ؾبيطقطوبء

٘يكبثٛض

نيشابور

٘يكبثٛض وبْٓ اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

302083 جبثجبئي 1398/09/18 3848442 618616
 ّٖي انغط ٟٔسي اغزي ٚوالي 

ؾبيطيٗ
ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي

گناباد
ثجؿتبٖ ٔبضا٘سيع وكبٚضظي-وكبٚضظي

514474 جبثجبئي 1398/07/10 4041199 712120 ّٖي  حمب٘ي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس  ٗ ٝ  أي ذطاث ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

102606 جبثجبئي 1398/09/06 4029454 608899
 ؾيس ٔحؿٗ حؿيٙي فطٚويُ 

ؾبيطيٗ

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز نيشابور
فيطٚظٜ فطذبض وكبٚضظي-وكبٚضظي

102060 جبثجبئي 1398/04/22 4062009 532371 ٝ ٔيٕطي   احٕسضيب والت سبزوار - جٛيٗ جٛيٗ ٝ  ٔيٕطي  والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

515729 جبثجبئي 1398/10/18 4033576 726737 آؾتبٖ لسؼ  ضيٛي   چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس ذيٗ چٕبلي وكبٚضظي-وكبٚضظي

516019 جبثجبئي 1398/10/01 4055389 691440
ؾبظٔبٖ- آؾتبٖ لسؼ ضيٛي   

ٔٛلٛفبت ّٔه
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ جٕٕ آة وكبٚضظي-وكبٚضظي

608552 جبثجبئي 1398/08/22 3898930 617089 شثيح اِٝ ٘رٗي ٚويُ ؾبيطيٗ  وبقٕط کاشمر ذّيُ آثبز زٞٙٛ وكبٚضظي-وكبٚضظي

804650 جبثجبئي 1398/09/21 4015238 658964 ٖ  ا٘مالة اؾالٔي  ثٙيبزٔؿتًٗفب ٘يكبثٛض
نيشابور

٘يكبثٛض
ٝ  فبضٚة   ٔعضٖ

 ٖ ضٚٔب
وكبٚضظي-وكبٚضظي

514332 جبثجبئي 1398/07/23 4059862 696747

 قطوت وكت ٚ نٙٗت ؾطچيٗ

ضحيٓ اؾىٙسضي ٚويُ- ذطاؾبٖ  

ؾبيطيٗ

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

چٙبضاٖ
 والتٝ ٖجبؼ

ذبٖ
وكبٚضظي-وكبٚضظي

602022 جبثجبئي 1398/07/23 3858500 761247
 ٖجبؾّٗي انال٘ي ؾٙبجطزي ٚويُ 

ؾبيطيٗ
ذٛاف

خواف
ذٛاف ؾسٜ  وكبٚضظي-وكبٚضظي

910046 جبثجبئي 1398/09/24 3890385 289999
 قطوت فطآٚضزٜ ٞبي غصايي ٚ لٙس

تطثت جبْ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ احٕسآثبزنِٛت  وكبٚضظي-وكبٚضظي

602178 جبثجبئي 1398/10/30 3868645 752174

اؾٕبٖيُ-غالّٔٗي آلبثيٍي   

 ٚٔحٕسنيسٔحٕسذب٘ي ٚوالي

ؾبيطيٗ

ذٛاف

حيدريه تربت

ضقترٛاض ؾٗبزت  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910304 جبثجبئي 1398/03/29 3919208 264119
 لطثبّ٘ٗي حؿيٙي اؾىٙسضي ٚويُ 

ؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ تمي آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

618202 جبثجبئي 1398/05/26 3891345 576259
 ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي اؾتبٖ

ذطاؾبٖ ضيٛي
ثطزؾىٗ

کاشمر
ثطزؾىٗ قبٞطخ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

607023 جبثجبئي 1398/06/12 3789373 774172 ٔطتًي لطيكي ظٚظٖ خواف ذٛاف ٞٛقًٙ زغ وكبٚضظي-وكبٚضظي

608437 جبثجبئي 1398/07/14 3902916 623471
 ٔحٕس اوجطيبٖ ٔحٕسيٝ ٚويُ 

ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
وبقٕط  ٝ ٔحٕسي وكبٚضظي-وكبٚضظي

513521 جبثجبئي 1398/06/09 4038261 331685
- آؾتبٖ لسؼ  

ٍ لٟبلتهبزي ؾطذؽ ٙٔ ٝ ٔٛؾؿ
ؾطذؽ

سرخس
ؾطذؽ وچِٛي

ٔٙبَك-ذسٔبت ؾبيط  

آظاز ٚيػٜ التهبزي

514171 جبثجبئي 1398/09/18 4055762 693489 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ زؾتجطز غالٔبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

100008 جبثجبئي 1398/08/18 4003848 565956 اثطاٞيٓ ثبغب٘ي  ٚقطوبء  ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض زِمٙس ثبغبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

804177 جبثجبئي 1398/06/09 4003811 650727 ثبلطحجت االؾالٔي ٚ ؾبيطقطوبء  ٘يكبثٛض
نيشابور

٘يكبثٛض ٗ  آثبز حؿي وكبٚضظي-وكبٚضظي

514984 جبثجبئي 1398/08/01 4055207 698229 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ ٔٛؾي  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

600179 جبثجبئي 1398/01/28 3955422 647425 ٔحٕس حؿيٗ ثٟٕسي ٚقطوبء  ضخ

نيشابور

٘يكبثٛض قبٞطٚز

-وكبٚضظي

زاْ ٚ َيٛض;وكبٚضظي -

زأساضي
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609038 جبثجبئي 1398/01/26 3874692 602246
 اؾساِٝ ٔحٕسپٛض ٔؿتبجط 

آؾتب٘مسؼ ضيٛي
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز  ٝ ا٘جبضذب٘ وكبٚضظي-وكبٚضظي

603368 جبثجبئي 1398/02/31 3875709 648313 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت ٕٞت  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

602213 جبثجبئي 1398/03/11 3851844 760245
 ٔحٕس ْبٞط ايّرب٘ي فطح آثبزي 

ٚويُ ؾبيطيٗ
ذٛاف

خواف
ذٛاف حبجي  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

804586 جبثجبئي 1398/09/13 4014085 649692
 -  جٕٗيت  ٞالَ  احٕط ذطاؾبٖ 

٘يكبثٛض
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض ؾبٔغبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

804827 جبثجبئي 1399/02/08 4015395 639646 َ احٕط  ٘يكبثٛض  جٕٗيت ٞال ٘يكبثٛض نيشابور فيطٚظٜ زٞٙٛذّج وكبٚضظي-وكبٚضظي

516394 جبثجبئي 1398/09/10 4058408 696441 ّٖي اوجط ٌّسي    چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ ٘هطاثبز ٌبٚزاضي-زاْ ٚ َيٛض

303491 جبثجبئي 1398/08/25 3811246 665101 آة ٚ فبيالة ٌٙبثبز ثيٕط٘- ٖٕطا٘ي  گناباد ٌٙبثبز ؾيساثبز ٔهطف-قطة قٟطي  

300287 جبثجبئي 1398/08/01 3797827 652231 آة ٚ فبيالة ٌٙبثبز ٌٙبثبز
گناباد

ٌٙبثبز
 جبزٜ ٌٙبثبز

فطزٚؼ

ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

517133 جبثجبئي 1399/02/28 4031446 724297
 قطوت  آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

ذطاؾبٖ ضيٛي
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس ظضوف 

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

608363 جبثجبئي 1398/08/11 3898220 635771
 حجيت اِٝ ذعاٖيبٖ فسافٗ  ٚويُ 

 ٗ ؾبيطي
وبقٕط

کاشمر
وبقٕط تطثمبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

604072 جبثجبئي 1398/07/15 3906464 717356
 حؿٗ ٔحٕس ظازٜ والتٝ ظٍ٘ٙٝ 

ٚويُ ؾبيطيٗ

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ والتٝ ظٍ٘ٙٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

910331 جبثجبئي 1398/11/12 3934609 248713
 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي تطثت

جبْ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ  ٖ ضثبٌ ؾٍٕٙب

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

805467 جبثجبئي 1398/07/22 4016461 648379
 احٕس ذيط آثبزي ٚ ٔحٕس ٘مي 

ذيطاثبزي  ٚ ؾبيطيٗ
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض ذيطاثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

521209 جبثجبئي 1398/07/29 4121721 718053 حؿٗ ايطا٘سٚؾت  والت ٘بزضي
کالت

والت الييٗ ٘ٛ-والت  وكبٚضظي-وكبٚضظي

602104 جبثجبئي 1399/03/17 3858685 757235 ّٖي لطيكي  ٚويُ ؾبيطيٗ  ذٛاف خواف ذٛاف ِٚي  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

300160 جبثجبئي 1398/07/30 3804947 655210
 قطوت آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

ذطاؾبٖ ضيٛي
ٌٙبثبز

گناباد
ٌٙبثبز

 ؾُح قٟط

ٌٙبثبز

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

122055 جبثجبئي 1398/09/25 4066440 629353 ٔحٕسنبزق  ؾٛذتبّ٘ٛ  يٍٙجٝ نيشابور ٘يكبثٛض  ٖ ٝ  ٔيسا والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

515911 جبثجبئي 1399/01/16 4077988 668606

لطثبٖ وبضٌط-غالٔطيب ّٖي پٛض  -

 غالٔطيبُِٗ ٌّي ٚ انغط چپب٘چي

ٚوالي ؾبيطيٗ

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

چٙبضاٖ ُ  آثبز اي وكبٚضظي-وكبٚضظي

910455 جبثجبئي 1398/02/29 3878097 305619
ثب)ٔحٕٛز ٔٛشٖ ٔحٕس آثبزي    

ٚوبِت آلبي ٔٛؾي حبّٔي

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تبيجبز ٔحٕسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

100410 جبثجبئي 1398/08/02 4013598 567357 ٔٛؾي ٟٔطي  ٚؾبيطيٗ  ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض ايعي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

608628 جبثجبئي 1398/03/20 3900126 634561 قطوت تٗبٚ٘ي وكبٚضظي آثىبقت وبقٕط
کاشمر

وبقٕط تطثمبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

529228 جبثجبئي 1398/08/13 3987571 249738 ٔحٕٛز احٕسي ضاز  مشهد - ٘طيٕب٘ي ٔكٟس ٝ  ٔٙبض والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

600006 جبثجبئي 1398/06/03 3940107 710445 نسيمٝ قبيٍي ٘يه ضخ حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ ٘ؿط وكبٚضظي-وكبٚضظي

516820 جبثجبئي 1398/08/26 4046875 704497 ٔحٕٛز ٚ ّٖي وبظضا٘ي     چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس ٖ  آثبز ٍ ا ؾّ وكبٚضظي-وكبٚضظي

910269 جبثجبئي 1399/02/16 3907806 283251
 جّيُ ضافتي ؾيسي يعزي ٚ ؾبيط 

قطوبء

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ظٔبٖ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910270 جبثجبئي 1398/09/10 3907191 283619 جّيُ ضافتي ؾيسي يعزي ٚ قطوب 
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ظٔبٖ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

515129 جبثجبئي 1398/08/18 4090817 647957
 يٗمٛثّٗي  يٗمٛثي  ٚ غالٔحؿيٗ 

ٖبَفي
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

قوچان
لٛچبٖ زٚغبئي  نٙٗت ٚ ذسٔبت-نٙٗت

603135 جبثجبئي 1398/04/05 3876802 654769 ٖعيعاِٝ ؾٗيسي ٚويُ ؾبيطيٗ  حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت َ  آثبز ٖجس وكبٚضظي-وكبٚضظي

609038 جبثجبئي 1398/06/09 3874710 602216
 اؾساِٝ ٔحٕسپٛض ٔؿتبجط 

آؾتب٘مسؼ ضيٛي
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز  ٝ ا٘جبضذب٘ وكبٚضظي-وكبٚضظي

603004 جبثجبئي 1398/05/19 3866387 644998 حؿٗ الجبِي ٚويُ ؾبيطيٗ حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت ثطجه وكبٚضظي-وكبٚضظي

514321 جبثجبئي 1399/01/31 4044574 719785
 حؿيّٙٗي فبئمي ؾبغطٚاٖ ٚويُ 

ؾبيطيٗ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس  ٝ ٌطٔ وكبٚضظي-وكبٚضظي

604293 جبثجبئي 1398/07/14 3907236 721001 حؿٗ آقٙبٌط ٚويُ ؾبيطيٗ  تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ وًٙ ؾفّي وكبٚضظي-وكبٚضظي

102486 جبثجبئي 1398/07/22 4062168 467118 ازاضٜ أٛض اضايي قٟطؾتبٖ ؾجعٚاض
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي قفيٕ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي



کد

کالسه
نوع پروانه

 .ت

مجوز/پروانه
UTM-Y UTM-X نام مشترک دشت امور شهرستان اراضی نوع مصرف

602484 جبثجبئي 1398/08/08 3843841 774654
 قطوت تٗبٚ٘ي تِٛيسي ٔطغساضي 

ٌٛقتي َبٚٚؼ ظٚظٖ
ذٛاف

خواف
ذٛاف ؾالٔي  ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

910416 جبثجبئي 1398/12/01 3886994 307205
 احٕس ٖٕطي جٟبٖ آثبزي ٚويُ 

ؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ٖ  آثبز جٟب وكبٚضظي-وكبٚضظي

804404 جبثجبئي 1398/09/25 3974856 657821
 ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ

ضيٛي
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض اثطاٞيٓ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514991 جبثجبئي 1398/07/21 4064221 688778 ٔحؿٗ  أيطي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ وطوط وكبٚضظي-وكبٚضظي

806435 جبثجبئي 1398/03/29 3958693 676174
 ّٖي انغط ثعضي أيس ٚغالٔحؿيٗ

ضؾِٛي ٚوالي ؾبيطيٗ
٘يكبثٛض

نيشابور

٘يكبثٛض ٟٔسي آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

107260 جبثجبئي 1398/12/01 3996124 615011
 قطوت  تٗبٚ٘ي  پٕپ ثٙعيٗ ذيبْ 

٘يكبثٛض
ُٖبئيٝ

نيشابور
٘يكبثٛض والتٝ حؿٗ

آة-ذسٔبت ؾبيط  

تهفيٝ قسٜ

514083 جبثجبئي 1398/06/30 4054842 698742
 جٗفط قطيف پٛضّٖٚي انغط 

اثطاٞيٕي ٚوالي ؾبيطيٗ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ  ٝ لطٜ  وٛؾ وكبٚضظي-وكبٚضظي

601105 جبثجبئي 1398/12/27 3876886 735382
 حؿيٗ ٘ٛجٛاٖ ٚضحٕت اِٝ 

ؾبالضيبٖ ٚوالي ؾبيطيٗ
ضقترٛاض

حيدريه تربت
ضقترٛاض فتح آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

109093 جبثجبئي 1398/05/19 4003890 508564 حؿٗ ٔميؿٝ ٚ انغط ؾُّب٘ي   زاٚضظٖ
سبزوار

زاٚضظٖ ٗ  اثبز ٔميؿٝ أي وكبٚضظي-وكبٚضظي

805120 جبثجبئي 1398/09/17 4013008 647596
 ّٖي انغط ثيٍي غالٔحؿيٗ 

حؿٙي ضاز
٘يكبثٛض

نيشابور
فيطٚظٜ  ٗ ٝ  حؿ لّٗ وكبٚضظي-وكبٚضظي

102485 جبثجبئي 1398/11/27 4060063 538864
 ٔحٕس ٚ ّٖيطيبٚ ذسازاز والتٝ آلب

ٔحٕسي ، افتربضي، وبتٛظيبٖ

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ جٙت آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

618071 جبثجبئي 1398/11/01 3888127 579591 ٔحٕس ٔطازي ٚويُ ؾبيطيٗ  ثطزؾىٗ کاشمر ثطزؾىٗ ٗ  آثبز حؿ وكبٚضظي-وكبٚضظي

927123 جبثجبئي 1398/07/02 3820840 291305 لبؾٓ ٚ ٔحٕسضيب ٟٔسيعازٜ  وطات جام تربت تبيجبز وطات وكبٚضظي-وكبٚضظي

100313 جبثجبئي 1398/06/05 3986532 532147 ازاضٜ أٛض اضايي ؾجعٚاض ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض ٗ   آثبز ٌّك وكبٚضظي-وكبٚضظي

103097 جبثجبئي 1398/11/27 4065999 524242 ٗ  لّيچي  ٗ ٚحؿي حؿ سبزوار - جٛيٗ جٛيٗ لبضظي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

605245 جبثجبئي 1398/08/26 3916544 709665
 قطوت ثطق ضاقس تطثت حيسضيٝ 

ؾٟبٔي ذبل)

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ
حيدريه تربت

تطثت حيسضيٝ اؾفيٛخ 

 ذسٔبت ٖٕٛٔي ٚ

ازاضات ٚ-زِٚتي  

ؾبظٔبٟ٘بي زِٚتي

102588 جبثجبئي 1398/08/14 4054801 547561 قطوت وكت ٚ نٙٗت جٛيٗ سبزوار - جٛيٗ جٛيٗ ٝ  لبزضي  والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

804202 جبثجبئي 1399/04/18 3993382 665892
 ٔحٕس اذٛ٘ساٖ ٚاثٛاِفًُ جٛازي 

٘يب ٚؾبيط قطوبء
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض ُ  لٙسقت  ٌ وكبٚضظي-وكبٚضظي

515485 جبثجبئي 1399/02/30 4052717 705339 حؿيٗ قبٞي ٘يطي ٚويُ ؾبيطيٗ  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

چٙبضاٖ ذبٔي وكبٚضظي-وكبٚضظي

513260 جبثجبئي 1399/03/20 4054028 332161

أالن ٚ اضايي- آؾتب٘مسؼ    

حؿيٗ زَ آضأي- ؾطذؽ    - 

111

ؾطذؽ

سرخس

ؾطذؽ جٍُٙ وكبٚضظي-وكبٚضظي

514605 جبثجبئي 1398/12/04 4063212 683293
 ٔحٕساؾٕبٖيُ پبؾجبٖ ٔمسْ ٚ ٚ 

ٔحٕسجٕٗٝ جٛاٖ ٚويُ ؾبيطيٗ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

چٙبضاٖ أيطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

618126 جبثجبئي 1398/10/29 3890529 592226
 حؿٗ لب٘ٗي ٚ انغط وطأيبٖ 

ٚوالي ؾبيطيٗ
ثطزؾىٗ

کاشمر
ثطزؾىٗ ضوٗ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

302565 جبثجبئي 1398/07/21 3793451 560336 جٟبزوكبٚضظي ذطاؾبٖ جٙٛثي  ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي گناباد ثجؿتبٖ  ٖ چب  پرٛا وكبٚضظي-وكبٚضظي

603084 جبثجبئي 1398/09/27 3874221 669678 ّٖي اوجط تمي ظازٜ ٚ قطوبء  حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت  ٝ ٟٙٔ وكبٚضظي-وكبٚضظي

530851 جبثجبئي 1398/09/03 3982839 736797 ازاضٜ آّة ٚ فبيالة ّٔه آثبز مشهد - ؾًٙ ثؿت ٔكٟس ٔكٟس ٔهطف-قطة قٟطي  

618056 جبثجبئي 1398/07/22 3895287 583351 شثيح اِٝ ضًٔب٘ي ٚويُ ؾبيطيٗ  ثطزؾىٗ کاشمر ثطزؾىٗ ظيطن اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

601374 جبثجبئي 1398/10/10 3880101 741703 ّٖيطيب حبجي ظازٜ  ٚويُ ؾبيطيٗ  ضقترٛاض
حيدريه تربت

ضقترٛاض فتح آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

604781 جبثجبئي 1398/08/26 3908771 726847 فبَٕٝ زاذٛاٜ تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ حكٕت آثبز ٌبٚزاضي-زاْ ٚ َيٛض

100048 جبثجبئي 1398/08/02 4003113 555087 ٗ  ويرؿطٚي   حؿي ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض ـ  اثبض وكبٚضظي-وكبٚضظي

603063 جبثجبئي 1398/11/28 3873502 656234 ّٖي حيسضثيٍي ٖجسَ آثبزي حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت فيى آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514482 جبثجبئي 1398/11/27 4032219 725150

- ٔحٕس نٕسي- جٗفطاؾتىب٘ي 

 احٕسثحطآثبزي ٖٚجساِّٗي حؿٗ

ظازٜ ٚؾبيطقطوبء

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

ٔكٟس ُ  حجطٜ  چٟ وكبٚضظي-وكبٚضظي

102346 جبثجبئي 1398/03/25 4065823 479107 ازاضٜ أٛض اضايي ؾجعٚاض سبزوار - جٛيٗ جغتبي ذّيُ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي



کد

کالسه
نوع پروانه

 .ت

مجوز/پروانه
UTM-Y UTM-X نام مشترک دشت امور شهرستان اراضی نوع مصرف

618003 جبثجبئي 1398/11/13 3886115 582825
 ٖجبؾّٗي اؾسي ُٖبض ٚويُ

ؾبيطيٗ
ثطزؾىٗ

کاشمر
ثطزؾىٗ َ  اثبز جال وكبٚضظي-وكبٚضظي

602144 جبثجبئي 1398/05/26 3855878 757900
 ؾيس ٔحٕٛزضيب قٟيسي ٚويُ 

ؾبيطيٗ
ذٛاف

خواف
ذٛاف لبؾٓ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

519915 جبثجبئي 1398/05/16 4026496 726502
 قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ

اجبضٜ پبضن آثي ايطا٘يبٖ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ثيٙبِٛز ٔكٟس لبؾٓ آثبز

پبضن-ذسٔبت تجبضي  

آثي

804440 جبثجبئي 1398/07/10 3998309 676972 ٗ  ثيًبيي  ٚ ؾبيط قطوبء  ؾيسحؿ ٘يكبثٛض
نيشابور

٘يكبثٛض فطح آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

604973 جبثجبئي 1398/08/27 3894422 763462 ٘ٓط ٔحٕس ٖؿٍطي   تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ  ٗ ٝ  البحؿ لّٗ زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

102435 جبثجبئي 1398/08/14 4062149 540237
 ّٖيطيب تٟجٙسي ٚ ّٖي انغط 

وطٚغزٞي ٚوالي ؾبيطيٗ

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ وطٚغزٜ وكبٚضظي-وكبٚضظي

604353 جبثجبئي 1398/10/10 3893780 758693 ٓ  فبئعي     ٞبق تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ فيطٚظآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

302133 جبثجبئي 1398/12/26 3844372 594148 ٔحٕس جٛاز ٟٔطيعي ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي گناباد ثجؿتبٖ فرطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102610 جبثجبئي 1398/12/11 4033624 596828
 قطوت آة ٚفبيالة اؾتبٖ

ذطاؾبٖ ضيٛي

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
ذٛقبة ثّمبٖ اثبز

ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

517936 جبثجبئي 1398/11/19 4045020 713356 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس قبٞٙٛ وكبٚضظي-وكبٚضظي

605246 جبثجبئي 1398/08/20 3908978 727606 ٔحٕس ضيب فبيّي تجبض  تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ حكٕت آثبز آجط فكبضي-نٙٗت

924024 جبثجبئي 1398/08/28 3963082 306913 ٔجيس ؾّيٕي  جام تربت - نبِح آثبز نبِح آثبز يىٝ ثب٘ وكبٚضظي-وكبٚضظي

910304 جبثجبئي 1398/07/15 3919232 264079
 لطثبّ٘ٗي حؿيٙي اؾىٙسضي ٚويُ 

ؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ تمي آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

201048 جبثجبئي 1398/07/09 4110945 626290
 حؿيٗ اؾىٙسض فيالثي ٚاؾىٙسض 

اؾىٙسض فيالثي
لٛچبٖ

قوچان
لٛچبٖ فيالة  وكبٚضظي-وكبٚضظي

602145 جبثجبئي 1398/12/04 3850251 762284 حؿيٗ اثطاٞيٓ ثبي ٚويُ ؾبيطيٗ  ذٛاف
خواف

ذٛاف غيبث آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910207 جبثجبئي 1398/07/30 3923527 258988
ؾبظٔبٖ- آؾتبٖ لسؼ ضيٛي   

ٔٛلٛفبت ّٔه

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ؾطترت وكبٚضظي-وكبٚضظي

601389 جبثجبئي 1398/11/08 3894198 700040 ؾيس ٔحٕس ٔٛؾٛي ضقترٛاض حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ ٛ٘  ٝ لّٗ وكبٚضظي-وكبٚضظي

302133 جبثجبئي 1398/07/09 3844428 594202 ٔحٕس جٛاز ٟٔطيعي ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي گناباد ثجؿتبٖ فرطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

604353 جبثجبئي 1398/06/26 3893785 758694 ٓ  فبئعي     ٞبق تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ فيطٚظآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102702 جبثجبئي 1398/07/23 4067671 473493
 ؾيس ضيب حؿيٙي ٚ ّٖي اوجط 

ٖؿٍطي ٚ ؾبيط قطوبء

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي آظازٚاض وكبٚضظي-وكبٚضظي

515641 جبثجبئي 1398/12/24 4051171 705756 ّٖي ٘ٛشضي ٚويُ ؾبيطيٗ  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ زِٚربٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

518243 جبثجبئي 1398/08/08 4045800 707855 ٝ  ذطاؾبٖ  قطوت قٟسيٙ چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس چٟبض َبلي نٙٗت ٚ ذسٔبت-نٙٗت

608378 جبثجبئي 1398/10/05 3889644 603630
 ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ

ضيٛي
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز ٖجبؾيٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

604154 جبثجبئي 1398/08/14 3910017 718058 أبٖ اِٝ قيطظاز ٘هط آثبزي  تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ ٔجبضوٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

604213 جبثجبئي 1398/11/13 3909498 718647

 ٔحٕس تمي اؾٕبٖيُ ظازٜ ٚ 

 اثبنّت ذٙكبٖ ٚ ّٖي يبٚضي

وبضيعوي ٚوالي ؾبيطيٗ

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ
حيدريه تربت

ظاٜٚ وبضيعن وكبٚضظي-وكبٚضظي

100316 جبثجبئي 1398/10/12 3984443 532528   ٗ ٞيئت ٚاٌصاضي ظٔي ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض ٗ  آثبز ٌّك وكبٚضظي-وكبٚضظي

618244 جبثجبئي 1398/02/24 3890969 578636
 ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ

ضيٛي
ثطزؾىٗ

کاشمر
ثطزؾىٗ ٗ  آثبز حؿ وكبٚضظي-وكبٚضظي

102021 جبثجبئي 1398/06/20 4067192 472361 غالٔطيب آظازٚاضي   سبزوار - جٛيٗ جغتبي ٕٞت  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

604088 جبثجبئي 1398/07/10 3907594 726525 آؾتبٖ لسؼ  ضيٛي   تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ ذب٘مبٜ وكبٚضظي-وكبٚضظي

200955 جبثجبئي 1398/08/13 4104570 643158 حؿيٗ ٘ٓط پٛض ٘بٚذي لٛچبٖ قوچان لٛچبٖ ٘بٚخ  وكبٚضظي-وكبٚضظي

805962 جبثجبئي 1398/08/01 4017458 663167 آة ٚ فبيالة ٘يكبثٛض ٘يكبثٛض
نيشابور

٘يكبثٛض ٘يكبثٛض
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

805999 جبثجبئي 1398/08/11 4018099 663680 آة ٚ فبيالة ٘يكبثٛض ٘يكبثٛض
نيشابور

٘يكبثٛض
ٝ  فبضٚة   ٔعضٖ

 ٖ ضٚٔب

ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

603429 جبثجبئي 1398/10/12 3865101 640672 جٟبز وكبٚضظي  حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت ثطجه وكبٚضظي-وكبٚضظي

804672 جبثجبئي 1398/09/18 4003552 651826 ثٙيبزٔؿتًٗفبٖ ا٘مالة اؾالٔي  ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض چٟبضثطج  وكبٚضظي-وكبٚضظي

514341 جبثجبئي 1399/01/31 4057448 692905
 أيٗ ضيب حبجي ِٚي ظازٜ ٚويُ 

آلبي احٕس ّٖي حبجي ِٚي ظازٜ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

چٙبضاٖ
 ٖجبؼ

آثبزجٍٙي
وكبٚضظي-وكبٚضظي



کد

کالسه
نوع پروانه

 .ت

مجوز/پروانه
UTM-Y UTM-X نام مشترک دشت امور شهرستان اراضی نوع مصرف

604288 جبثجبئي 1398/11/26 3916188 710530
 قطوت تِٛيس ثطق ضاقس تطثت

حيسضيٝ

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ اؾفيٛخ وكبٚضظي-وكبٚضظي

602424 جبثجبئي 1398/07/10 3852558 761944 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي ذٛاف ذٛاف
خواف

ذٛاف ضٚح آثبز
ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

910543 جبثجبئي 1399/02/14 3919542 264955 ٟٔسي ضحٕب٘ي ٚويُ ؾبيطيٗ  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ تمي آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608185 جبثجبئي 1398/10/05 3897179 626600
 ّٖي اوجط  نٕيٕي ٖكطت آثبزي 

ٚ حؿٗ ذعاٖي ٚوالي ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر

وبقٕط ٖكطت آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608305 جبثجبئي 1398/10/08 3897116 625766

 حؿٗ ذب٘ي ٖكطت آثبزي ،ّٖي 

 اوجط نٕيٕي ٖكطت آثبزي ٚ

حؿيٗ ثبؾتب٘ي ٚوالي ؾبيطيٗ

وبقٕط

کاشمر

وبقٕط ٖكطت آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

602392 جبثجبئي 1399/02/03 3845506 773848
ٗ ٘ػاز   ٖجبؼ ٚ لطثبّ٘ٗي حؿ

ؾالٔي
ذٛاف

خواف
ذٛاف ؾالٔي  ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

102284 جبثجبئي 1398/11/02 4058659 540694
 غالٔطيب ٖجبؼ ظازٜ ،ٟٔسي ّٔه 

ظازٜ ٚ ؾبيط قطوبء

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ تٝ ثٙس وكبٚضظي-وكبٚضظي

514794 جبثجبئي 1398/11/29 4059746 698663 حجت اِٝ احٕسي ٚ ؾبيطيٗ   چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ چُٟ پطي وكبٚضظي-وكبٚضظي

603265 جبثجبئي 1398/11/02 3872517 654659 اثٛاِفًُ پبيساض حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت فيى آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

604127 جبثجبئي 1398/07/10 3905786 718188
 قطوت آة ٚفبيالة ضٚؾتبيي

ذطاؾبٖ ضيٛي

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ والتٝ ظٍ٘ٙٝ

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

804365 جبثجبئي 1398/08/22 3992893 678343 احٕسضيب قبزوب٘ي ٚ ؾبيط قطوبء   ٘يكبثٛض
نيشابور

٘يكبثٛض ضيرتٝ ٌط وكبٚضظي-وكبٚضظي

540490 جبثجبئي 1398/10/07 4036689 720640 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس ٔهطف-قطة قٟطي  

608135 جبثجبئي 1398/09/04 3902713 625972 ٔحٕس  ٖٙبيتي فط ٚويُ ؾبيطيٗ  وبقٕط کاشمر وبقٕط حبجي  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

516002 جبثجبئي 1398/11/01 4025646 726863 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ثيٙبِٛز ٔكٟس ٔهطف-قطة قٟطي  

516792 جبثجبئي 1398/11/06 4030431 722129 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس ٓ  اثبز لبؾ ٔهطف-قطة قٟطي  

911022 جبثجبئي 1399/03/06 3957689 764882
 ٔحٕسّٖي  ٘ٛثرت ٚويُ ضًٔبّ٘ٗي 

اؾالٔي

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ مشهد
فطيٕبٖ

 ؾُح قٟط

 ٖ فطيٕب
وكبٚضظي-وكبٚضظي

804101 جبثجبئي 1399/04/02 4003400 672624
 ٔحٕس حؿيٗ ٚ ٔحٕس ٔال 

٘ٛضٚظي ٚؾبيطقطوبء
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض ٖكطت آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

302152 جبثجبئي 1398/10/25 3849448 601050 نِٛت اِٝ حكٕتي ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي گناباد ثجؿتبٖ ؾطزق  وكبٚضظي-وكبٚضظي

514114 جبثجبئي 1399/01/31 4056556 695341 جٛاز  ثٟبزضي ٚويُ ؾبيطيٗ  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ ٟٔسي اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608566 جبثجبئي 1398/11/06 3895519 612399
 حؿٗ ضثيٗي ٌُ ٌيط ٚويُ 

ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز اضغب وكبٚضظي-وكبٚضظي

910015 جبثجبئي 1398/08/06 3878037 293634 ٞٛقًٙ نبزلي  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تبيجبز ٖجبؾأثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

515598 جبثجبئي 1398/08/12 4034503 720014 قطوت آة ٚفبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ثيٙبِٛز  ٝ چبٜ  ذبن ٔهطف-قطة قٟطي  

910032 جبثجبئي 1398/12/01 3901642 284205   ْ قٟطزاضي تطثت جب تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ  ذسٔبت ٖٕٛٔي ٚ ؾُح قٟط

910030 جبثجبئي 1398/12/20 3901970 283352 قٟطزاضي تطثت جبْ  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ  ذسٔبت ٖٕٛٔي ٚ ؾُح قٟط

911028 جبثجبئي 1398/12/01 3912750 279774 احٕس ٚ حٕيس فتٛت جبٔي  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ  ٖ أغب وكبٚضظي-وكبٚضظي

514024 جبثجبئي 1398/12/12 4041461 718855
 ؾيسغالْ لطيكي حؿٗ آثبز ٚ 

قطوبء
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس  َ چٙجطغطثب وكبٚضظي-وكبٚضظي

102502 جبثجبئي 1398/11/29 4076371 608651 ٔحٕس ضثبَي ٚ قطوبء  نيشابور - جٛيٗ فيطٚظٜ ضثبَي قبٞعازٜ وكبٚضظي-وكبٚضظي

513042 جبثجبئي 1398/11/14 3997644 337499 ّٖي   ٌسايي ٚ ؾبيطيٗ  ؾطذؽ سرخس ؾطذؽ  ٝ قيطتپ وكبٚضظي-وكبٚضظي

514577 جبثجبئي 1398/12/25 4055720 697065 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ چٙبضاٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

910813 جبثجبئي 1398/05/20 3900187 282630 ازاضٜ  ٔٙبثٕ َجيٗي  ذطاؾبٖ ضيٛي
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ

جام تربت

تطثت جبْ
 ثب٘ ؾٍٙبٖ

ؾفّي

 ذسٔبت ٖٕٛٔي ٚ

فًبي ؾجع-زِٚتي  

 ) قٟطي ٚ جبزٜ اي

( قٟطزاضي

804089 جبثجبئي 1398/08/29 3999366 651042
 اِيٙبؾبزات حؿيٙي تحت ٚاليت 

ِٚي لٟطي اثطاٞيٓ حؿيٙي
٘يكبثٛض

نيشابور

٘يكبثٛض ٓ  اثبز ضحي وكبٚضظي-وكبٚضظي

603306 جبثجبئي 1398/09/26 3866610 643701 ٔحٕٛ ز ْٟيطي ٘ػاز ظض٘سي  حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت ثطجه وكبٚضظي-وكبٚضظي

517375 جبثجبئي 1398/10/04 4075613 668203

 ٔحٕس اثطاٞيٓ ٚلطثبٖ 

 ٔحٕساثطاٞيٕي ، نفسض جٗفطي

 ٚضًٔبّ٘ٗي نحطايي ٕ٘بيٙسٌبٖ

ؾبيطيٗ

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

قوچان

لٛچبٖ ٔمهٛز آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي
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529068 جبثجبئي 1398/10/29 3983645 230711
ٗ  ٖؿٍطي  ضؾتٓ آثبزي   حؿي

ٚويُ ؾبيطيٗ

 - ٘طيٕب٘ي

ٔيبٔي مشهد
ٔكٟس ؾّيٕب٘ي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

601164 جبثجبئي 1398/10/11 3888101 708584 غالٔطيب زِيطي  ضقترٛاض حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ ٝ  آثبز اِ آجط پعي-نٙٗت

608783 جبثجبئي 1398/12/21 3899308 639291 ّٖي ثرتيبضي ٚويُ ؾبيطيٗ  وبقٕط کاشمر وبقٕط ضظق  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

604311 جبثجبئي 1398/12/11 3906380 754394 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ نفي  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

804741 جبثجبئي 1398/08/01 4010331 660792
ٖ  ضٍ٘ب٘ي ، ٔحٕسّٖي   ؾّيٕب

يعزا٘ي ٚؾبيط قطوبء
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض ٖ  آثبز جٟب وكبٚضظي-وكبٚضظي

602182 جبثجبئي 1398/08/12 3863876 755971 قطوت ٌطٜٚ أيطؾٍٙبٖ پبضؾيبٖ ذٛاف
حيدريه تربت

ضقترٛاض ؾٗبزت  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514767 جبثجبئي 1398/11/19 4064620 682717

  يٛؾف حيسضي ٚ غالّٔٗي پٛض 

 حبجي ٚ ضًٔبٖ وٟٗ ٚوالي

ؾبيطيٗ

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

چٙبضاٖ ٌُ ذبتٖٛ وكبٚضظي-وكبٚضظي

927022 جبثجبئي 1398/08/28 3833177 282476 ٖجساِطحيٓ ٕٔٗٓي ٚ قطوبء  وطات جام تربت تبيجبز وطات  وكبٚضظي-وكبٚضظي

910499 جبثجبئي 1398/11/13 3923109 269721
 لٟطٔبٖ قٟجبظي ٚويُ ؾبيطيٗ ٚ

غالْ ٖجبؼ ثّٛچ لطايي

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ والتٝ ّٖيجبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

605060 جبثجبئي 1399/01/28 3912757 705322
 قطوت قٟطن ٞبي نٙٗتي

ذطاؾبٖ ضيٛي

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ وٜٛ ٔٗسٖ نٙٗت-نٙٗت

514933 جبثجبئي 1398/12/03 4048547 707338
 ٔجيس ّٖٚيطيب نجٛضي  ٚ ٔحٕس 

ضيب ّٖيٕحٕسي  ٚؾبيطيٗ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس ٔبٞيرٛاض وكبٚضظي-وكبٚضظي

517030 جبثجبئي 1398/11/26 4033654 720092 قطوت ايٕٗ ذٛزضٚ قطق چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ثيٙبِٛز  ٝ چبٜ  ذبن نٙٗت-نٙٗت

910264 جبثجبئي 1399/02/17 3929097 256833

ٔحٕس حؿيٗ- آلبيبٖ اثٛاِمبؾٓ   

ضججي ؾطترتي- نسالت ظازٜ   

ٚوالي ؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ
جام تربت

تطثت جبْ ٗ  آثبز حؿ وكبٚضظي-وكبٚضظي

102707 جبثجبئي 1398/08/14 4065641 533800
 ثبثبّٖي احٕسضيب والتٝ ٔيٕطي ٚ 

حؿٗ ٖطفب٘ي پٛض ٚوالي ؾبيطيٗ

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز
سبزوار

جٛيٗ َ  اثبز الجب وكبٚضظي-وكبٚضظي

107026 جبثجبئي 1398/09/11 3986055 604769
 ٔحٕسّٖي احٕسي ٚحؿٗ ٘بنح 

٘ػاز ٚوالي ؾبيطيٗ
ُٖبئيٝ

سبزوار
ؾجعٚاض ّٖي آثبز تطوٗ وكبٚضظي-وكبٚضظي

514367 جبثجبئي 1398/09/25 4062422 691846 اؾٕبٖيُ ثطاتي يٛؾف آثبزي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ  َ چٙجطغطثب وكبٚضظي-وكبٚضظي

514120 جبثجبئي 1398/12/24 4043971 708851 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس وٛضزٜ
ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

603004 جبثجبئي 1398/11/20 3866369 645000 حؿٗ الجبِي ٚويُ ؾبيطيٗ حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت ثطجه وكبٚضظي-وكبٚضظي

513099 جبثجبئي 1398/11/14 4046816 336415
 احٕسّٖٚي  ضحٕتي ٚلجبزي ٚ 

ؾبيطيٗ
ؾطذؽ

سرخس
ؾطذؽ ؾطذؽ  وكبٚضظي-وكبٚضظي

516661 جبثجبئي 1399/01/10 4064675 678065 آؾتبٖ لسؼ  ضيٛي   چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ ٝ  اذّٕس زٞٙ وكبٚضظي-وكبٚضظي

804353 جبثجبئي 1398/11/23 3999279 671826
ذسيجٝ ذّيّي-   أيط زيٛاٖ      

ٚؾبيط قطوبء
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض ّٖي  ذب٘ي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

804288 جبثجبئي 1399/01/17 4017263 631941
 يٛؾفّٗي  چعٌي  ٔحٕس يٛؾف 

فطٞٛزي
٘يكبثٛض

نيشابور
فيطٚظٜ احٕسيٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

517748 جبثجبئي 1398/08/14 4032310 721531 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس َ  آثبز ٔٙع ٔهطف-قطة قٟطي  

910530 جبثجبئي 1399/02/17 3893075 285297 ٔٛؾي أيطي ٚويُ ؾبيطيٗ  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ شوطيب وكبٚضظي-وكبٚضظي

603124 جبثجبئي 1398/10/30 3881662 659049 ضيب ٘يىرٛي ٚ ويُ ؾبيطيٗ  حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت ٖجسَ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

107035 جبثجبئي 1398/08/30 3981376 590978 ازاضٜ أٛض اضايي ؾجعٚاض ُٖبئيٝ سبزوار ؾجعٚاض يحيي  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

618039 جبثجبئي 1398/10/29 3889620 588555 ٔحٕس يٛؾفي ثب٘ي ٚويُ ؾبيطيٗ  ثطزؾىٗ
کاشمر

ثطزؾىٗ زازثرت وكبٚضظي-وكبٚضظي

514805 جبثجبئي 1398/12/20 4045331 709493
 حؿٗ فالح َٛؾي ٚويُ ٚضثٝ 

ٌ ٚؾي  ٔطحْٛ ّٖي انغط فالح  
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس  ٝ چٙبضؾٛذت وكبٚضظي-وكبٚضظي

927058 جبثجبئي 1398/12/25 3828847 292280 ثٙيبز ٔؿتهٗفبٖ ا٘مالة اؾالٔي  وطات جام تربت تبيجبز وطات  وكبٚضظي-وكبٚضظي

102691 جبثجبئي 1398/11/27 4059703 542398
اثطاٞيٓ,ٟٔسي اؾٕبٖيُ آثبزي    

آة ؾبالٖ ٚ ؾبيط قطوبء

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ ذيطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102279 جبثجبئي 1399/02/29 4064982 527577 ّٖي ٔحٕس ٔؿّٕي  ٚ قطوبء  سبزوار - جٛيٗ جٛيٗ لعِمبضقي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

107180 جبثجبئي 1399/04/07 3981746 606423

 ٔحٕسضثب٘ي ٚويُ وّيٝ ٔبِىيٗ 

 لٙبت قىّي ضٚؾتبي قبٔىبٖ

ؾجعٚاض

ُٖبئيٝ

سبزوار

ؾجعٚاض
 قىّي ضٚؾتبي

قبٔىبٖ
وكبٚضظي-وكبٚضظي



کد

کالسه
نوع پروانه

 .ت

مجوز/پروانه
UTM-Y UTM-X نام مشترک دشت امور شهرستان اراضی نوع مصرف

912163 جبثجبئي 1398/08/28 3859689 283220 فطيسٖٚ  اؾىٙسضي  ٚويُ ؾبيطيٗ  تبيجبز
جام تربت

تبيجبز ُ  ثٙس پ وكبٚضظي-وكبٚضظي

514375 جبثجبئي 1399/03/17 4060622 687116 ٔحٕٛز زاٚٚزي ٚويُ ؾبيطيٗ  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ ٘ٛضٚظ آثبز آٍٞٙط وكبٚضظي-وكبٚضظي

600090 جبثجبئي 1398/07/17 3945469 703884 ْ  ٚويُ ؾبيطيٗ  حؿيّٙٗي ثٟٙب ضخ حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ ٔحٕس آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

100258 جبثجبئي 1398/07/14 4002202 548491 حؿٗ زِٚت آثبزي ٚ قطوبء  ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض ٓ  اثبز وطي وكبٚضظي-وكبٚضظي

514981 جبثجبئي 1398/10/17 4037483 730044 ٔحؿٗ تٛا٘بٚويُ ؾبيطيٗ  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس ٝ  تيٕٛضي  والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

618204 جبثجبئي 1398/12/21 3894383 578275
 قطوت آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

ذطاؾبٖ ضيٛي
ثطزؾىٗ

کاشمر
ثطزؾىٗ اؾالْ آثبز

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

515620 جبثجبئي 1399/02/23 4000287 748517     ٖ ظٞطٜ ٚٔٙهٛضٜ  ذٛقٙٛيؿب چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس ٘بٔكرم وكبٚضظي-وكبٚضظي

513364 جبثجبئي 1398/12/03 3989372 334037
أالن ٚ اضايي- آؾتب٘مسؼ    

180- ظيؿت تجٗ - ؾطذؽ  
ؾطذؽ

سرخس
ؾطذؽ قيطتپٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

608076 جبثجبئي 1398/12/21 3901030 618272 حؿيٗ آؾٛزٜ  ٚويُ ؾبيطيٗ  وبقٕط کاشمر ذّيُ آثبز زٞٙٛ وكبٚضظي-وكبٚضظي

514568 جبثجبئي 1398/11/20 4073302 666045
ثطات-ٔحٕس ضيب -نفط ّٖي   

ٔحٕس ٚ ٔحٕس حؿيٗ پبؾپبٖ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

قوچان
لٛچبٖ  َ چٙجطغطثب وكبٚضظي-وكبٚضظي

302203 جبثجبئي 1398/10/30 3836329 587316 ٞبزي فبَٕي ٚ قطوبء  ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي گناباد ثجؿتبٖ اثطاٞيٓ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

912821 جبثجبئي 1398/12/06 3858506 305588
 آلبي ٖجساهلل نفطي لبزضآثبزي

ٚويُ ؾبيطيٗ
تبيجبز

جام تربت
تبيجبز  ٝ اضظ٘چ وكبٚضظي-وكبٚضظي

912886 جبثجبئي 1398/11/23 3853327 270981 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي تبيجبز تبيجبز
جام تربت

تبيجبز ٔكٟسضيعٜ 
ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

628017 جبثجبئي 1399/03/10 3934353 636735 ٔحٕس ضيبي تٛالئي ٚويُ ؾبيطيٗ ضيٛـ
کاشمر

وبقٕط ته ٖبثسيٙي وكبٚضظي-وكبٚضظي

102133 جبثجبئي 1398/12/17 4066044 469046

 ، ضًٔبّ٘ٗي ٚ ثطاتّٗي لّٗٝ ٘ٛي 

 ّٖي اوجط قفيٕ آثبزي ٚ والي

ؾبيطيٗ

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز
سبزوار

جغتبي حبجي آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

927003 جبثجبئي 1398/12/24 3838862 286438 انغط ٖمبثي ذيبثب٘ي ٚ ؾبيط قطوب  وطات
جام تربت

تبيجبز وبضيع چٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

910082 جبثجبئي 1398/12/01 3913903 271663
 جالَ زٚض ا٘سيف يعزي ٚويُ 

ؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ اثطاٞيٓ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

107004 جبثجبئي 1398/11/21 3978767 603846 ّٖيٕحٕس ٔحٕسي  ُٖبئيٝ سبزوار ؾجعٚاض ثًٗت  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

600205 جبثجبئي 1399/02/30 3956316 649965
 يٛ٘ؽ  اؾىٙسضي ٚضججّٗي   

ضًٔب٘ي ٚوالي ؾبيطيٗ
ضخ

نيشابور
٘يكبثٛض ضيٍي وكبٚضظي-وكبٚضظي

102708 جبثجبئي 1398/12/12 4058772 542727 ٟٔسي اؾٕبٖيُ اثبزي سبزوار - جٛيٗ جٛيٗ ُ  اثبز اؾٕبٖي وكبٚضظي-وكبٚضظي

604074 جبثجبئي 1398/12/01 3909996 717872
 قطوت آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

ذطاؾبٖ ضيٛي

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ وبضيعن ٘بٌٟب٘ي

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

513087 جبثجبئي 1399/01/31 4048133 333729
ٌعٔٝ ٚ-ٔحٕس زٕٞطزٜ -لطثبٖ  

ؾبيطيٗ
ؾطذؽ

سرخس
ؾطذؽ تپٝ ٔيطاحٕس وكبٚضظي-وكبٚضظي

600104 جبثجبئي 1398/12/11 3940383 694352
 ؾيس ٖؿٍط ٞبقٕيبٖ فالح ٚويُ 

ؾبيطيٗ
ضخ

حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ قٛضاة وكبٚضظي-وكبٚضظي

622067 جبثجبئي 1398/12/06 3893240 683352 ّٖي اوجطاذطٚي قطيف اثبزي   اظغٙس حيدريه تربت ٔٝ ٚالت قبزٟٔط وكبٚضظي-وكبٚضظي

100573 جبثجبئي 1398/12/12 4015725 547648
 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

ؾجعٚاض
ؾجعٚاض

سبزوار
ؾجعٚاض ٌٛزآؾيب

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

804793 جبثجبئي 1399/02/17 4029135 618196
 اؾىٙسض ٚقىطاِٝ ثتٛئي  ٔحٕس 

ّٖي ٔحٕسي
٘يكبثٛض

نيشابور
فيطٚظٜ ثتٛ وكبٚضظي-وكبٚضظي

514751 جبثجبئي 1399/02/06 4034022 720330 قطوت تٗبٚ٘ي ثب غساضاٖ َٛؼ  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ثيٙبِٛز  ٝ چبٜ  ذبن نٙٗت ٚ-نٙٗت  

804544 جبثجبئي 1398/12/11 4013356 632829 ٖجبؾّٗي ٘يط آثبزي ٚويُ ؾبيطيٗ  ٘يكبثٛض
نيشابور

فيطٚظٜ ٘يطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

618179 جبثجبئي 1399/01/26 3885197 580953 ؾيس ٔطتًي ٔٛٔٙي ٚويُ ؾبيطيٗ  ثطزؾىٗ
کاشمر

ثطزؾىٗ وبْٓ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910434 جبثجبئي 1399/04/02 3905967 281466
 اوجط لبؾٕي،ٔحٕس لبؾٕي 

ؾيبٚـ والِي

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ضحيٓ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

302488 جبثجبئي 1398/11/24 3840564 587056 ٘بنط ثيسذٛضي ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي گناباد ثجؿتبٖ ٔيبٖ اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910750 جبثجبئي 1398/12/25 3921443 257971
ؾبظٔبٖ- آؾتبٖ لسؼ ضيٛي   

ٔٛلٛفبت ّٔه

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ٘هطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي



کد

کالسه
نوع پروانه

 .ت

مجوز/پروانه
UTM-Y UTM-X نام مشترک دشت امور شهرستان اراضی نوع مصرف

514214 جبثجبئي 1398/12/26 4065968 678096

 ٖجبؼ ثبفٟٓ،ضحٕبٖ ٔٛزة 

 ٚٔحٕسّٖي نحطايي ٚ ٟٔسي ثب

فٟٓ ٚ ؾبيط قطوب

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

چٙبضاٖ ٔحٕس آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

202051 جبثجبئي 1399/02/06 4099125 636687 ضًٔبٖ ضجبيي زِٚٛ  لٛچبٖ قوچان لٛچبٖ آثٍطي زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

102945 جبثجبئي 1399/01/11 4052876 541198 ازاضٜ أٛض اضايي قٟطؾتبٖ ؾجعٚاض
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ ُ  اثبز اؾٕبٖي وكبٚضظي-وكبٚضظي

102109 جبثجبئي 1398/11/07 4067972 524756
 غالٔطيب لبضظي  ٚ ٔحٕس لبضظي ٚ 

ؾبيط قطوبء

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ اؾٕبٖيُ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102381 جبثجبئي 1398/10/21 4070806 508425 ّٖي انغط لبؾٕي   سبزوار - جٛيٗ جغتبي ٖجسَ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

604330 جبثجبئي 1399/04/17 3906614 716088
 ثٕبّ٘ٗي ضججي ٔمسْ ٚويُ 

ؾبيطيٗ

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ ٗ  اثبز حؿي وكبٚضظي-وكبٚضظي

100156 جبثجبئي 1398/12/12 4013007 518699 آة  ٚ فبيالة  ؾجعٚاض ؾجعٚاض
سبزوار

ؾجعٚاض ضيٛ٘س
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

911056 جبثجبئي 1398/12/14 3893653 309471 جٛاز نسيك  ظازٜ ٚؾبيطقطوبء  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ لٙسن وكبٚضظي-وكبٚضظي

601292 جبثجبئي 1398/12/07 3876321 724865 غالْ ٔحٕس جبٚيساٖ  ضقترٛاض حيدريه تربت ضقترٛاض  ٖ ٌّؿتب وكبٚضظي-وكبٚضظي

601493 جبثجبئي 1398/11/27 3892838 693644
 ؾبظٔبٖ جٟبزوكبٚضظي ذطاؾبٖ

ضيٛي
ضقترٛاض

حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ حٛو ؾطخ وكبٚضظي-وكبٚضظي

514432 جبثجبئي 1399/02/28 4049177 703741

 غالٔحؿيٗ والِي،ّٖي وٟطثبئيبٖ 

 ٚ حجيت اِٝ ذسازازي ٚ ؾبيط

ٔبِىيٗ

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

ٔكٟس ثمبٚي وكبٚضظي-وكبٚضظي

910257 جبثجبئي 1398/12/14 3895497 295471 قطوت ؾٟبٔي ظضاٖي ٘يُ آثبز تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ ثػٌبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

301031 جبثجبئي 1398/11/23 3789024 716209 ٔسيطيت أٛض اضايي ذطاؾبٖ  ٌيؿٛض گناباد ٌٙبثبز ٌيؿٛضؾفّي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

517315 جبثجبئي 1398/11/29 4040098 707565 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس ٔٙعَ اثبز ٔهطف-قطة قٟطي  

912936 جبثجبئي 1398/12/25 3853726 315348 حجيت اِٝ ذٛافي ٔبوٛ  تبيجبز جام تربت تبيجبز قٛضاة  وبضيع ٌبٚزاضي-زاْ ٚ َيٛض

806435 جبثجبئي 1399/02/07 3960698 678350
 ّٖي انغط ثعضي أيس ٚغالٔحؿيٗ

ضؾِٛي ٚوالي ؾبيطيٗ
٘يكبثٛض

نيشابور

٘يكبثٛض ٟٔسي آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910836 جبثجبئي 1399/03/13 3897000 286497 ـ  تطثت جبْ ـ  ٚ پطٚض ازاضٜ آٔٛظ تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ ٔٗسآثبز  ذسٔبت آٔٛظقي، أبوٗ

516982 جبثجبئي 1399/03/17 4030380 725445 ؾبظٔبٖ اتٛثٛؼ ضا٘ي  ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس ٓ  آثبز اثطاٞي  ذسٔبت ٖٕٛٔي ٚ

618249 جبثجبئي 1399/01/20 3893429 575755 حؿٗ زضٌٚط ٚويُ ؾبيطيٗ  ثطزؾىٗ کاشمر ثطزؾىٗ ٖ  اثبز ظٔب وكبٚضظي-وكبٚضظي

608152 جبثجبئي 1399/01/20 3897581 621419
ٓ  ازٞٓ  ٞبقٕي  ٚويُ     ؾيسٞبق

ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز ته  ٘ي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

622121 جبثجبئي 1398/12/25 3904749 656191
ٔحٕس ٚ ٔحٕسّٖي- حجيت اِٝ    

ٍٕٞي ذعاٖي
اظغٙس

کاشمر
وبقٕط ٘بي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

517377 جبثجبئي 1398/10/28 4074827 664672
 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

لٛچبٖ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

قوچان
لٛچبٖ ُ  آثبز ؾٟ

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

602230 جبثجبئي 1399/02/16 3854035 768974
 ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ

ضيٛي
ذٛاف

خواف
ذٛاف ؾيطٚظ وكبٚضظي-وكبٚضظي

102117 جبثجبئي 1398/11/07 4065337 526781 حؿٗ ايّسضاثبزي   سبزوار - جٛيٗ جٛيٗ والتٝ ٚٞبة وكبٚضظي-وكبٚضظي

102139 جبثجبئي 1398/12/27 4059079 534283
 ٖجساِجبلي قٕؽ اثبزي  ٚ ضحٕت 

اِٝ لٙجط آثبزي

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ قٕؽ  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

805636 جبثجبئي 1399/03/10 3973440 695350 تٛحيس ضيبظازٜ زوٕٝ زاغالي  ٘يكبثٛض مشهد ٔكٟس ٝ  قٛض والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

102337 جبثجبئي 1399/03/07 4032490 591880 ٖ آثبز  ٍ ا ٖجبؾّٗي  ؾّ سبزوار - جٛيٗ ذٛقبة ؾُّبٖ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

103084 جبثجبئي 1398/12/27 4067767 499611 ٖجبؼ  زؾتٍطزي   سبزوار - جٛيٗ جغتبي  ٖ اثٛيؿب وكبٚضظي-وكبٚضظي

102300 جبثجبئي 1399/01/11 4064304 514028
 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

ؾجعٚاض

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي ٖجبؼ  اثبزلٙسي 

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

608075 جبثجبئي 1399/03/07 3896152 603796
 ٔحٕسضيب ٚ ٔحٕس ؾربئي ٚ

َجؿي ٔمسْ ٚوالي ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز وٙسض وكبٚضظي-وكبٚضظي

515882 جبثجبئي 1399/01/27 4029297 733551 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
 ثٟبض ٚ والتٝ

لبيي

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

103223 جبثجبئي 1399/02/29 4062564 531664 وبْٓ قىيجب  سبزوار - جٛيٗ جٛيٗ حبجي آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608087 جبثجبئي 1399/03/10 3891387 608528
 ّٖي انغط ضحٕب٘ي وٙسضي ّٖٚي 

اِٝ زازيبٖ ٚوالي ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز لٟٙسيع وكبٚضظي-وكبٚضظي

910230 جبثجبئي 1399/01/27 3930691 254060
ؾبظٔبٖ- آؾتبٖ لسؼ ضيٛي   

ٔٛلٛفبت ّٔه

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ حؿٗ اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي



کد

کالسه
نوع پروانه

 .ت

مجوز/پروانه
UTM-Y UTM-X نام مشترک دشت امور شهرستان اراضی نوع مصرف

109143 جبثجبئي 1398/12/12 4014220 485374 حؿٗ غٙي آثبزي ٚويُ ؾبيطيٗ  زاٚضظٖ سبزوار زاٚضظٖ ٌٛز قّغٕي وكبٚضظي-وكبٚضظي

910114 جبثجبئي 1398/12/22 3893559 297672

يحيي ٚظيطي- ضؾتٓ - ٖجس اِٝ  - 

ضًٔب٘ي-ايطا٘ي چٟبضٔٗ ٚ ٘يٓ   

ٚوالي ؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ
جام تربت

تطثت جبْ  ٓ ٗ  ٚ٘ي چٟبضٔ وكبٚضظي-وكبٚضظي

102580 جبثجبئي 1399/01/06 4065131 507535
 ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ

ضيٛي

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي ذساقبٜ وكبٚضظي-وكبٚضظي

530102 جبثجبئي 1399/01/27 3961351 755586
 ٔحٕٛزتٛوّٛ ٚ ٔحٕستمي  ٚ ضيب 

٘ٛثرت

 - ؾًٙ ثؿت

ؾطجبْ مشهد
فطيٕبٖ ؾطجبْ وكبٚضظي-وكبٚضظي

804688 جبثجبئي 1399/04/08 4010036 641846 احٕسحىيٕي ٚويُ ؾبيطيٗ  ٘يكبثٛض
نيشابور

فيطٚظٜ
ٗ  آثبز  حؿي

 ً اِٙ
وكبٚضظي-وكبٚضظي

910158 جبثجبئي 1398/12/01 3925409 265554
 ٔحٕٛز ِيالئي ٘هط آثبزي ٚويُ

ؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ جٗفطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608390 جبثجبئي 1399/03/25 3899003 615765
 اثطاٞيٓ فيطٚظي ٚ لسضت اِٝ 

ٚويّي ٚوالي ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز ثع٘جطز وكبٚضظي-وكبٚضظي

515158 جبثجبئي 1398/12/25 4080235 661596
 ّٖي ٚ احٕس اثطاٞيٕي ٔمهٛز آثبز

ٚويُ ؾبيطيٗ ٚ ٔٛؾِٛٛ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

قوچان
لٛچبٖ ضيبآثبز قطلي وكبٚضظي-وكبٚضظي

514834 جبثجبئي 1399/02/28 4052952 700553
ٗ ظازٜ  ٚويُ   ٟٔسي وٕبِي حؿي

ؾبيطيٗ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ ؾّري وكبٚضظي-وكبٚضظي

100244 جبثجبئي 1399/02/20 4003591 550885 اثطاٞيٓ ذؿطٚجطزي  ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض والتٝ ٘بنطي وكبٚضظي-وكبٚضظي

102909 جبثجبئي 1399/02/10 4068521 494875 ٓ  اثٛيؿب٘ي   ٔحٕساثطاٞي سبزوار - جٛيٗ جغتبي  ٖ اثٛيؿب وكبٚضظي-وكبٚضظي

100233 جبثجبئي 1399/02/29 3982691 528758 ٗ  ثطآثبزي   حؿ ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض ٝ  ٘ٛضٚزآة  لّٗ وكبٚضظي-وكبٚضظي

805622 جبثجبئي 1399/03/06 4010154 667509
 قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ

ضيٛي
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض فطذه

ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

513016 جبثجبئي 1399/02/30 4043627 334712
أالن ٚ اضايي- آؾتب٘مسؼ    

21- وكت ٚ نٙٗت - ؾطذؽ  
ؾطذؽ

سرخس

ؾطذؽ ؾطذؽ  وكبٚضظي-وكبٚضظي

303257 جبثجبئي 1398/07/23 3813078 678568
ؾبظٔبٖ- آؾتب٘مسؼ ضيٛي   

ٔٛلٛفبت جٙٛة ذطاؾبٖ
ثيٕط٘- ٖٕطا٘ي 

گناباد
ٌٙبثبز ثيٕط٘ وكبٚضظي-وكبٚضظي

100094 جبثجبئي 1399/02/20 3977383 539391 فبَٕٝ زاضيٙي  ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض  ٗ زاضي وكبٚضظي-وكبٚضظي

911197 جبثجبئي 1399/02/28 3876557 301281 َبٞطٜ لهبة ٔحٕسآثبزي   تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تبيجبز ٔحٕسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608944 جبثجبئي 1399/03/01 3898357 616326
 ؾيسٔحٕس تٛوّي اثطاٞيٓ آثبز 

ٚويُ ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز ٓ  آثبز اثطاٞي وكبٚضظي-وكبٚضظي

628032 جبثجبئي 1399/03/10 3922504 645083 ٟٔسي فسايي ٚويُ ؾبيطيٗ ضيٛـ کاشمر وبقٕط  ٝ تٙٛضج وكبٚضظي-وكبٚضظي

804535 جبثجبئي 1399/03/07 4004911 636592 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  ٘يكبثٛض نيشابور فيطٚظٜ ٘جف  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514577 جبثجبئي 1399/02/24 4055717 697061 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ چٙبضاٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

200450 جبثجبئي 1399/03/13 4111505 637080 غالْ حيسض آظازي َّت   لٛچبٖ قوچان لٛچبٖ ٔعضج وكبٚضظي-وكبٚضظي

601405 جبثجبئي 1399/03/07 3883996 725278 ٔطتًي پٛض حؿٗ ٚويُ ؾبيطيٗ  ضقترٛاض
حيدريه تربت

ضقترٛاض
 ٖ  ؾٍٙب

ثبالذٛاف 
وكبٚضظي-وكبٚضظي

806028 جبثجبئي 1399/02/17 4017486 658170
 قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ

ضيٛي
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض ثبغكٗ ٌچ

ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

608228 جبثجبئي 1399/02/10 3899509 638646 ّٖي  ثرتيبضي  ٚويُ ؾبيطيٗ    وبقٕط کاشمر وبقٕط ضظق  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

912897 جبثجبئي 1399/02/28 3848268 288443
 قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ

ضيٛي
تبيجبز

جام تربت
تبيجبز چٟبض ثطجي

ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

517375 جبثجبئي 1399/03/07 4075475 668177

 ٔحٕس اثطاٞيٓ ٚلطثبٖ 

 ٔحٕساثطاٞيٕي ، نفسض جٗفطي

 ٚضًٔبّ٘ٗي نحطايي ٕ٘بيٙسٌبٖ

ؾبيطيٗ

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

قوچان

لٛچبٖ ٔمهٛز آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514188 جبثجبئي 1399/03/18 4063351 690803
ٝ  ٔتِٛي ظازٜ لبئيٙي  ٚويُ   فبَٕ

ؾبيطيٗ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ نفي آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514264 جبثجبئي 1399/03/17 4064949 689677 غالّٔٗي  يعزي ٚ قطوبء  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ ٖطة آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514935 جبثجبئي 1399/03/31 4070160 676842 حؿيٗ ٔٛؾٛي ٚ ؾبيط قطوبء  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ والتٝ جٗفط وكبٚضظي-وكبٚضظي

517284 جبثجبئي 1399/04/14 4053858 685916
 قطوت قٟطوٟبي نٙٗتي ذطاؾبٖ

ضيٛي
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ جٕٕ آة نٙٗت-نٙٗت

804338 جبثجبئي 1399/02/27 3979081 646221
 ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ

ضيٛي
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض لبؾٕبثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي



کد

کالسه
نوع پروانه

 .ت

مجوز/پروانه
UTM-Y UTM-X نام مشترک دشت امور شهرستان اراضی نوع مصرف

540382 جبثجبئي 1398/08/12 4037442 720419 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس ٔهطف-قطة قٟطي  

108065 جبثجبئي 1398/12/07 3945606 602587 ٔحٕس حؿيٗ ثيطجٙسي  لّٗٝ- ؾٍٙطز  سبزوار  ؾجعٚاض ته ؾطخ وكبٚضظي-وكبٚضظي

102729 جبثجبئي 1399/03/22 4069596 484897 حؿّٙٗي  فطاقيب٘ي  ٚويُ ؾبيطيٗ 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي  ٖ فطاقيب وكبٚضظي-وكبٚضظي

514262 جبثجبئي 1399/03/25 4065456 689296
 حيسضّٖي  ٌٛٞطي ٚ ّٖي اوجط 

ضججي ٚوالي ؾبيطيٗ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ ٖطة آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

303561 جبثجبئي 1399/03/17 3811701 665982
 ضيب زقتجبٖ ٚويُ ؾبيطيٗ ٚ 

آؾتبٖ لسؼ ضيٛي ثٝ ٘ؿجت ؾٟبْ
ثيٕط٘- ٖٕطا٘ي 

گناباد

ٌٙبثبز ٔميٓ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102770 جبثجبئي 1399/03/13 4055828 542492 ُ آثبزي ٚقطوبء  ٖجبؼ  اؾٕبٖي سبزوار - جٛيٗ جٛيٗ ؾيساثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

618249 جبثجبئي 1399/04/05 3893564 575835 حؿٗ زضٌٚط ٚويُ ؾبيطيٗ  ثطزؾىٗ کاشمر ثطزؾىٗ ٖ  اثبز ظٔب وكبٚضظي-وكبٚضظي

515169 جبثجبئي 1399/04/16 4079566 665012 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ والتٝ ّٖي ظيُٙ وكبٚضظي-وكبٚضظي

102313 جبثجبئي 1399/04/17 4056396 543921

ٞبزي زاَّٚت-حٕعٜ، اثطاٞيٓ - 

ثطغٕسي ٚوالي- حجي آثبزي   

ؾبيطيٗ

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز
سبزوار

جٛيٗ ٖجبؼ آثبزٖطة وكبٚضظي-وكبٚضظي

100036 جبثجبئي 1398/11/24 3988920 530321 ؾيسٟٔسي  حؿيٙي  ثطآثبزي  ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض ثطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

805164 جبثجبئي 1398/12/24 3997719 667826 ٘هطت تٙجبوٛچي  ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض ٔحٕسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608931 جبثجبئي 1399/04/05 3900051 617780 ضًٔبّ٘ٗي  ِكىطي ٚقطوب    وبقٕط کاشمر ذّيُ آثبز ٓ  آثبز اثطاٞي وكبٚضظي-وكبٚضظي

910957 جبثجبئي 1399/02/30 3945609 238249 ثٙيبز ٔؿتًٗفبٖ ا٘مالة اؾالٔي  تطثت- فطيٕبٖ  مشهد  فطيٕبٖ  ً ؾفيسؾٙ وكبٚضظي-وكبٚضظي

618265 جبثجبئي 1399/04/04 3897738 561776 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  ثطزؾىٗ کاشمر ثطزؾىٗ ا٘بثس وكبٚضظي-وكبٚضظي

514041 جبثجبئي 1399/03/27 4063976 691801
 ٔحؿٗ أيطي ٔؿٗٛز 

أيطي،ؾٗيس أيطي
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ لبِي ٌٙجس وكبٚضظي-وكبٚضظي

603063 جبثجبئي 1399/04/09 3873424 656279 ّٖي حيسضثيٍي ٖجسَ آثبزي حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت فيى آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

108086 جبثجبئي 1399/04/17 3948291 578204 ازاضٜ أٛضاضايي  لّٗٝ- ؾٍٙطز  سبزوار  ؾجعٚاض  ٗ چبٜ  قيطي وكبٚضظي-وكبٚضظي

514424 جبثجبئي 1399/04/16 4040843 725652
 ؾبظٔبٖ ٔيطاث فطٍٞٙي،نٙبيٕ

زؾتي ٚ ٌطزقٍطي ذطاؾبٖ ضيٛي
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

ٔكٟس قٟط َٛؼ

 ذسٔبت ٖٕٛٔي ٚ

ازاضات ٚ-زِٚتي  

ؾبظٔبٟ٘بي زِٚتي

603277 جبثجبئي 1399/02/03 3872923 665028 جٛاز تطثتي  حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت ٗ  آثبز حؿ وكبٚضظي-وكبٚضظي

910283 جبثجبئي 1398/12/25 3915353 267296
 افكيٗ ذٛاجٝ اؾحبلي ٚويُ 

ذب٘ٓ ٘طجؽ وبثّي فطقچي

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ٘ٛاي وكبٚضظي-وكبٚضظي

100283 جبثجبئي 1399/03/10 3985859 523074
 حؿيٗ زأطٚزي ٚ ٖجبؼ ُِف 

آثبزي ٚوالي ؾبيطيٗ
ؾجعٚاض

سبزوار
ؾجعٚاض زأطٚز وكبٚضظي-وكبٚضظي

103125 جبثجبئي 1399/04/04 4065113 518838 حؿيّٙٗي ا٘سازٜ اي   سبزوار - جٛيٗ جٛيٗ ا٘سازٜ  وكبٚضظي-وكبٚضظي

804758 جبثجبئي 1399/04/10 3995166 673677
 قطوت آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

ذطاؾبٖ ضيٛي
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض وبضيعنجبح

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

514115 جبثجبئي 1399/04/02 4032131 723986 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس ظضوف 
ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

804759 جبثجبئي 1399/04/15 4000629 652129
 ٔحٕس ّٖي اهلل آثبزي ٚ ّٖي 

اضزٔٝ ٚ ؾبيط قطوب
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض حكٕتيٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

618036 جبثجبئي 1399/02/20 3894714 586678

ٔحٕس- حؿيٗ ٌٛٞطي والتٝ ٘ٛ    

 ٘ٛضٚظي ٚ ّٖيطيب ٔحٕسي ٚوالي

ؾبيطيٗ

ثطزؾىٗ

کاشمر

ثطزؾىٗ والتٝ ٘ٛ وكبٚضظي-وكبٚضظي

804004 جبثجبئي 1399/04/09 4006638 646140 ؾيس اثطاٞيٓ حؿيٙي ٚ ؾبيطيٗ  ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض فيى  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

201194 جبثجبئي 1399/04/01 4108910 644609
 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

لٛچبٖ
لٛچبٖ

قوچان
لٛچبٖ  ٖ يٛؾف  ذب

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

302071 جبثجبئي 1399/04/14 3849213 600467 حؿٗ ثطٞبٖ ٚويُ ؾبيطيٗ  ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي گناباد ثجؿتبٖ ؾطزق  وكبٚضظي-وكبٚضظي

100361 جبثجبئي 1399/04/04 3989736 562594
 ؾيسضيب حؿيٙي والتٝ ؾبزاتي

ٚٔحٕس ٘جبضي ٚوالي ؾبيطيٗ
ؾجعٚاض

سبزوار
ؾجعٚاض ٝ  ؾبزات  والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

517332 جبثجبئي 1399/04/18 4023195 736654 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ثيٙبِٛز 64ضؾبِت  - ٔهطف-قطة قٟطي  

513302 جبثجبئي 1398/12/05 3985555 333683 قطوت ثطوت وكت زالضاْ ؾطذؽ ؾطذؽ
سرخس

ؾطذؽ قيطتپٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

201048 جبثجبئي 1398/10/17 4110863 626250
 حؿيٗ اؾىٙسض فيالثي ٚاؾىٙسض 

اؾىٙسض فيالثي
لٛچبٖ

قوچان
لٛچبٖ فيالة  وكبٚضظي-وكبٚضظي

600056 جبثجبئي 1398/11/06 3944421 716663 ضيب ضيبئي ٘يه  ٚويُ ؾبيطيٗ    ضخ حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ وٛٞي وكبٚضظي-وكبٚضظي

514361 جبثجبئي 1398/10/04 4053334 698440 غالٔطيب ذطْ ٚ فطيسٜ قطيف چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ ثيساثيس وكبٚضظي-وكبٚضظي



کد

کالسه
نوع پروانه

 .ت

مجوز/پروانه
UTM-Y UTM-X نام مشترک دشت امور شهرستان اراضی نوع مصرف

603273 جبثجبئي 1398/11/05 3866308 640209
 ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي اؾتبٖ

ذطاؾبٖ ضيٛي

 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت ثطجه وكبٚضظي-وكبٚضظي

805190 جبثجبئي 1398/09/23 4001090 678224 ٔحٕس ايطٚا٘ي  ٚويُ ؾبيطيٗ  ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض اضزٚغف وكبٚضظي-وكبٚضظي

100658 جبثجبئي 1398/09/24 3982590 523109 ؾيف اِٝ ّٔٛ٘سي  ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض ّٔٛ٘س وكبٚضظي-وكبٚضظي

912841 جبثجبئي 1399/04/02 3854064 311477
 آلبي ضججّٗي شاوط وبضيعي ٚويُ

ؾبيطيٗ
تبيجبز

جام تربت
تبيجبز وبضيع وكبٚضظي-وكبٚضظي

514840 جبثجبئي 1399/04/08 4061982 690440 ّٖيطيب ٚ ٟٔسي لٟطٔب٘ي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ نفي آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102963 جبثجبئي 1398/12/21 4066961 478899 احٕس لّيچي پٛض  سبزوار - جٛيٗ جغتبي ذّيُ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910262 جبثجبئي 1399/02/14 3930019 256271

 ثٙيبز ٔؿتًٗفبٖ ا٘مالة اؾالٔي ٚ

 ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ

ضيٛي

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ
جام تربت

تطثت جبْ حؿٗ اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608630 جبثجبئي 1399/02/29 3905073 618837 آة ٚ فبيالة ذّيُ آثبز وبقٕط
کاشمر

ذّيُ آثبز ذّيآلثبز
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

102273 جبثجبئي 1399/02/31 4069396 484100 ثطاتّٗي فطاقيب٘ي   سبزوار - جٛيٗ جغتبي ٝ  جٗفطاثبز ٔعضٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

102295 جبثجبئي 1399/03/13 4068587 478598 حؿٗ ٔرتبضي ٚويُ ؾبيطيٗ  سبزوار - جٛيٗ جغتبي  ٗ وكبٚضظي-وكبٚضظي حؿي

603569 جبثجبئي 1398/10/30 3864000 672711 ٖجسإِجيس وبقفي ٚؾبيطقطوبء  حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت ثطجه وكبٚضظي-وكبٚضظي

103360 جبثجبئي 1398/11/23 4068686 521634 ٞبزي ٚثٛلي ٘يب سبزوار - جٛيٗ جٛيٗ ا٘سازٜ  وكبٚضظي-وكبٚضظي

910765 جبثجبئي 1398/12/25 3893568 304283   ٗ ؾٟطاة قٟبثي  ٚؾبيطي تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ ٝ  آثبز اِ آجط فكبضي-نٙٗت

912824 جبثجبئي 1398/11/26 3856448 306674

 ٖجساِطحٕبٖ زٞمبٖ لطثبّ٘ٗي 

 ٖجساِهٕسي وبضيعي ٚ غالٔحيسض

اٚجبزي ٚوالي ؾبيطيٗ

تبيجبز

جام تربت

تبيجبز ؾٗسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102801 جبثجبئي 1398/11/27 4065956 527903
 ٔحٕس اؾٕبٖيُ ضاؾتٝ ٚويُ 

ؾبيطيٗ

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ ظيطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

804908 جبثجبئي 1398/11/24 4005196 674516 ٖ وكبٚضظي   قطوت تِٛيسٖٕٚطا ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض لبزضيٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

618092 جبثجبئي 1398/11/08 3903443 597049
 ٔحٕسحؿٗ ٔحٕٛزي ٚويُ 

ؾبيطيٗ
ثطزؾىٗ

کاشمر
ثطزؾىٗ ٞبزي اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

603278 جبثجبئي 1398/09/10 3873470 664366 ٟٔطاٖ لٛاْ ٚويُ ؾبيطيٗ حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت ٗ  آثبز حؿ وكبٚضظي-وكبٚضظي

517288 جبثجبئي 1398/11/05 4029607 721760 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد ٔكٟس َ  آثبز ٔٙع ٔهطف-قطة قٟطي  

100231 جبثجبئي 1399/01/11 4004588 565650 حؿٗ آلب  فالحي  ؾجعٚاض

سبزوار

ؾجعٚاض ثّه آثبز

-وكبٚضظي

زأپطٚضي ٚ;وكبٚضظي  

ٌبٚزاضي-پطٚضـ َيٛض

618063 جبثجبئي 1398/11/27 3887963 586346 ُ  انغطي ٚويُ ؾبيطيٗ  اؾٕبٖي ثطزؾىٗ کاشمر ثطزؾىٗ فيطٚظ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102954 جبثجبئي 1398/11/27 4065358 479984 ازاضٜ أٛض اضايي قٟطؾتبٖ ؾجعٚاض
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي  ٗ جبٚضت وكبٚضظي-وكبٚضظي

302095 جبثجبئي 1399/03/17 3840861 599458 ٖ  قطيٗتي  فط ٚويُ ؾبيطيٗ  لطثب ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي گناباد ثجؿتبٖ فرط آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

604644 جبثجبئي 1399/04/02 3905970 705193 قطوت وكبٚضظي افكيٗ تطثت  تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  تطثت حيسضيٝ اؾساثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

603021 جبثجبئي 1399/04/19 3875290 657175 ثطات  اهلل فيًي ٔىيُ ؾبيطيٗ حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت قٛضاة  وكبٚضظي-وكبٚضظي

804105 جبثجبئي 1399/01/06 4012184 643003
جٛازظضاٖتي- ّٖي اوجط ظضاٖتي    

نغيط- ٚحؿيٗ ظضاٖتي 
٘يكبثٛض

نيشابور
فيطٚظٜ

ٗ  آثبز  حؿي

 َ وٕب
وكبٚضظي-وكبٚضظي

603064 جبثجبئي 1398/09/27 3870832 647820 اؾٕبٖيُ افطاظ فيى آثبزي  حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت ثٟطاْ آثبز ّٖٛئي وكبٚضظي-وكبٚضظي

102775 جبثجبئي 1399/01/11 4037650 592091 غالٔطيب ؾجعٚي ٚقطوبء  سبزوار - جٛيٗ ذٛقبة ٌ جع ضثب وكبٚضظي-وكبٚضظي

529050 جبثجبئي 1399/02/21 3984523 232469
 حؿٗ حيسض پٛض ٖجبؾّٗي نفبيي 

غالٔطيب يعزي ٚويُ ؾبيطيٗ

 - ٘طيٕب٘ي

ٔيبٔي
مشهد

ٔكٟس ؾّيٕب٘ي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

804736 جبثجبئي 1398/11/02 4008951 650960 ؾيس حؿيٗ ٔطتًٛي   ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض  ٖ ض٘يٍب وكبٚضظي-وكبٚضظي

910483 جبثجبئي 1398/08/28 3884723 293677 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ احٕسآثبزنِٛت  وكبٚضظي-وكبٚضظي

618216 جبثجبئي 1398/10/29 3890215 595029 ٓ  اؾساِٟي ٚ ويُ ؾبيطيٗ  اثٛاِمبؾ ثطزؾىٗ
کاشمر

ثطزؾىٗ ضوٗ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

516656 جبثجبئي 1398/12/06 4064210 679874 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس  مشهد چٙبضاٖ اذّٕس وكبٚضظي-وكبٚضظي

108147 جبثجبئي 1398/08/14 3946440 607853

 ٔحٕس اؾحبق ظازٜ، احٕس لبؾٕي 

 زاغي ٚ حؿيٗ نسالتي ٚوالي

 ٗ ؾبيطي

لّٗٝ- ؾٍٙطز   

ٔيساٖ
سبزوار

ؾجعٚاض زاغي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

804380 جبثجبئي 1398/09/04 3994379 665893
حٕس حؿٗ احٕسي ٘يب ٚ ؾبيط   ٔ

قطوبء
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض

 وبضثعن 

 َ وٙبضوب
وكبٚضظي-وكبٚضظي
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600094 جبثجبئي 1399/01/05 3940936 713320
 ٔحٕس ضيب ،زاضيٛـ ٚ ذب٘ٓ ٞب 

ٔطيٓ ٚ ٘بظ٘يٗ ؾٟبٔي
ضخ

حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ زاضاة اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

513342 جبثجبئي 1398/11/17 4040249 328324
أالن ٚ اضايي- آؾتب٘مسؼ    

131- ٘مبـ - ؾطذؽ  
ؾطذؽ

سرخس
ؾطذؽ وٙسوّي وكبٚضظي-وكبٚضظي

604278 جبثجبئي 1398/11/13 3901349 764277
 قطوت  آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

ذطاؾبٖ ضيٛي

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ  ٖ ؾطٌال

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

301053 جبثجبئي 1398/09/19 3843825 715828
 ازاضٜ وُ تٗبٖٚ،وبضٚضفبٜ اجتٕبٖي

اؾتبٖ ذطاؾبٖ ضيٛي
ٌيؿٛض

حيدريه تربت
ضقترٛاض جٙت  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

527807 جبثجبئي 1398/12/06 4039496 729158

 آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ ضيٛي

 ثٟطٜ ثطزاضٔعضٖٝ ٔط٘ ٔبزض ٔكٟس

جٛجٝ

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

ٔكٟس ا٘سضٚخ  ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

102081 جبثجبئي 1399/01/11 4040295 565333 ضججّٗي چطٚي   سبزوار - جٛيٗ ذٛقبة چطٚ وكبٚضظي-وكبٚضظي

622476 حفط چبٜ جسيس 1398/11/08 3900383 662299 ٔجتٕٕ ٌّرب٘ٝ اي زقت اظغٙس اظغٙس
حيدريه تربت

ٔٝ ٚالت اظغٙس
 نٙبيٕ ٚاثؿتٝ ثٝ

ٌّرب٘ٝ-وكبٚضظي

615541 حفط چبٜ جسيس 1398/02/17 3928986 700526
 قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ

ضيٛي

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ وبٔٝ ّٖيب جٍّٙىبضي-وكبٚضظي

540454 حفط چبٜ جسيس 1398/04/09 4026232 725071 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540455 حفط چبٜ جسيس 1398/03/27 4018053 736549 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540482 حفط چبٜ جسيس 1398/03/27 4024807 730838 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540457 حفط چبٜ جسيس 1398/03/27 4017213 736287 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540458 حفط چبٜ جسيس 1398/03/27 4030494 720659 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540512 حفط چبٜ جسيس 1398/03/27 4020431 732870 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540490 حفط چبٜ جسيس 1398/03/27 4017846 735939 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540511 حفط چبٜ جسيس 1398/03/27 4022020 728585 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540463 حفط چبٜ جسيس 1398/03/27 4024164 729147 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540451 حفط چبٜ جسيس 1398/04/09 4027197 722952 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540452 حفط چبٜ جسيس 1398/04/02 4027262 726870 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540453 حفط چبٜ جسيس 1398/03/27 4028170 725703 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

609248 حفط چبٜ جسيس 1398/09/16 3900964 625122
 قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ

ضيٛي ثٟطٜ ثطزاض ٔجيس قىط اِٟي
وبقٕط

کاشمر

وبقٕط حبجي  اثبز
آة-ذسٔبت ؾبيط  

تهفيٝ قسٜ

909002 حفط چبٜ جسيس 1398/02/17 3947145 738340
 أٛض آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

فطيٕبٖ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ مشهد
فطيٕبٖ  ٖ فطيٕب

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

540554 حفط چبٜ جسيس 1399/02/30 4032780 721996
 قطوت ؾبذتٕب٘ي پبيٟبٖ ثٝ

ٕ٘بيٙسٌي البي ّٖيطيب ٚاضؾتٝ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس تِٛيس ثتٗ-نٙٗت

600868 حفط چبٜ جسيس 1399/02/07 3961873 655678
 قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ

 ضيٛي ثٟطٜ ثطزاضقطوت ٔٗس٘ي زض
ضخ

نيشابور
٘يكبثٛض جٙساة  نٙٗت-نٙٗت

521280 حفط چبٜ جسيس 1398/06/11 4122641 665333 ازاضٜ آة ٚفبيالة ضٚؾتبيي زضٌع والت ٘بزضي
درگز

زضٌع زضثٙسي  ؾفّي 
ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

521255 حفط چبٜ جسيس 1398/06/11 4127404 661572 ازاضٜ آة ٚفبيالة ضٚؾتبيي ٌپي والت ٘بزضي
درگز

زضٌع ٌپي 
ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

927285 حفط چبٜ جسيس 1399/04/18 3822276 292454
 قطوت آة ٚ فبيالة اؾتبٖ

ذطاؾبٖ ضيٛي
وطات

جام تربت
تبيجبز ٖ  وطات   ٞكتبزا

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

غيطذبٍ٘ي
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103298 حفط چبٜ جسيس 1398/06/30 4032004 591505 قطوت قٟطن ٞبي نٙٗتي
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
ذٛقبة ؾُّبٖ آثبز

نٙبيٕ ثؿتٝ-نٙٗت  

ثٙسي

529650 حفط چبٜ جسيس 1398/06/12 3990701 753867
 قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ

ضيٛي ثٟطٜ ثطزاض قطوت ظاَ پبضؼ

 - ٘طيٕب٘ي

ٔيبٔي
مشهد

ٔكٟس
 - تمي آثبز

ؾًٙ ثؿت

پباليكٍبٜ ٘فت- نٙٗت  

ٚ ٌبظ

601666 حفط چبٜ جسيس 1398/05/19 3894486 696069
 قطوت آة ٚفبيالة قٟطي تطثت

حيسضيٝ
ضقترٛاض

حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ حٛو ؾطخ

ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

105394 حفط چبٜ جسيس 1398/04/24 4014317 560570
 قطوت آة ٚ فبيالة ذطاؾبٖ

ضيٛي
ؾجعٚاض

سبزوار
ؾجعٚاض ؾُح قٟط

ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

603636 حفط چبٜ جسيس 1399/02/21 3871951 648055 ٖجبؼ جٛاٖ
 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت قٕؽ  آثبز

 نٙبيٕ ٚاثؿتٝ ثٝ

نٙبيٕ-وكبٚضظي  

540613 حفط چبٜ جسيس 1398/05/16 3998540 749543 قطوت ٔكٟس ٘د چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس ٓ  اثبز جي نٙٗت-نٙٗت

540934 حفط چبٜ جسيس 1398/12/25 4039570 706997
 ازاضٜ اة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

طلجٝ قب٘سيع ثٝ ٕ٘بيٙسٌي جٗفط  َ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ثيٙبِٛز ٌطاذه 

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

540503 حفط چبٜ جسيس 1398/03/27 4021196 726943 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540519 حفط چبٜ جسيس 1398/04/02 4021837 727655 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540518 حفط چبٜ جسيس 1398/04/02 4021331 727515 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540467 حفط چبٜ جسيس 1398/03/28 4021656 727120 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540468 حفط چبٜ جسيس 1398/03/27 4021912 726691 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540469 حفط چبٜ جسيس 1398/03/27 4022215 726215 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540553 حفط چبٜ جسيس 1398/03/28 4023795 729480 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540475 حفط چبٜ جسيس 1398/03/28 4021299 734370 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540476 حفط چبٜ جسيس 1398/03/27 4022001 729306 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540477 حفط چبٜ جسيس 1398/04/02 4022706 728846 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

615152 حفط چبٜ جسيس 1399/01/05 3915036 726553

 قطوت آّة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ

 ضيٛي ثٟطٜ ثطزاضقطوت تٗبٚ٘ي

زأپطٚضي ٍ٘يٗ ٌّؿطا

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ
حيدريه تربت

ظاٜٚ ٌّؿطا
آة-ذسٔبت ؾبيط  

تهفيٝ قسٜ

609189 حفط چبٜ جسيس 1398/07/22 3894111 622002 اتحبزيٝ ٌبٚزاضاٖ ٘مبة ذّيُ آثبز وبقٕط
کاشمر

ذّيُ آثبز ٘مبة ٌبٚزاضي-زاْ ٚ َيٛض

601665 حفط چبٜ جسيس 1398/05/19 3894615 697394
 قطوت آة ٚفبيالة قٟطي تطثت

حيسضيٝ
ضقترٛاض

حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ جٗفط آثبز

ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

522056 حفط چبٜ جسيس 1398/11/05 4030712 305564 ٖيؿي ّٖي اوجط ذب٘ي ٌٙجسِي
سرخس

ؾطذؽ ؾطذؽ ثبغساضي-وكبٚضظي

913166 حفط چبٜ جسيس 1398/09/10 3852462 292572
 قطوت آة ٚ فبيالة ذطاؾبٖ

ضيٛي
تبيجبز

جام تربت
تبيجبز -

ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

615348 حفط چبٜ جسيس 1398/02/24 3918950 701316
 قطوت آة ٚفبيالة ضٚؾتبيي

تطثت حيسضيٝ

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ ٖجبؼ  آثبز

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

300341 حفط چبٜ جسيس 1398/04/03 3783002 656203
 أٛض آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

قٟطؾتبٖ ٌٙبثبز
ٌٙبثبز

گناباد
ٌٙبثبز

 ضحٕت  اثبز

وبذه

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

513793 حفط چبٜ جسيس 1398/11/21 4046299 335429
 قطوت اة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ

ضيٛي ثٟطٜ ثطزاضقٟطزاضي ؾطذؽ
ؾطذؽ

سرخس

ؾطذؽ ؾطذؽ  فًبي ؾجع-فًبي ؾجع
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911898 حفط چبٜ جسيس 1398/12/19 3956704 755728 ٔحٕس تمي ٘ٛثرت
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ
مشهد

فطيٕبٖ
 - ؾُح قٟط

 ٖ فطيٕب

 نٙبيٕ ٚاثؿتٝ ثٝ

تِٛيس ٚ-وكبٚضظي  

فطآٚضي ذٛضان زاْ

540478 حفط چبٜ جسيس 1398/02/28 4034916 745406 ٔحٕس ظاضٔ ظازٜ چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس فبضٔس نٙٗت ٚ ذسٔبت-نٙٗت

540572 حفط چبٜ جسيس 1398/06/16 4000619 746901
 ٘يطٚي ظٔيٙي اضتف جٕٟٛضي

اؾالٔي ايطاٖ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس ٘بٔكرم

آة-ذسٔبت ؾبيط  

تهفيٝ قسٜ

524224 حفط چبٜ جسيس 1398/03/29 4020829 712164 ٔحٕس ظٔب٘يبٖ ٌٛاضقىي چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ثيٙبِٛز ٌ ضلسض
َجبذي-ذسٔبت تجبضي  

ٚ ضؾتٛضاٖ

540502 حفط چبٜ جسيس 1398/03/27 4026613 725393 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

540480 حفط چبٜ جسيس 1398/04/02 4027186 722076 قطوت آة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

913162 حفط چبٜ جسيس 1398/07/29 3845874 297930

 قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ

 ضيٛي ثٟطٜ ثطزاضازاضٜ ٚضظـ ٚ

جٛا٘بٖ تبيجبز

تبيجبز

جام تربت

تبيجبز -

 ذسٔبت آٔٛظقي، أبوٗ

-ٔصٞجي ٚ زضٔب٘ي

 ٔؤؾؿٝ يب ثبقٍبٜ

ٚضظقي

806414 حفط چبٜ جسيس 1398/05/13 4008824 668571 آة ٚ فبيالة ٘يكبثٛض ٘يكبثٛض
نيشابور

٘يكبثٛض  ٖ فٛقٙجب
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

303315 حفط چبٜ جسيس 1398/05/05 3810221 688148
 قطوت آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

ذطاؾبٖ ضيٛي
ثيٕط٘- ٖٕطا٘ي 

گناباد
ٌٙبثبز ٘ٛزٜ پكًٙ

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

924262 حفط چبٜ جسيس 1398/08/22 3934519 321604 آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي
 - نبِح آثبز

جٙت آثبز جام تربت
نبِح آثبز

 /ذطْ آثبز ّٖيب

قٟٜٛ ّٖيب

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

540807 حفط چبٜ جسيس 1398/09/20 4035464 714949
 قطوت قٟطن ٞبي نٙٗتي ثٝ

ٕ٘بيٙسٌي ٔحٕستمي أيطذب٘يبٖ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس ٍِٙط نٙٗت-نٙٗت

602883 حفط چبٜ جسيس 1398/02/30 3825518 258732 قطوت ثطق ُٔٙمٝ اي ذٛاف
خواف

ذٛاف  ٖ ؾٍٙب نٙٗت ٚ ذسٔبت-نٙٗت

521504 حفط چبٜ جسيس 1398/07/22 4097949 743971 ازاضٜ ي آة ٚ فبيالة قٟطي والت ٘بزضي
کالت

والت ُ  اثبز جّي
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

521281 حفط چبٜ جسيس 1398/06/11 4127940 658373 آة ٚفبيالة ضٚؾتبيي ذبزٔبّ٘ٛ والت ٘بزضي
درگز

زضٌع ذبزٔبّ٘ٛ
ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

540471 حفط چبٜ جسيس 1398/07/24 4020717 735460 قطوت اة ٚ فبيالة ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس قطة ؾبيط-قطة ؾبيط

105395 حفط چبٜ جسيس 1398/07/03 4015170 560720
 قطوت آة ٚ فبنالة ذطاؾبٖ

ضيٛي
ؾجعٚاض

سبزوار
ؾجعٚاض ؾُح قٟط

ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

602974 حفط چبٜ جسيس 1399/02/16 3798876 304398

 قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ

 ضيٛي ثٟطٜ ثطزاض قطوت ؾبذت ٚ

تٛؾٗٝ ظيط ثٙبٞبي حُٕ ٘مُ وكٛض

ذٛاف

خواف

ذٛاف ٘بٔكرم
آة-ذسٔبت ؾبيط  

تهفيٝ قسٜ

540248 حفط چبٜ جسيس 1398/10/04 4037860 728279
  ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

ٔكٟس
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس أطغبٖ

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

540710 حفط چبٜ جسيس 1398/08/14 4038065 740541
 قطوت وبُٔ ثتٗ ثٝ

ٕ٘بيٙسٌيٕحٕسضيب قىيجبئي فطز
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس فبظ جبزٜ والت زا٘ٝ ثٙسي قٗ-نٙٗت

540931 حفط چبٜ جسيس 1398/12/25 4030192 710162
 اة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي َطلجٝ

قب٘سيع
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس ٘مٙسض

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

601667 حفط چبٜ جسيس 1398/05/19 3890921 698916
 قطوت آة ٚفبيالة قٟطي تطثت

حيسضيٝ
ضقترٛاض

حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ ؾٍُٙ آثبز

ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

202259 حفط چبٜ جسيس 1398/09/16 4109023 640579
 قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ

 ضيٛي ثٟطٜ ثطزاضؾيس حؿٗ
لٛچبٖ

قوچان
لٛچبٖ چبالوي 

تِٛيس قٗ ٚ-نٙٗت  

ٔبؾٝ

615609 حفط چبٜ جسيس 1398/03/25 3908593 726153
 قطوت حُٕ ٚ ٘مُ ظضيٗ ٌؿتط

لطثب٘يبٖ

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ  ٝ ٍ ث ٖ نٙٗت ٚ ذسٔبت-نٙٗت

602977 حفط چبٜ جسيس 1399/04/10 3835873 239523 قطوت اثفب ذٛاف ذٛاف
خواف

ذٛاف ذٛاف
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

622427 وف قىٙي 1398/04/26 3894021 688107 أيٗ لطايي قبزٟٔطي اظغٙس حيدريه تربت ٔٝ ٚالت قبزٟٔط ٌّرب٘ٝ-نٙٗت
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622431 وف قىٙي 1398/02/18 3903479 666749
 حؿيٗ ؾّيٕب٘ي ٘يه ٚويُ 

ؾبيطيٗ
اظغٙس

حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت

 ثب٘ ؾُّب٘ي

اظغٙس
وكبٚضظي-وكبٚضظي

514599 وف قىٙي 1398/11/12 4050885 721530
ٕ وكبٚضظي ٔطغساضي  قطوت ٔجتٕ

ٔ ٖساِت َٛؼ ِٛ ٌ  
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس ِٚي اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

515453 وف قىٙي 1398/08/27 4066743 728411 ٝ  قٟٙبظي  ضلي چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس ـ  ٌٛ وكبٚضظي-وكبٚضظي

200674 وف قىٙي 1398/05/14 4111184 626085 ثطيب ثصضي   لٛچبٖ قوچان لٛچبٖ فيالة  وكبٚضظي-وكبٚضظي

515974 وف قىٙي 1398/11/21 4036562 719568
 جٕكيس نطافبٖ نبزلي ٚويُ 

ذب٘ٓ ٌيتب نطافبٖ نبزلي
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس ْ  اثبز  ِ ترتٝ وب ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

102664 وف قىٙي 1398/08/14 4066452 526371 ضًٔبّ٘ٗي ايّسض آثبزي ٚقطوبء 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ لعِمبضقي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

603004 وف قىٙي 1398/09/06 3866372 645006 حؿٗ الجبِي ٚويُ ؾبيطيٗ
 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت ثطجه وكبٚضظي-وكبٚضظي

604088 وف قىٙي 1398/07/30 3907612 726517 آؾتبٖ لسؼ  ضيٛي  
تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ ذب٘مبٜ وكبٚضظي-وكبٚضظي

911267 وف قىٙي 1398/05/23 3953973 761349 قطوت فطآٚضز پالؾتيه
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ مشهد
فطيٕبٖ لّٗٝ ٘ٛفطيٕبٖ نٙٗت-نٙٗت

524001 وف قىٙي 1398/03/01 4054648 717430

 غالٔطيب ٚ ٖجبؼ قجبٖي ٘بٚخ ٚ

 غالٔحؿٗ يٗمٛثي ٚ ثطات يٗمٛثي

ٚ ؾبيط قطوبء

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

ٔكٟس فرطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

805905 وف قىٙي 1398/12/28 4013404 650399 ِٚي اهلل  ذبلب٘ي فط جّيُ وبثّي  ٘يكبثٛض
نيشابور

٘يكبثٛض ثكٙيج  نٙٗت ٚ ذسٔبت-نٙٗت

514110 وف قىٙي 1398/04/30 4062704 682607 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

چٙبضاٖ ؾطن چٙبضاٖ
ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

102717 وف قىٙي 1398/04/12 4057915 544092 جٗفط ٖبضفي قكتٕس ٚ قطوبء 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ حبجي  اثبزثعاظي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

515414 وف قىٙي 1398/08/28 4029312 736542 شثيح اِٝ ٔجتٟس پٛض ٚؾبيطيٗ  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
 ْ  ِ  وب

 ٝ اثبزپٙجكٙج
ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

603393 وف قىٙي 1398/09/23 3876777 648530 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي 
 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت ٕٞت  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

517480 وف قىٙي 1399/02/02 4044232 732448 ٔٗهٛٔٝ وطأتي پٛض چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس ؾٍٙبتف  زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

603616 وف قىٙي 1398/12/13 3869528 654320 اؾٕبٖيُ ٟٔطاٍ٘يع فيى آثبز
 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت فيى آثبز ٌبٚزاضي-زاْ ٚ َيٛض

911276 وف قىٙي 1398/09/23 3920075 269313 ٗ  تىّٛ ثرتيبضي  غالٔحؿي
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ٔحٕٛزاثبزؾفّي  ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

608280 وف قىٙي 1398/01/19 3902175 608472 غالٔطيب پطٞيعي ٚويُ ؾبيطيٗ    وبقٕط کاشمر ذّيُ آثبز اضغب وكبٚضظي-وكبٚضظي

102466 وف قىٙي 1398/08/27 4063822 534823 اوجط لٙجطآثبزي ٚؾبيط قطوبء 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ لسضآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102714 وف قىٙي 1398/02/08 4029703 603721

 اثطاٞيٓ ثّمبٖ آثبزي ٚ ٖجساِطؾَٛ 

 ٌٙجي ضاز ٚٔؿّٓ قٗطي ٚ ؾبيط

قطوبء

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز
سبزوار

ذٛقبة ثّمبٖ اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

100347 وف قىٙي 1398/04/16 4006331 572081 ٗ  ٚٔحٕس ّٖي ثٟطآثبزي   غالٔحؿي ؾجعٚاض
سبزوار

ؾجعٚاض آظاز ٔٙجيط وكبٚضظي-وكبٚضظي

200624 وف قىٙي 1398/06/05 4110854 626842 ّٖي اوجط لّيچ  يعزاٖ آثبز  لٛچبٖ قوچان لٛچبٖ فيالة  وكبٚضظي-وكبٚضظي

202542 وف قىٙي 1398/07/09 4103733 642370 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي لٛچبٖ قوچان لٛچبٖ ّٖي آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102369 وف قىٙي 1398/09/05 4037853 587460 ضيب ٚفبيي انُ ٚويُ ؾبيطيٗ 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز
سبزوار

ذٛقبة ضثبٌ جع

-وكبٚضظي

زاْ ٚ َيٛض;وكبٚضظي -

زأساضي

200474 وف قىٙي 1398/12/21 4101514 628720

 ٔحٕساثطاٞيٓ ٞٛقيبضوّٛذي ٚ 

 ضٚح اِٝ ٔٗٙٛي وّٛذي ٚ ؾبيط

قطوبء

لٛچبٖ

قوچان

لٛچبٖ وّٛذي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

515706 وف قىٙي 1398/04/17 4045107 709098 ٓ پٛض    ٓ  ضؾت اثطاٞي چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس  ٖ ؾبغطٚا زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

601177 وف قىٙي 1398/02/04 3889843 716861 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  ضقترٛاض حيدريه تربت ضقترٛاض احٕسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي
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515468 وف قىٙي 1398/04/29 4003476 745432 ؾٟبٔي  ذبل)قطوت ظ٘يٍ چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس تپٝ ؾالْ نٙٗت-نٙٗت

514734 وف قىٙي 1398/07/30 4041818 711098
 قطوت حُٕ ٚ٘مُ جبزٜ اي 

زاذّي وبالي نبزق
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس وٛضزٜ  نٙٗت-نٙٗت

910422 وف قىٙي 1398/08/11 3882047 313065
 غالْ ضحيٕي ٚ نيس ٔحٕس جٟبٖ 

٘يب ٚوالي ؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ زٚؾت اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

601093 وف قىٙي 1398/10/08 3882150 730320
 غالٔطيب ضيبيي ٚ ٔطاز ّٖي 

ضاٚ٘سي ّٖي آثبز ٚوالي ؾبيطيٗ
ضقترٛاض

حيدريه تربت
ضقترٛاض ّٖي آثبز زأٗ وكبٚضظي-وكبٚضظي

603599 وف قىٙي 1398/12/27 3878518 667256
 قطوت تٗبٚ٘ي ٚتِٛيسي ٚتٛظيٗي

ؾٗيس ٔٝ ٚالت

 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت ٗ  آثبز حؿ

تِٛيس قٗ ٚ-نٙٗت  

ٔبؾٝ

806524 وف قىٙي 1398/12/06 4016379 651785
 ٔهُفي ٚ ٖجساِحؿيٗ ٚ جّيُ

ؾّٟي ٚ ؾيسآثبزي ٚ وبثّي
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض فطو  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

103084 وف قىٙي 1399/02/17 4067767 499611 ٖجبؼ  زؾتٍطزي  
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي  ٖ اثٛيؿب وكبٚضظي-وكبٚضظي

518141 وف قىٙي 1398/04/02 4038101 714634 قطوت نٙبيٕ ٟٔتبة ذطاؾبٖ چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

ثيٙبِٛز ؾٛضاٖ
نٙبيٕ-نٙٗت  

اِىتطيىي ٚ اِىتطٚ٘يىي

514166 وف قىٙي 1398/02/04 4046649 723400
 غالّٔٗي شاوطي ظازٜ ٚ اثطاٞيٓ 

اوجط پٛض ٚ قطوبء
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس  ٘ ٖ  ثال يعزا وكبٚضظي-وكبٚضظي

608102 وف قىٙي 1398/02/16 3900537 616124
ذجؿتٝ َبٞطي ٚويُ....ُٖبا   

ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز ٘هطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

804544 وف قىٙي 1398/02/31 4013409 632837 ٖجبؾّٗي ٘يط آثبزي ٚويُ ؾبيطيٗ  ٘يكبثٛض
نيشابور

فيطٚظٜ ٘يطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

201591 وف قىٙي 1398/05/14 4100490 639379 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  لٛچبٖ قوچان لٛچبٖ ّٖي  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

618378 وف قىٙي 1398/09/27 3884561 561529 ازاضٜ أٛضاضيي   ثطزؾىٗ کاشمر ثطزؾىٗ ٜ  ثٟبضي  چب وكبٚضظي-وكبٚضظي

604832 وف قىٙي 1398/08/29 3904792 724681

ٗ  آلب ٞبقٕي ظاٜٚ ٚٔحٕس   ؾيسحؿ

 ّٖي اثطاٞيٕي ظاٜٚ ٚ اؾٕبٖيُ

غالٔي ظاٜٚ ٚوالي ؾبيطيٗ

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ

حيدريه تربت

ظاٜٚ أيطاثبزّٖيب وكبٚضظي-وكبٚضظي

100426 وف قىٙي 1398/12/26 4005959 555581   ٕ فطيجب ٔجٕ ؾجعٚاض
سبزوار

ؾجعٚاض ـ  اثبض
 نٙبيٕ ٚاثؿتٝ ثٝ

ٌّرب٘ٝ-وكبٚضظي

805873 وف قىٙي 1399/04/05 3988880 690416 قطوت  ٔطغساضي ؾفيسثبَ  ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض  ٖ ٔٛقب ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

601294 وف قىٙي 1398/10/26 3887285 721217
 غالٔٗجبؼ اقطافيبٖ ٚ ويُ 

ؾبيطيٗ
ضقترٛاض

حيدريه تربت
ضقترٛاض  ٝ ٖٕيسي  وٟٙ وكبٚضظي-وكبٚضظي

527807 وف قىٙي 1398/03/01 4039859 729541

 آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ ضيٛي

 ثٟطٜ ثطزاضٔعضٖٝ ٔط٘ ٔبزض ٔكٟس

جٛجٝ

چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

ٔكٟس ا٘سضٚخ  ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

603277 وف قىٙي 1398/04/05 3872823 665027 جٛاز تطثتي 
 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت ٗ  آثبز حؿ وكبٚضظي-وكبٚضظي

301126 وف قىٙي 1398/07/10 3831462 727178
 ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ

ضيٛي
ٌيؿٛض

حيدريه تربت
ضقترٛاض حبجي  ٔيط وكبٚضظي-وكبٚضظي

910342 وف قىٙي 1398/09/10 3934956 250026 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي 
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ  ٖ ضثبٌ ؾٍٕٙب وكبٚضظي-وكبٚضظي

102439 وف قىٙي 1398/06/20 4029366 605407
 ضًٔبّ٘ٗي ٚ ٔحٕس ّٖي ثّمبٖ 

آثبزي ٚ ؾبيطقطوبء

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
ذٛقبة ثّمبٖ اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102606 وف قىٙي 1399/01/20 4029454 608899
 ؾيس ٔحؿٗ حؿيٙي فطٚويُ 

ؾبيطيٗ

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز نيشابور
فيطٚظٜ فطذبض وكبٚضظي-وكبٚضظي

540152 وف قىٙي 1399/04/01 4081453 666777 ٔحٕسحؿيٗ احٕسيبٖ چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

چٙبضاٖ چٙبضاٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

514051 وف قىٙي 1399/04/18 4041276 712136 ٔحٕس ّٖي ٖبلجتي چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس  ٗ ٝ  أي ذطاث قطة ؾبيط-قطة ؾبيط

615157 وف قىٙي 1398/05/12 3908818 726075 ّٖي ٔحٕس ضٚظثبظاض
تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ حكٕت آثبز نٙٗت ٚ ذسٔبت-نٙٗت

927003 وف قىٙي 1398/03/18 3838959 286444 انغط ٖمبثي ذيبثب٘ي ٚ ؾبيط قطوب  وطات
جام تربت

تبيجبز وبضيع چٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي
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529132 وف قىٙي 1398/02/21 3986295 768455
 ّٖي ٔحٕس فيى پٛض تمي آثبز   

ٚويُ ؾبيطيٗ

 - ٘طيٕب٘ي

ٔيبٔي مشهد
ٔكٟس  َ اثٕب وكبٚضظي-وكبٚضظي

515655 وف قىٙي 1398/02/24 4050254 724286
 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

ذطاؾبٖ ضيٛي
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس

 ضٚؾتبي

ٌٛاضقً

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

102486 وف قىٙي 1398/05/22 4062069 467105 ازاضٜ أٛض اضايي قٟطؾتبٖ ؾجعٚاض
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي قفيٕ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608147 وف قىٙي 1398/06/03 3900627 617145 ضيب ٘رٗي ٚويُ ؾبيطيٗ وبقٕط کاشمر ذّيُ آثبز ٓ  آثبز اثطاٞي وكبٚضظي-وكبٚضظي

805763 وف قىٙي 1398/09/30 4013557 669526 ّٖي ضيب تفًّي  ٘يكبثٛض
نيشابور

٘يكبثٛض غبض
تِٛيس قٗ ٚ-نٙٗت  

ٔبؾٝ

601218 وف قىٙي 1399/04/15 3885829 722892
 غالٔطيب ٚ ّٖيطيب حؿيٗ ظازٜ 

ٚوالي ؾبيطيٗ
ضقترٛاض

حيدريه تربت
ضقترٛاض ٖٕيسي  آجط پعي-نٙٗت

603257 وف قىٙي 1399/03/22 3864419 646973
 غالّٔٗي ٖعاض فيى آثبزي ٚويُ 

آلبي حؿيٗ ّٖي ضٚغٙي

 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت ٘هطٚيي وكبٚضظي-وكبٚضظي

600138 وف قىٙي 1398/01/27 3935756 718028   ٖ حؿيٗ ٔطازيب ضخ حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ ؾطخ  اثبز ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

602139 وف قىٙي 1398/04/25 3856727 764451 ثٙيبز ٔؿتًٗفبٖ ا٘مالة اؾالٔي  ذٛاف خواف ذٛاف ؾسٜ  وكبٚضظي-وكبٚضظي

911524 وف قىٙي 1398/11/05 3898577 291734 ٖجساِربِك يٗمٛثي 
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ثٛغٌبٖ آجط پعي-نٙٗت

301089 وف قىٙي 1398/11/08 3837797 711191
 ثٙيبزٔؿتًٗفبٖ ا٘مالة اؾالٔي 

ذطاؾبٖ ضيٛي
ٌيؿٛض

حيدريه تربت
ضقترٛاض ٘تٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

622157 وف قىٙي 1398/05/26 3891750 684258   ٓ ٔحٕس ضيب فٟي اظغٙس حيدريه تربت ٔٝ ٚالت قبزٟٔط ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

806523 وف قىٙي 1398/07/10 3995097 675695 ِٚي اِٝ ٖجيطي ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض ٖجيطاثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

600104 وف قىٙي 1398/09/10 3940038 694276
 ؾيس ٖؿٍط ٞبقٕيبٖ فالح ٚويُ 

ؾبيطيٗ
ضخ

حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ قٛضاة وكبٚضظي-وكبٚضظي

601150 وف قىٙي 1398/12/08 3885773 719838 ٔحٕسحيسضي ٚويُ ؾبيطيٗ  ضقترٛاض حيدريه تربت ضقترٛاض ثبؾفط وكبٚضظي-وكبٚضظي

910000 وف قىٙي 1399/04/18 3913216 270278 جٗفط ثٟبزي
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ اثطاٞيٓ آثبز زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

615618 وف قىٙي 1399/04/12 3912754 649966 ٖيؿي وطزي فٟٙسضي
تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ فٟٙسض وكبٚضظي-وكبٚضظي

515345 وف قىٙي 1398/02/29 4045544 713518 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس قبٞٙٛ وكبٚضظي-وكبٚضظي

622079 وف قىٙي 1398/04/17 3894945 686760
 ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ

ضيٛي
اظغٙس

حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت قبزٟٔط وكبٚضظي-وكبٚضظي

514474 وف قىٙي 1398/06/23 4041218 712090 ّٖي  حمب٘ي  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس  ٗ ٝ  أي ذطاث ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

601043 وف قىٙي 1398/12/26 3885852 721043
 ٔؿّٓ چٕجط قبٞي ٚ ّٖي َحب٘ي 

ٚوالي ؾبيطيٗ
ضقترٛاض

حيدريه تربت
ضقترٛاض ثبؾفط وكبٚضظي-وكبٚضظي

601398 وف قىٙي 1398/12/26 3878589 738990
 ّٖي اثطاٞيٓ پٛض ٚ ٔحٕس 

اؾٕبٖيُ ّٖيپٛض ٚويُ ؾبيطيٗ
ضقترٛاض

حيدريه تربت
ضقترٛاض ظيس آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

911524 وف قىٙي 1399/03/12 3898577 291734 ٖجساِربِك يٗمٛثي 
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ثٛغٌبٖ آجط پعي-نٙٗت

603219 وف قىٙي 1398/02/25 3882370 671009 اؾٕبٖيُ َبٞطي 
 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت ٘  اثبز زٚ وكبٚضظي-وكبٚضظي

108094 وف قىٙي 1398/01/26 3938240 628185
 ٖجبؼ  نٕيٕي حًطثيٍي ٚ 

حؿيٗ لٛيسَ

لّٗٝ- ؾٍٙطز   

ٔيساٖ کاشمر
وبقٕط  ً ذًطثي وكبٚضظي-وكبٚضظي

618056 وف قىٙي 1398/04/11 3895102 583390 شثيح اِٝ ضًٔب٘ي ٚويُ ؾبيطيٗ  ثطزؾىٗ کاشمر ثطزؾىٗ ظيطن اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

524781 وف قىٙي 1398/07/20 4100212 640136 حؿيّٙٗي اثٛاِفًُ ٔمسْ,ضحيٓ  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
قوچان

لٛچبٖ زيعاٚ٘س نٙٗت-نٙٗت

910265 وف قىٙي 1399/04/18 3929025 255412

ٖجبؾّٗي-ثٙيبز ٔؿتًٗفبٖ   

حؿٗ لطائي-ججبضي ذيطآثبزي  

حؿٗ آثبزي ٚؾبيطقطوبء

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ
جام تربت

تطثت جبْ حؿٗ اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

618380 وف قىٙي 1399/03/20 3885606 559654 أٛض اضايي  ثطزؾىٗ کاشمر ثطزؾىٗ ٜ  ثٟبضي  چب وكبٚضظي-وكبٚضظي

516708 وف قىٙي 1399/03/27 4064599 718710 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس حهبض
ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

200859 وف قىٙي 1398/05/15 4099442 668740
 ٔحٕس ضحيٓ ٔحٕسپٛض ٚويُ 

ؾبيطيٗ
لٛچبٖ

قوچان
لٛچبٖ ٖٕبضت  وكبٚضظي-وكبٚضظي
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102744 وف قىٙي 1398/07/16 4040842 590716 فالحي ٚ قطوبء... أطا 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
ذٛقبة ٌ جع ضثب وكبٚضظي-وكبٚضظي

622067 وف قىٙي 1398/10/17 3893244 683353 ّٖي اوجطاذطٚي قطيف اثبزي   اظغٙس حيدريه تربت ٔٝ ٚالت قبزٟٔط وكبٚضظي-وكبٚضظي

602033 وف قىٙي 1398/11/24 3832866 242721
 ؾبظٔبٖ جٟبزوكبٚضظي ذطاؾبٖ

ضيٛي
ذٛاف

خواف
ذٛاف ٔبٜ  ذؿطٚي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

615618 وف قىٙي 1399/03/18 3912754 649966 ٖيؿي وطزي فٟٙسضي
تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ فٟٙسض وكبٚضظي-وكبٚضظي

608105 وف قىٙي 1398/08/22 3902075 631001 قطوت تٗبٚ٘ي ثٙيبٔيٗ وبقٕط  وبقٕط کاشمر وبقٕط  ٖ ظ٘سٜ  جب زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

910821 وف قىٙي 1398/08/11 3898821 290525 ٗ  ؾبالضي   حؿ
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ

 ؾٗس آثبز غفٙٗ

آثبز
ٌبٚزاضي-زاْ ٚ َيٛض

518054 وف قىٙي 1399/02/07 4067292 680037
 تٗبٚ٘ي وكبٚضظي ٚ زأپطٚضي آق 

چكٕٝ چٙبضاٖ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ

 آق چكٕٝ

قيد وبّ٘ٛ
زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

518690 وف قىٙي 1398/10/10 4013753 749242 ٖعيعاهلل پطيكبٖ َطلي  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس حؿٗ اثبز آجط فكبضي-نٙٗت

804288 وف قىٙي 1398/08/01 4017216 631931
 يٛؾفّٗي  چعٌي  ٔحٕس يٛؾف 

فطٞٛزي
٘يكبثٛض

نيشابور
فيطٚظٜ احٕسيٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

517658 وف قىٙي 1398/12/10 4043544 710582 قطوت نٙبيٕ  پرت  ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس
 ٓ  ٔحٕساثبزلبئ

ٔمبٔي 
نٙٗت ٚ ذسٔبت-نٙٗت

209545 وف قىٙي 1398/09/27 4149286 682531
 نفسض اثطاٞيٕي ظازٜ ٚويُ .

ؾبيطيٗ
زضٌع

درگز
زضٌع والتٝ ذب٘چٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

604732 وف قىٙي 1398/04/22 3909123 724188
 ٔحٕسثيبثب٘ي ٚجٕكيس تٛا٘ب ٚ ٌُ 

ٔحٕسي

تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ وبضيعثبال

تِٛيس قٗ ٚ-نٙٗت  

ٔبؾٝ

102833 وف قىٙي 1398/01/26 4028601 611380 ٔؿّٓ ّٖٚي انغط چعٌي  
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز نيشابور
فيطٚظٜ چعي وكبٚضظي-وكبٚضظي

524003 وف قىٙي 1398/01/31 3998183 749567 قطوت ثٟبضاٖ پطٚتئيٗ ذطاؾبٖ چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس وبَ چغٛوي وكتبضٌبٜ ٔط٘-نٙٗت

514387 وف قىٙي 1398/12/06 4031443 728390 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس پطوٙسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514782 وف قىٙي 1398/09/02 4044778 707832 قطوت ظضغوٛ چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس  ٖ ؾبغطٚا ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

608628 وف قىٙي 1398/05/15 3900125 634565 قطوت تٗبٚ٘ي وكبٚضظي آثىبقت وبقٕط
کاشمر

وبقٕط تطثمبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

804813 وف قىٙي 1398/11/16 3993144 690301 ؾيسجٛاض اٚضٖي ٔيطظٔب٘ي  ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض وبقفيٝ زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

102480 وف قىٙي 1398/08/30 4055846 547023 قطوت وكت ٚ نٙٗت جٛيٗ
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ ٝ  لبزضي  والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

601325 وف قىٙي 1398/12/01 3875123 739821 أٛض اضايي  ضقترٛاض حيدريه تربت ضقترٛاض ضقترٛاض وكبٚضظي-وكبٚضظي

601088 وف قىٙي 1398/03/04 3886040 718914

 ٔهُفي ٚٔحٕس٘بزض ٚ ٔحٕس

 حيسضي ٚ فطجي ٚ ضًٔب٘ي ٚوالي

ؾبيطيٗ

ضقترٛاض

حيدريه تربت

ضقترٛاض وت  وكبٚضظي-وكبٚضظي

600209 وف قىٙي 1398/02/19 3955258 651477
 ّٖي انغط حؿٗ ظازٜ ٚويُ 

ؾبيطيٗ
ضخ

نيشابور
٘يكبثٛض ضيٍي وكبٚضظي-وكبٚضظي

804544 وف قىٙي 1398/04/19 4013409 632837 ٖجبؾّٗي ٘يط آثبزي ٚويُ ؾبيطيٗ  ٘يكبثٛض
نيشابور

فيطٚظٜ ٘يطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

514474 وف قىٙي 1398/05/27 4041218 712090 ّٖي  حمب٘ي  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس  ٗ ٝ  أي ذطاث ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

200221 وف قىٙي 1398/11/16 4111712 622247
 ٔحٕساثطاٞيٓ ّٖيٕحٕسي ٚ تمي 

ّٖيٕحٕسي
لٛچبٖ

قوچان
لٛچبٖ قٟطوٟٙٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

618012 وف قىٙي 1398/12/21 3896029 584511 حجيت اِٝ جٕٗٝ پٛض ٚويُ ؾبيطيٗ  ثطزؾىٗ
کاشمر

ثطزؾىٗ ظيطن آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608228 وف قىٙي 1398/12/13 3899449 638583 ّٖي  ثرتيبضي  ٚويُ ؾبيطيٗ    وبقٕط کاشمر وبقٕط ضظق  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

601164 وف قىٙي 1398/11/28 3888089 708572 غالٔطيب زِيطي  ضقترٛاض حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ ٝ  آثبز اِ آجط پعي-نٙٗت

805863 وف قىٙي 1398/04/26 3991042 689692 قطوت  ٔطغه  ٘يكبثٛض  ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض  ٝ ٝ  وبقفي زا٘ ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

602240 وف قىٙي 1398/08/14 3858767 754306
 ٖجساِحٕيس احٕسي  تيٕٛضي 

ٚويُ ؾبيطيٗ
ذٛاف

خواف
ذٛاف نيسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي
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604756 وف قىٙي 1398/12/13 3908501 726709   ٖ ّ ضيب ٗ  ٔٙت غالٔحؿي
تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ حكٕت آثبز آجط فكبضي-نٙٗت

911403 وف قىٙي 1398/08/11 3908226 277670
 قطوت تٗبٚ٘ي تِٛيسٔط٘ ترٍٕصاض

ؾيٕط٘ جبْ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ

 اؾٕبٖيُ

اثبزٌطجي
ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

601502 وف قىٙي 1398/03/05 3897253 690800
 ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ

ضيٛي
ضقترٛاض

حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ وبج زضذت وكبٚضظي-وكبٚضظي

100430 وف قىٙي 1398/04/15 4013401 567244
 ؾيس حؿيٗ ّٖٛي ضاقس ٚويُ 

ؾبيطيٗ
ؾجعٚاض

سبزوار
ؾجعٚاض ايعي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

518851 وف قىٙي 1398/09/09 4036116 719325 قطوت ثٛضاٖ ثطف چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس ْ اثبز  ِ ٝ وب ترت نٙٗت-نٙٗت

804576 وف قىٙي 1398/07/10 4006681 674640 ّٖي ثبالٚض ٚويُ ؾبيطيٗ ٘يكبثٛض

نيشابور

٘يكبثٛض زقت 

 نٙبيٕ ٚاثؿتٝ ثٝ

ٔطغساضي-وكبٚضظي  

ترٓ ٌصاض

910284 وف قىٙي 1398/08/11 3930670 258446 ّٖي ٔحٕس فبيّي ٚ ؾبيطقطوبء 
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ٗ  آثبز حؿ وكبٚضظي-وكبٚضظي

804004 وف قىٙي 1398/08/29 4066539 646158 ؾيس اثطاٞيٓ حؿيٙي ٚ ؾبيطيٗ  ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض فيى  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

203666 وف قىٙي 1398/10/16 4102052 643052

 ّٖي اِٟي ظازٜ ٚٔحٕس ّْٔٓٛ ّٖي

 آثبزي ٚ اثٛ ٔحٕس وبضي ّٖي

 اثبزي ٚ ٔحؿٗ فطٚغي ضاز ٚ ؾيس

 ّٖي َبٞطي فطذب٘ي ٚوالي

ؾبيطيٗ

لٛچبٖ

قوچان

لٛچبٖ حبجي  ثطات  وكبٚضظي-وكبٚضظي

910418 وف قىٙي 1398/01/27 3925995 259024 ٓ  اثساِي   لبؾ
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ جٗفطآثبز

تِٛيس قٗ ٚ-نٙٗت  

ٔبؾٝ

516982 وف قىٙي 1398/10/30 4030392 725421 ؾبظٔبٖ اتٛثٛؼ ضا٘ي  ٔكٟس چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

ٔكٟس ٓ  آثبز اثطاٞي

 ذسٔبت ٖٕٛٔي ٚ

حُٕ ٚ ٘مُ-زِٚتي  

)قٟطي  ٔتطٚ ٚ غيطٜ   )

604660 وف قىٙي 1398/05/07 3907404 697087 ٖجساهلل  ييبءاظغٙسي  
تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
تطثت حيسضيٝ فٟٙسض زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

604370 وف قىٙي 1399/01/19 3908536 724562 غالٔطيب ضًٔب٘ي
تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ وبضيعثبال وكبٚضظي-وكبٚضظي

517882 وف قىٙي 1398/09/20 4060102 687650
 ّٖي  پٛض ٔحٕس ٚ ٔؿٗٛز زاٚٚزي 

ٚوالي ؾبيطيٗ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ جٛوبَ وكبٚضظي-وكبٚضظي

603061 وف قىٙي 1399/01/31 3880159 665014
 ؾبظٔبٖ جٟبزوكبٚضظي ذطاؾبٖ

ضيٛي

 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت ٖجسَ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608944 وف قىٙي 1398/11/13 3898384 616295
 ؾيسٔحٕس تٛوّي اثطاٞيٓ آثبز 

ٚويُ ؾبيطيٗ
وبقٕط

کاشمر
ذّيُ آثبز ٓ  آثبز اثطاٞي وكبٚضظي-وكبٚضظي

628032 وف قىٙي 1398/12/05 3922483 645084 اؾٕبٖيّي ٔىي   ضيٛـ کاشمر وبقٕط  ٝ تٙٛضج وكبٚضظي-وكبٚضظي

518243 وف قىٙي 1398/06/11 4045789 707849 ٝ  ذطاؾبٖ  قطوت قٟسيٙ چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس چٟبض َبلي نٙٗت ٚ ذسٔبت-نٙٗت

602100 وف قىٙي 1398/07/29 3854100 770521 حؿٗ تيٕٛضي ذٛيطز ذٛاف خواف ذٛاف وكبٚضظي-وكبٚضظي ؾٕٙسضقٛض

804152 وف قىٙي 1399/04/08 3991677 690052 فطقيس قبوطي   ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض زضٚثرت ٌبٚزاضي-زاْ ٚ َيٛض

604380 وف قىٙي 1398/05/30 3919506 729588 غالّٔٗي ٟٔطأيعٚقطوبء 
تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ  ٝ غاِ وكبٚضظي-وكبٚضظي

911132 وف قىٙي 1399/02/30 3952628 761015 ٔؿٗٛز اؾّٕي ٘ػاز
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ مشهد
فطيٕبٖ

 ؾُح قٟط

 ٖ فطيٕب
نٙٗت-نٙٗت

604779 وف قىٙي 1398/11/29 3908279 726370 قطوت  تٗبٚ٘ي آجطؾفبَ تٛوُ 
تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ حكٕت آثبز آجط ٔبقيٙي-نٙٗت

608630 وف قىٙي 1398/12/03 3905070 618804 آة ٚ فبيالة ذّيُ آثبز وبقٕط
کاشمر

ذّيُ آثبز ذّيآلثبز
ٔهطف-قطة قٟطي  

ذبٍ٘ي

911389 وف قىٙي 1399/03/18 3922424 257845 غالْ ٘جي  ٚغالّٔٗي ظٔب٘ي 
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ٘هطآثبز آجط پعي-نٙٗت

102514 وف قىٙي 1399/01/11 4052883 550781 احٕس ضيب ؾبالضي فط ٚ قطوبء 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ

 ٓ  زيٕٝ ؾبض حى

اثبز
وكبٚضظي-وكبٚضظي

911169 وف قىٙي 1398/08/11 3893648 287337 ٔحٕٛز ٚ ٔؿٗٛز ؾطاج احٕسي 
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ٔٗسآثبز

نٙٗت ٚ-نٙٗت  

وكبٚضظي
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604618 وف قىٙي 1398/07/30 3906838 753488 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي 
تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ نفي  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

601407 وف قىٙي 1398/08/01 3883220 716152 حؿٗ فيطٚظٜ ٚ ٖيؿي تمي ظازٜ  ضقترٛاض حيدريه تربت ضقترٛاض وت  آجط ٔبقيٙي-نٙٗت

603153 وف قىٙي 1399/03/08 3880027 661001
عيعاِٝ ؾٗيسي ٖجسَ آثبزي   ٖ

ٚويُ ؾبيطيٗ

 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت ٖجسَ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

602392 وف قىٙي 1398/07/22 3845498 773868
ٗ ٘ػاز   ٖجبؼ ٚ لطثبّ٘ٗي حؿ

ؾالٔي
ذٛاف

خواف
ذٛاف ؾالٔي  ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

514274 وف قىٙي 1398/06/16 4070465 679276
 ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي

چٙبضاٖ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ والتٝ ؾبزٚ

ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

805651 وف قىٙي 1398/07/22 4017064 640933  ٖ ٝ ذطاؾب ُ غّ ازاضٜ و ٘يكبثٛض نيشابور فيطٚظٜ  ٖ ثعلٛچب نٙٗت-نٙٗت

201374 وف قىٙي 1398/12/12 4104012 632414 حؿيٗ يٗمٛثي وّٛذي   لٛچبٖ قوچان لٛچبٖ وٟٙٝ فطٚز وكبٚضظي-وكبٚضظي

517856 وف قىٙي 1398/10/24 4053223 721185 ٔحٕٛز ٞبزيعازٜ يعزي   چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس  ٖ اثطٚا ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

805775 وف قىٙي 1398/09/21 4011846 642813 ٘طٌؽ لبٕ٘ اثٙس ٚويُ ؾبيطيٗ ٘يكبثٛض نيشابور فيطٚظٜ  ٖ ؾجيب زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

515115 وف قىٙي 1398/09/10 4094238 644193 اثطاٞيٓ ٔيط  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
قوچان

لٛچبٖ والتٝ زِٚٛ
نٙٗت ٚ-نٙٗت  

وكبٚضظي

107218 وف قىٙي 1399/01/11 4003105 587044 ذيطاهلل پبيط٘ج ُٖبئيٝ سبزوار ؾجعٚاض ٓ  آثبز ٞبق وكبٚضظي-وكبٚضظي

804736 وف قىٙي 1399/04/15 4008916 650992 ؾيس حؿيٗ ٔطتًٛي   ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض  ٖ ض٘يٍب وكبٚضظي-وكبٚضظي

102284 وف قىٙي 1398/08/14 4058694 540712
 غالٔطيب ٖجبؼ ظازٜ ،ٟٔسي ّٔه 

ظازٜ ٚ ؾبيط قطوبء

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ تٝ ثٙس وكبٚضظي-وكبٚضظي

608610 وف قىٙي 1398/06/06 3898029 640988 ـ چيٗ    قطوت ذٛ وبقٕط کاشمر وبقٕط َٛلبٖ ضة  ٌٛجٝ-نٙٗت

805713 وف قىٙي 1398/04/26 3992875 689426
 قطوت نٙبيٕ غصايي ٚوكبٚضظي

ذٛـ ضً٘ َٛؼ
٘يكبثٛض

نيشابور
٘يكبثٛض ٖجبؼ  اثبز نٙٗت ٚ ذسٔبت-نٙٗت

518235 وف قىٙي 1398/10/16 4030569 726988   ُ ٗ  ؾّؿجي غالٔحؿ چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس ٔكٟسلّي نٙٗت-نٙٗت

529228 وف قىٙي 1399/02/13 3987578 249738 ٔحٕٛز احٕسي ضاز 
 - ٘طيٕب٘ي

ٔيبٔي مشهد
ٔكٟس ٝ  ٔٙبض والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

910146 وف قىٙي 1399/03/12 3919360 255957

 ٔحٕسّٖي ٖٓيٕي،ٔحٕس حؿٗ 

 قفبيي،غالّٔٗي ٔيطٔٙي،لطثبٖ

ٔرهٛل ٚوالي ؾبيطيٗ

تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ

جام تربت

تطثت جبْ ؾٕؿطاي ؾفّي وكبٚضظي-وكبٚضظي

100244 وف قىٙي 1398/12/12 4003598 550884 اثطاٞيٓ ذؿطٚجطزي  ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض والتٝ ٘بنطي وكبٚضظي-وكبٚضظي

516836 وف قىٙي 1399/01/16 4044020 723755
ـ لسْ ٚويُ   ٔحٕس ضيب ذٛ

ؾبيطيٗ
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
ٔكٟس آغبظلٙس وكبٚضظي-وكبٚضظي

515022 وف قىٙي 1398/06/23 4029768 733400 لسيط ٞبتفي ٚجسا٘ي  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس ٌيعي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

200731 وف قىٙي 1398/07/10 4104451 636660 ذسازاز ذسازي فطذب٘ي  لٛچبٖ قوچان لٛچبٖ  ٜ ٖ  قبٞطا فطذب وكبٚضظي-وكبٚضظي

102736 وف قىٙي 1398/08/30 4034587 592185 لطثبّ٘ٗي ثّمبٖ آثبزي 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
ذٛقبة ٌ جع ضثب وكبٚضظي-وكبٚضظي

806411 وف قىٙي 1398/07/13 3997274 683781 لبؾٓ لسٍٔبٞي ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض لسٍٔبٜ زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

601171 وف قىٙي 1398/12/22 3891563 711298 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  ضقترٛاض حيدريه تربت ضقترٛاض احٕسآثبزآؾتب٘ٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

601171 وف قىٙي 1399/04/10 3891563 711298 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  ضقترٛاض حيدريه تربت ضقترٛاض احٕسآثبزآؾتب٘ٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

602484 وف قىٙي 1398/05/24 3843830 774662
 قطوت تٗبٚ٘ي تِٛيسي ٔطغساضي 

ٌٛقتي َبٚٚؼ ظٚظٖ
ذٛاف

خواف
ذٛاف ؾالٔي  ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

514987 وف قىٙي 1398/01/11 4058662 688526
 حجيت اِٝ ٔحٕسي ٚ ضًٔبٖ 

٘ٛضٚظي ثطاتّٗي اثطاٞيٕي ٚ قطوبء
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

چٙبضاٖ ٟٔتط حبجي وكبٚضظي-وكبٚضظي

102818 وف قىٙي 1398/05/12 4032507 597348

 لطثبّ٘ٗي ؾُّبٖ آثبزي،لطثبّ٘ٗي 

 چٛپب٘ي ٚٔحٕس ؾُّبٖ آثبزي

ٚوالي ؾبيطيٗ

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز
سبزوار

ذٛقبة ؾُّبٖ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

601164 وف قىٙي 1398/07/22 3888089 708572 غالٔطيب زِيطي  ضقترٛاض حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ ٝ  آثبز اِ آجط پعي-نٙٗت

601074 وف قىٙي 1398/12/06 3892074 708054 ٔطازّٖي لّي ظازٜ ٚويُ ؾبيطيٗ  ضقترٛاض حيدريه تربت ضقترٛاض والتٝ ضحٕبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

608105 وف قىٙي 1399/03/31 3902075 631001 قطوت تٗبٚ٘ي ثٙيبٔيٗ وبقٕط  وبقٕط کاشمر وبقٕط  ٖ ظ٘سٜ  جب زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

517606 وف قىٙي 1398/03/07 4098240 636931 ثطاتّٗي ٘يه پي  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
قوچان

لٛچبٖ آثٍطي زأساضي-زاْ ٚ َيٛض
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519967 وف قىٙي 1399/03/07 4052425 691260
 قطوت قٟطوٟبي نٙٗتي ذطاؾبٖ

ضيٛي
چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد
چٙبضاٖ جٕٕ آة نٙٗت ٚ ذسٔبت-نٙٗت

600248 وف قىٙي 1398/10/08 3942364 725002 ّٖي انغط قطوت   ضخ حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ حيسضآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

603257 وف قىٙي 1398/02/04 3864419 646973
 غالّٔٗي ٖعاض فيى آثبزي ٚويُ 

آلبي حؿيٗ ّٖي ضٚغٙي

 - ٔٝ ٚالت

فيى آثبز حيدريه تربت
ٔٝ ٚالت ٘هطٚيي وكبٚضظي-وكبٚضظي

927163 وف قىٙي 1398/02/11 3840961 276076

 آلبيبٖ غالٔطؾَٛ نبثطي، ٕ٘ٗت

 اِٝ انالح َّت ٚ حؿيٗ اثطاٞيٕي

 ثّٛچ قىٛضي ٚوالي ٔبِىيٗ لٙبت

پؿبٜٚ

وطات

جام تربت

تبيجبز پؿبٜٚ وكبٚضظي-وكبٚضظي

601177 وف قىٙي 1398/07/11 3889843 716861 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  ضقترٛاض حيدريه تربت ضقترٛاض احٕسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910501 وف قىٙي 1398/11/05 3875408 293601 ٖجساِٝ ضحيٕي ٚؾبيطيٗ 
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تبيجبز ٖجبؾأثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

203700 وف قىٙي 1399/02/27 4103296 643201

 ٔحٕس ضيب ٔٛحسي ّٖي آثبزي ٚ 

 ٔحٕس ٘ٛضٚظي ّٖي آثبزي ٚوالي

ؾبيطيٗ

لٛچبٖ

قوچان

لٛچبٖ  َ ٝ  ّٖي  ال والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

102580 وف قىٙي 1399/02/22 4065133 507535
 ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ

ضيٛي

 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي ذساقبٜ وكبٚضظي-وكبٚضظي

102060 اليطٚثي چبٜ 1398/01/28 4062070 532319 ٝ ٔيٕطي   احٕسضيب والت
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ ٝ  ٔيٕطي  والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

608930 اليطٚثي چبٜ 1398/03/04 3876702 601108 ؾبِٕي ٚقطوبء  وبقٕط کاشمر ذّيُ آثبز  ٗ ؾٗساِسي وكبٚضظي-وكبٚضظي

300246 اليطٚثي چبٜ 1398/01/26 3805596 659403 ٖ ذيجطي  ٚ قطوبء  ٗ  ٔٛش حؿي ٌٙبثبز گناباد ٌٙبثبز ذيجطي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

910363 اليطٚثي چبٜ 1398/05/26 3881465 304315 قطوت ؾٟبٔي ظضاٖي ٘يُ آثبز
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ُ  اثبز ٘ي وكبٚضظي-وكبٚضظي

302019 اليطٚثي چبٜ 1398/06/05 3822875 597816 أيط آنفي ٚويُ ؾبيطيٗ ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي
گناباد

ثجؿتبٖ اوجطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

618179 اليطٚثي چبٜ 1398/09/19 3885189 580936 ؾيس ٔطتًي ٔٛٔٙي ٚويُ ؾبيطيٗ  ثطزؾىٗ کاشمر ثطزؾىٗ وبْٓ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

303510 اليطٚثي چبٜ 1398/08/18 3810588 626991 ٔجتجي ٘ٛضظاز  ثيٕط٘- ٖٕطا٘ي 
گناباد

ٌٙبثبز وبٔٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

302065 اليطٚثي چبٜ 1398/10/22 3849405 624423 ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي اوجطٟٔبجطي ٔط٘سيع ٚضحٕت اِٝ  گناباد ثجؿتبٖ ٔبضا٘سيع وكبٚضظي-وكبٚضظي

513434 اليطٚثي چبٜ 1398/10/17 4053011 328054 أالن ٚ اضايي- آؾتب٘مسؼ   ؾطذؽ  سرخس ؾطذؽ يبؼ تپٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

514751 اليطٚثي چبٜ 1398/05/23 4034050 720365 قطوت تٗبٚ٘ي ثب غساضاٖ َٛؼ  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ثيٙبِٛز  ٝ چبٜ  ذبن
نٙٗت ٚ-نٙٗت  

وكبٚضظي

514812 اليطٚثي چبٜ 1398/02/18 4012518 737009 فطٚزٌبٜ- ٞٛاپيٕبيي وكٛضي   چٙبضاٖ- ٔكٟس   مشهد ٔكٟس  ذسٔبت ٖٕٛٔي ٚ

102487 اليطٚثي چبٜ 1398/03/21 4069167 479384 ّٖي اوجط فيى- احٕس لّيچي    سبزوار - جٛيٗ  جغتبي فيى  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

302033 اليطٚثي چبٜ 1398/06/03 3819619 607625 ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي غالٔطيب نفط٘ػازٚحؿٗ    گناباد ثجؿتبٖ  ٖ ثجؿتب وكبٚضظي-وكبٚضظي

302039 اليطٚثي چبٜ 1398/07/06 3824511 598895 ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي ٖجبؾّٗي آذٛ٘سي،احٕس  گناباد ثجؿتبٖ ٔعاض وكبٚضظي-وكبٚضظي

102580 اليطٚثي چبٜ 1398/07/16 4065115 507529 سبزوار - جٛيٗ ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ جغتبي ذساقبٜ وكبٚضظي-وكبٚضظي

615199 اليطٚثي چبٜ 1399/02/10 3910917 720160 ٖجبؾّٗي وبْٕي
تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ قٟٗ آثبز ٔطغساضي-زاْ ٚ َيٛض

107035 اليطٚثي چبٜ 1398/12/13 3981376 590978 ازاضٜ أٛض اضايي ؾجعٚاض ُٖبئيٝ سبزوار ؾجعٚاض يحيي  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

513016 اليطٚثي چبٜ 1399/01/31 4043632 334733 أالن ٚ اضايي- آؾتب٘مسؼ   ؾطذؽ  سرخس ؾطذؽ ؾطذؽ  وكبٚضظي-وكبٚضظي

529089 اليطٚثي چبٜ 1398/02/02 3985917 238213 مشهد - ٘طيٕب٘ي نبِح نبِحي پٛض ٔٛزة ٚويُ  ٔكٟس ٘طيٕب٘ي وكبٚضظي-وكبٚضظي

910707 اليطٚثي چبٜ 1398/10/28 3951654 235078 قيط ٔحٕس فطٚغي ٚويُ ؾبيطيٗ  تطثت- فطيٕبٖ  مشهد  فطيٕبٖ  ً ؾفيسؾٙ وكبٚضظي-وكبٚضظي

102997 اليطٚثي چبٜ 1398/01/26 4045511 551967 ٗ  ثطغٕسي   حؿي
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ ثطغٕس وكبٚضظي-وكبٚضظي

912792 اليطٚثي چبٜ 1398/04/15 3858943 300974 تبيجبز ٔحٕٛز ؾّيٕب٘ي ٚ ٔجيس  جام تربت تبيجبز ٘بٔكرم وكبٚضظي-وكبٚضظي

102303 اليطٚثي چبٜ 1398/07/07 4064419 504246 ٖعيع اِٝ ٖعيعي فط 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي ٌ ضؾه  وكبٚضظي-وكبٚضظي

603604 اليطٚثي چبٜ 1398/09/10 3873522 660030 حيدريه تربت - ٔٝ ٚالت قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ ٔٝ ٚالت ٔٝ ٚالت ؾٍٙجطي-نٙٗت

102313 اليطٚثي چبٜ 1399/02/27 4056445 543931 ٞبزي زاَّٚت-حٕعٜ، اثطاٞيٓ سبزوار - جٛيٗ - جٛيٗ ٖجبؼ آثبزٖطة وكبٚضظي-وكبٚضظي

102015 اليطٚثي چبٜ 1399/02/27 4062620 510276 سبزوار - جٛيٗ ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ جغتبي ظٔٙس وكبٚضظي-وكبٚضظي

109059 اليطٚثي چبٜ 1399/03/13 4004154 500199 ٔحٕس ذؿطٚاثبزي   زاٚضظٖ سبزوار زاٚضظٖ ذؿطٚآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102895 اليطٚثي چبٜ 1398/02/05 4054748 538443 ٔحٕسّٖي  ٟٔسٚي  
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ

 ٔعضٖٝ ّٔه

اثبزّٖيب
وكبٚضظي-وكبٚضظي

604278 اليطٚثي چبٜ 1398/07/17 3900762 765577 تطثت- ظاٜٚ  قطوت  آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي حيدريه تربت  ظاٜٚ  ٖ ؾطٌال ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  
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نوع پروانه

 .ت

مجوز/پروانه
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103232 اليطٚثي چبٜ 1398/05/23 4058289 533486 حؿّٙٗي قٕؽ آضا ٚويُ ؾبيطيٗ  سبزوار - جٛيٗ جٛيٗ يبْ قٕؽ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

606128 اليطٚثي چبٜ 1398/08/30 3836668 707327 جٍُٙ ثٙيبز ٔؿتًٗفبٖ ا٘مالة اؾالٔي  حيدريه تربت ضقترٛاض  ُ جٙت  آثبزجٍٙ وكبٚضظي-وكبٚضظي

911411 اليطٚثي چبٜ 1398/12/10 3910149 276610 تطثت- فطيٕبٖ  قطوت تٗبٚ٘ي تِٛيسي ٔحهٛالت جام تربت  تطثت جبْ نٙٗت ٚ ذسٔبت-نٙٗت اؾٕبٖيُ

302505 اليطٚثي چبٜ 1398/12/12 3840685 589703 ٔٙهٛض اؾسي  ٚويُ ؾبيطيٗ  ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي
گناباد

ثجؿتبٖ ٘هطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608448 اليطٚثي چبٜ 1399/04/21 3899614 622972 ٓ ٞبقٕي ٚويُ    ٓ  ازٞ وبقٕط ؾيسٞبق کاشمر ذّيُ آثبز ؾيسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102418 اليطٚثي چبٜ 1398/02/11 4066270 490688 ازاضٜ أٛض اضايي ؾجعٚاض
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي ٔحٕسآثبزٌفت وكبٚضظي-وكبٚضظي

804999 اليطٚثي چبٜ 1398/05/03 3960333 700427 ٘يكبثٛض ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ وّغطي ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

102417 اليطٚثي چبٜ 1398/09/23 4067471 490437 سبزوار - جٛيٗ حؿٗ جغتبيي ، ثطات ٔحٕسججّٝ  جغتبي ثّمبٖ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910052 اليطٚثي چبٜ 1398/12/05 3938585 246320 ؾبظٔبٖ- آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  تطثت- فطيٕبٖ   جام تربت  تطثت جبْ ضثبٌ ذبوؿتطي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

520009 اليطٚثي چبٜ 1399/04/15 4041550 741176 قطوت آضٔٙسثتٖٛ  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس فبظ نٙٗت-نٙٗت

529076 اليطٚثي چبٜ 1398/10/15 3986397 238263 نبِح  نبِح پٛض ٔٛزة ٚ قطوبء 
 - ٘طيٕب٘ي

ٔيبٔي مشهد
ٔكٟس ٘طيٕب٘ي وكبٚضظي-وكبٚضظي

912537 اليطٚثي چبٜ 1398/04/15 3852479 271114 تبيجبز قطوت آة ٚ فبيالة اؾتبٖ جام تربت تبيجبز ٔكٟسضيعٜ  ٔهطف-قطة قٟطي  

604342 اليطٚثي چبٜ 1398/03/01 3908384 722701 ؾيس جٛاز ٚظيطي ٚويُ ؾبيطيٗ
تطثت- ظاٜٚ   

حيسضيٝ حيدريه تربت
ظاٜٚ ً  ّٖيب وٙ وكبٚضظي-وكبٚضظي

515093 اليطٚثي چبٜ 1398/09/12 4012889 747699 ّٖي-حؿيٗ ٘ٛضٚظي حؿيٗ آثبز   چٙبضاٖ- ٔكٟس   مشهد ٔكٟس ؾبالضآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

517824 اليطٚثي چبٜ 1398/05/07 4012251 736587   ٖ قطوت ّٔي ٘فت ايطا چٙبضاٖ- ٔكٟس 

مشهد

ثيٙبِٛز ٌ ضق   ٌ ضثب

 ذسٔبت ٖٕٛٔي ٚ

ازاضات ٚ-زِٚتي  

ؾبظٔبٟ٘بي زِٚتي

910857 اليطٚثي چبٜ 1398/06/07 3901079 286269 تطثت- فطيٕبٖ  ٖجساِطئٛف جطيط احٕسي ٚويُ  جام تربت  تطثت جبْ وبضيع٘ٛ وكبٚضظي-وكبٚضظي

514320 اليطٚثي چبٜ 1398/11/27 4056134 695897 چٙبضاٖ- ٔكٟس  آلبي ٔحٕسضيب ٚ حٕيسضيب  مشهد چٙبضاٖ شٞبة  وكبٚضظي-وكبٚضظي

600211 اليطٚثي چبٜ 1399/02/28 3942122 684700 ضخ ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي تطثت حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ ٝ  ضخ ضليچ ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

513470 اليطٚثي چبٜ 1398/02/22 3989787 334696 ٔحٕس زالضأي   ؾطذؽ سرخس ؾطذؽ قيط تپٝ نسضآ وكبٚضظي-وكبٚضظي

804728 اليطٚثي چبٜ 1398/02/07 3997627 664422 ٘يكبثٛض ّٖيطيب ؾالٔت،اثٛاِفًُ ٘جبض ٚ  نيشابور ٘يكبثٛض والغي وكبٚضظي-وكبٚضظي

601622 اليطٚثي چبٜ 1398/06/11 3897847 688531 ضقترٛاض غالٔطيب يٛؾفي قبزٟٔطي ٚ حيدريه تربت ٔٝ ٚالت قبزٟٔط وكبٚضظي-وكبٚضظي

302679 اليطٚثي چبٜ 1398/11/16 3822211 572318 جٟبز وكبٚضظي ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي
گناباد

ثجؿتبٖ لبؾٓ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102727 اليطٚثي چبٜ 1398/11/26 4042709 583423 اثٛشض ؾّٕبٖ ظازٜ ٚويُ ؾبيطيٗ 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
ذٛقبة فطاقيبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

102660 اليطٚثي چبٜ 1398/11/29 4063890 474764 ازاضٜ أٛض اضايي قٟطؾتبٖ ؾجعٚاض سبزوار - جٛيٗ جغتبي آظازٚاض وكبٚضظي-وكبٚضظي

608088 اليطٚثي چبٜ 1399/02/07 3895306 609927 ّٖي اوجط ٖجبؾي ٚويُ ؾبيطيٗ  وبقٕط کاشمر ذّيُ آثبز تىٕبض وكبٚضظي-وكبٚضظي

623197 اليطٚثي چبٜ 1398/03/07 3924901 541331 زضٚ٘ٝ ازاضٜ وُ أٛض ٖكبيط ذطاؾبٖ کاشمر ثطزؾىٗ زضٚ٘ٝ زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

623054 اليطٚثي چبٜ 1398/03/04 3897403 557684 قطوت فطز ذطاؾبٖ زضٚ٘ٝ کاشمر ثطزؾىٗ ؾًٙ ؾفيس وكبٚضظي-وكبٚضظي

622018 اليطٚثي چبٜ 1398/06/03 3897481 684905 اظغٙس ٔحٕس حؿيٗ جٍٙجٛ ظض٘ٛذي  حيدريه تربت ٔٝ ٚالت قبزٟٔط وكبٚضظي-وكبٚضظي

601493 اليطٚثي چبٜ 1398/10/17 3892849 693635 ضقترٛاض ؾبظٔبٖ جٟبزوكبٚضظي ذطاؾبٖ حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ حٛو ؾطخ وكبٚضظي-وكبٚضظي

103074 اليطٚثي چبٜ 1398/11/27 4067509 478029 اثطاٞيٓ  حؿيٗ آثبزي ؾبيط قطوب  سبزوار - جٛيٗ جغتبي ذّيُ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

300050 اليطٚثي چبٜ 1399/03/07 3804028 658606 ّٖيطيب لّي ظازٜ ثٟبثبزي  ٌٙبثبز گناباد ٌٙبثبز زِٛيي وكبٚضظي-وكبٚضظي

103201 اليطٚثي چبٜ 1398/05/16 4059187 512508 سبزوار - جٛيٗ قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ جغتبي ٔهطف-قطة قٟطي ؾُح قٟط  

102267 اليطٚثي چبٜ 1398/08/25 4066995 521265 ٖجساِطؾَٛ لبؾٕي  
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ ٝ  ا٘سازٜ  والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

602263 اليطٚثي چبٜ 1398/12/27 3867259 753585 ٔحٕس غالٔي اَٚ ٚويُ ؾبيطيٗ  ذٛاف حيدريه تربت ضقترٛاض ؾٗبزت  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102963 اليطٚثي چبٜ 1398/11/23 4066941 478899 احٕس لّيچي پٛض 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي ذّيُ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910254 اليطٚثي چبٜ 1398/12/05 3903996 283131 تطثت- فطيٕبٖ  ٌُ ٔحٕس وٕبَ احٕسي ،غالْ  جام تربت  تطثت جبْ وبضيعن وكبٚضظي-وكبٚضظي

910056 اليطٚثي چبٜ 1399/02/30 3937234 244970 ٔٛلٛفبت-آؾتبٖ لسؼ ضيٛي   تطثت- فطيٕبٖ   جام تربت  تطثت جبْ ضثبٌ ذبوؿتطي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

910622 اليطٚثي چبٜ 1398/10/09 3949842 758590 -قطوت تِٛيسي ثبثت ذطاؾبٖ تطثت- فطيٕبٖ  مشهد  فطيٕبٖ قٕؽ  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608698 اليطٚثي چبٜ 1398/02/31 3903958 618243 ٔحٕس وطز ٚويُ ؾبيطيٗ  وبقٕط کاشمر ذّيُ آثبز جعضٚز وكبٚضظي-وكبٚضظي

804404 اليطٚثي چبٜ 1398/08/14 3974788 657877 ٘يكبثٛض ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ نيشابور ٘يكبثٛض اثطاٞيٓ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

602328 اليطٚثي چبٜ 1398/08/28 3820482 242461 ٖجساِغفٛض ذبوكٛض ٚويُ ؾبيطيٗ  ذٛاف خواف ذٛاف ٟٔطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910221 اليطٚثي چبٜ 1398/12/01 3923964 259583 تطثت- فطيٕبٖ  ؾتبز اجطايي فطٔبٖ حًطت أبْ  جام تربت  تطثت جبْ ؾطترت وكبٚضظي-وكبٚضظي

530188 اليطٚثي چبٜ 1398/05/07 3983005 749140 ٞسايت  ٖؿٍطي ضفؿٙجب٘ي 
 - ؾًٙ ثؿت

ؾطجبْ مشهد
فطيٕبٖ حبجي  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي
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514104 اليطٚثي چبٜ 1398/11/27 4065264 679210 قٛضاي اؾالٔي   قيد  وبّ٘ٛ  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

چٙبضاٖ قيد  وبّ٘ٛ
ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

ذبٍ٘ي

910257 اليطٚثي چبٜ 1398/11/30 3895493 295541 قطوت ؾٟبٔي ظضاٖي ٘يُ آثبز
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ ثػٌبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

601405 اليطٚثي چبٜ 1398/12/01 3884003 725269 ٔطتًي پٛض حؿٗ ٚويُ ؾبيطيٗ  ضقترٛاض حيدريه تربت ضقترٛاض  ٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي ؾٍٙب

600106 اليطٚثي چبٜ 1398/11/28 3944668 714579 ضخ ٔحٕستمي  ٔجيسظازٜ ٞطٚي    حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ اؾسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

303067 اليطٚثي چبٜ 1398/11/30 3801969 666624 قطوت تٗبٚ٘ي زأساضي ٖميُ ثيٕط٘- ٖٕطا٘ي 
گناباد

ٌٙبثبز قٛضاة  زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

303080 اليطٚثي چبٜ 1398/12/24 3812003 686950 ثيٕط٘- ٖٕطا٘ي  قبٜ ثيً اضجٕٙس ٘ٛزٜ پكٍٙي  گناباد ٌٙبثبز ٘ٛزٜ پكًٙ وكبٚضظي-وكبٚضظي

600198 اليطٚثي چبٜ 1399/03/25 3938785 717361 ضخ ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي تطثت حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ ٘ؿط ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

514968 اليطٚثي چبٜ 1398/05/13 4039581 723971 ِ ضاٖ ٚنفيٝ نطافبٖ ثب  چٙبضاٖ- ٔكٟس  ّٖي  ٘ب مشهد ٔكٟس ؾطثبغبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

302095 اليطٚثي چبٜ 1398/02/18 3840865 599447 ٖ  قطيٗتي  فط ٚويُ ؾبيطيٗ  لطثب ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي
گناباد

ثجؿتبٖ فرط آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

606004 اليطٚثي چبٜ 1399/04/17 3846585 698338 قطوت جٟبز وكبٚضظي جٍُٙ حيدريه تربت ضقترٛاض ثٙساظثه  زأساضي-زاْ ٚ َيٛض

910283 اليطٚثي چبٜ 1398/12/05 3915313 267247 تطثت- فطيٕبٖ  افكيٗ ذٛاجٝ اؾحبلي ٚويُ  جام تربت  تطثت جبْ ٘ٛاي وكبٚضظي-وكبٚضظي

102314 اليطٚثي چبٜ 1398/10/07 4066844 510670 انغط قبٞيسٜ 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي ٖجسَ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

805111 اليطٚثي چبٜ 1399/03/11 4011777 655621 وبٔطاٖ وٛثطي ٚويُ ؾبيطيٗ  ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض ؾيف  اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

302173 اليطٚثي چبٜ 1398/02/10 3846091 594365 غًٙفط آذٛ٘سي ٚؾبيط قطوبء  ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي
گناباد

ثجؿتبٖ فرطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

209452 اليطٚثي چبٜ 1398/11/02 4150309 682112 زضٌع قطوت آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ درگز زضٌع اضتيبٖ ٔطاوع-ذسٔبت ؾبيط  

514009 اليطٚثي چبٜ 1398/06/30 4042275 715513 أيس اِفتي  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس ثعٔطٌي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

804887 اليطٚثي چبٜ 1398/10/11 3974475 698526 ٘يكبثٛض غالٔطيب ٚ ٔحٕس ّٖٚي ْطيف مشهد ٔكٟس ٝ  قٛض والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

804889 اليطٚثي چبٜ 1398/09/18 3975157 698248 ٘يكبثٛض غالٔطيب ٚ ٔحٕس ّٖٚي ْطيف مشهد ٔكٟس ٝ  قٛض والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

302067 اليطٚثي چبٜ 1398/04/31 3849104 624198 حؿيٗ آلبيي ثب٘ي ٚويُ ؾبيطيٗ  ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي گناباد ثجؿتبٖ ٔبضا٘سيع وكبٚضظي-وكبٚضظي

910932 اليطٚثي چبٜ 1398/04/15 3896730 283897 ٔطوع آٔٛظقي ترههي أبْ ضيب  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تطثت جبْ  ذسٔبت ٖٕٛٔي ٚ ثب٘ ؾٍٙبٖ

618089 اليطٚثي چبٜ 1398/07/30 3893817 580050 ٘يبظي. ٟٔسي يٛؾفي. حؿٗ  ثطزؾىٗ کاشمر ثطزؾىٗ حُيُٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي

107004 اليطٚثي چبٜ 1398/09/06 3978767 603861 ّٖيٕحٕس ٔحٕسي  ُٖبئيٝ سبزوار ؾجعٚاض ثًٗت  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

804478 اليطٚثي چبٜ 1398/12/05 4013952 633222 ٖجبؾّٗي ٘يط آثبزي ٚويُ ؾبيطيٗ  ٘يكبثٛض نيشابور فيطٚظٜ ٘يطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910876 اليطٚثي چبٜ 1398/12/14 3907490 278233 تطثت- فطيٕبٖ  قطوت تِٛيسي وكبٚضظي ٚ جام تربت  تطثت جبْ ٌبٚزاضي-زاْ ٚ َيٛض اؾٕبٖيُ

303561 اليطٚثي چبٜ 1398/07/01 3811697 666013 ثيٕط٘- ٖٕطا٘ي  ضيب زقتجبٖ ٚويُ ؾبيطيٗ ٚ  گناباد ٌٙبثبز ٔميٓ آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

927099 اليطٚثي چبٜ 1398/12/25 3831263 292384 وطات آلبي حٕيس ٔيطنبِحي ٚويُ جام تربت تبيجبز وطات  وكبٚضظي-وكبٚضظي

601431 اليطٚثي چبٜ 1398/12/20 3880268 729080 أيطحؿيٗ ٘ٛضيبٖ  ضقترٛاض حيدريه تربت ضقترٛاض ؾطج آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

804241 اليطٚثي چبٜ 1399/01/30 3988521 688115 ٔحٕس جغطاتيبٖ ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض  ٝ حكٕتي وكبٚضظي-وكبٚضظي

302077 اليطٚثي چبٜ 1399/04/07 3846952 597980 أبٖ اهلل ٘ٛضٚظي  ٚ قطوبء  ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي
گناباد

ثجؿتبٖ فرطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

604177 اليطٚثي چبٜ 1398/08/14 3911357 717625 تطثت- ظاٜٚ  غالٔطيب ضججي وبضيعوي ٚ    حيدريه تربت  ظاٜٚ وبضيعن ٘بٌٟب٘ي وكبٚضظي-وكبٚضظي

514369 اليطٚثي چبٜ 1398/12/10 4033582 725134 جٗفط ثيه  ذطاؾب٘ي  چٙبضاٖ- ٔكٟس 
مشهد

ٔكٟس ٔطغعاض وكبٚضظي-وكبٚضظي

100050 اليطٚثي چبٜ 1398/04/18 4008154 547069 ازاضٜ ٔٙبثٕ َجيٗي ؾجعٚاض ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض لٙجط آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

100669 اليطٚثي چبٜ 1398/05/12 4007537 547030 ازاضٜ ٔٙبثٕ َجيٗي ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض اؾتيط وكبٚضظي-وكبٚضظي

605113 اليطٚثي چبٜ 1398/06/05 3912205 714687 ٗ  ضججي  ٚويُ ؾبيطيٗ    ٔحٕسأي تطثت- ظاٜٚ  حيدريه تربت  ظاٜٚ وبضيعن ٘بٌٟب٘ي وكبٚضظي-وكبٚضظي

910978 اليطٚثي چبٜ 1398/12/05 3911864 273694 ّٔه-ّٖي ٔحٕس اؾٕبٖيّي ٘ٛزٜ  تطثت- فطيٕبٖ   جام تربت  تطثت جبْ ٘ٛزٜ  وكبٚضظي-وكبٚضظي

100193 اليطٚثي چبٜ 1398/10/21 4004088 548890 ؾجعٚاض ٔؿيح اهلل ٔؿىٙي ٚ احٕس ٚثٛلي  سبزوار ؾجعٚاض ذؿطٚجطز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608555 اليطٚثي چبٜ 1398/11/08 3902456 618541 حؿٗ اِٟي ٚويُ ؾبيطيٗ  وبقٕط کاشمر ذّيُ آثبز زٞٙٛ وكبٚضظي-وكبٚضظي

602440 اليطٚثي چبٜ 1398/11/06 3848467 774504 يٗمٛة اثطاٞيٓ ثبي ؾالٔي  ذٛاف
خواف

ذٛاف ؾالٔي 
تِٛيس قٗ ٚ-نٙٗت  

ٔبؾٝ

911120 اليطٚثي چبٜ 1398/01/17 3896736 291146 ٖ احٕسي  ٌُٚ  تطثت- فطيٕبٖ  ٔحٕسنسيك  ٔٛش جام تربت  تطثت جبْ وكبٚضظي-وكبٚضظي ؾٗسآثبز غهٗ

608245 اليطٚثي چبٜ 1398/05/06 3894734 611258 ٖ ٚويُ ؾبيطيٗ    َ  نبزليب جال وبقٕط کاشمر ذّيُ آثبز ٗ  اثبز ضو وكبٚضظي-وكبٚضظي

604140 اليطٚثي چبٜ 1398/04/11 3915843 714331 تطثت- ظاٜٚ  حيسض ٚ ٔحٕس اؾٕبٖيُ وٜٛ  حيدريه تربت  ظاٜٚ وجٛتط ذبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

912917 اليطٚثي چبٜ 1398/07/06 3873113 300781 وطيٕساز پطٚيع ذٛاٜ ٚويُ ؾبيطيٗ  تطثت- فطيٕبٖ  جام تربت  تبيجبز ٔحٕس آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910231 اليطٚثي چبٜ 1398/11/12 3927132 252308 ؾبظٔبٖ- آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  تطثت- فطيٕبٖ   جام تربت  تطثت جبْ ذيطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

102122 اليطٚثي چبٜ 1398/12/07 4068203 513480 سبزوار - جٛيٗ ؾبظٔبٖ جٟبزوكبٚضظي ذطاؾبٖ جغتبي ذؿطٚقيط وكبٚضظي-وكبٚضظي

804198 اليطٚثي چبٜ 1399/01/06 4002387 666208 ازاضٜ اٚلبف ٚ ؾبيط- احٕس نفبيي  ٘يكبثٛض  نيشابور ٘يكبثٛض ٓ  اثبز حىي وكبٚضظي-وكبٚضظي
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601446 اليطٚثي چبٜ 1398/10/12 3890200 721428 ضقترٛاض ٖجبؼ ٔيطي ٚ ٔجتجي ضفٗتي  حيدريه تربت ضقترٛاض ٝ  آٞٛ والت وكبٚضظي-وكبٚضظي

102648 اليطٚثي چبٜ 1399/03/22 4068240 476523 ٔحٕس لّيچي پٛض ٚؾبيط قطوبء 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز
سبزوار

جغتبي ذّيُ آثبز

-وكبٚضظي

وكبٚضظي;وكبٚضظي -

ٌيبٞبٖ

102855 اليطٚثي چبٜ 1398/03/05 4044319 552605 سبزوار - جٛيٗ ازاضٜ آة ٚ فبيالة ضٚؾتبيي جٛيٗ ثطغٕس ٔهطف-قطة ضٚؾتبيي  

608161 اليطٚثي چبٜ 1398/02/08 3894199 621213 وبقٕط ؾيسوبْٓ نٕيٕي ٔيطآثبزي   کاشمر ذّيُ آثبز ٔيطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

300215 اليطٚثي چبٜ 1398/04/19 3802454 657899 ٌٙبثبز حؿيٗ احٕسي فط ٚويُ ؾبيطيٗ  گناباد ٌٙبثبز ٘ٛلبة ٌٙبثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

600024 اليطٚثي چبٜ 1398/12/24 3940189 721213 ّٖيطيب ٘رٗي ٚويُ ؾبيطيٗ ضخ حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ ٔحٕٛزآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

600063 اليطٚثي چبٜ 1398/12/13 3944067 705938 ّٖي  تمٛي قيد  ٚويُ ؾبيطيٗ    ضخ حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ وكبٚضظي-وكبٚضظي ّٖي  الب ٚٔحٕس

805190 اليطٚثي چبٜ 1398/03/04 4001104 678233 ٔحٕس ايطٚا٘ي  ٚويُ ؾبيطيٗ  ٘يكبثٛض نيشابور ٘يكبثٛض اضزٚغف وكبٚضظي-وكبٚضظي

530088 اليطٚثي چبٜ 1398/12/07 3960556 754633 ٔحٕس تمي ٘ٛثرت  
 - ؾًٙ ثؿت

ؾطجبْ مشهد
فطيٕبٖ فطيٕبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

601115 اليطٚثي چبٜ 1398/10/10 3886606 711391 آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  ضقترٛاض حيدريه تربت ضقترٛاض ٔحٕسآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910407 اليطٚثي چبٜ 1398/10/28 3921388 255396 ٔٛلٛفٝ اثساَ ذبٖ 
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ جام تربت
تطثت جبْ َ  اثبز اثسا وكبٚضظي-وكبٚضظي

602262 اليطٚثي چبٜ 1399/01/31 3862502 757182 اوجط ٚ ضيب ؾٛذتٝ ٚوالي ؾبيطيٗ ذٛاف حيدريه تربت ضقترٛاض ؾٗبزت  آثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

302117 اليطٚثي چبٜ 1399/02/22 3840104 593533 اؾحك ٞجطتي ٚويُ ؾبيطيٗ  ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي
گناباد

ثجؿتبٖ فرطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

302158 اليطٚثي چبٜ 1399/04/18 3837078 592613 ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي ٔسيطيت أٛض اضايي ذطاؾبٖ  گناباد ثجؿتبٖ ٔٙهٛضي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

200322 اليطٚثي چبٜ 1398/08/22 4111407 610936 لٛچبٖ ضيب آفبلي ٚ حجيت حجيجي  قوچان لٛچبٖ ُ  آثبز افً وكبٚضظي-وكبٚضظي

514968 اليطٚثي چبٜ 1399/02/03 4039635 723966 ِ ضاٖ ٚنفيٝ نطافبٖ ثب  چٙبضاٖ- ٔكٟس  ّٖي  ٘ب مشهد ٔكٟس ؾطثبغبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

102014 اليطٚثي چبٜ 1398/11/30 4062730 508939 ازاضٜ أٛض اضايي ؾجعٚاض
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جغتبي ظٔٙس وكبٚضظي-وكبٚضظي

108086 اليطٚثي چبٜ 1399/02/11 3948263 578198 ازاضٜ أٛضاضايي 
لّٗٝ- ؾٍٙطز   

ٔيساٖ سبزوار
ؾجعٚاض  ٗ چبٜ  قيطي وكبٚضظي-وكبٚضظي

804550 اليطٚثي چبٜ 1398/03/26 4010382 640573 حؿيٗ ٔحٕس-٘جي اِٝ ٔٗتٕسي  ٘يكبثٛض  نيشابور فيطٚظٜ  ٝ ٔٗتٕسي وكبٚضظي-وكبٚضظي

529172 اليطٚثي چبٜ 1398/11/16 3991044 236188 مشهد - ٘طيٕب٘ي ّٖي انغط لهبة ٟٔطجطزي  ٔكٟس ؾّيٕب٘ي  وكبٚضظي-وكبٚضظي

604215 اليطٚثي چبٜ 1398/04/09 3909024 713176 تطثت- ظاٜٚ  اثبنّت نسالت ٔٙف  ٚويُ  حيدريه تربت  ظاٜٚ آثطٚز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910550 اليطٚثي چبٜ 1398/11/26 3937204 239682 ٔحٕسضيب ذجبظ ٔبفي ٘ػاز 
تطثت- فطيٕبٖ   

جبْ مشهد
فطيٕبٖ ضذٙٝ ٌطي وكبٚضظي-وكبٚضظي

102467 اليطٚثي چبٜ 1398/11/20 4029207 604835 سبزوار - جٛيٗ ّٖيطيب ثّمبٖ آثبزي ،ٔحٕس  ذٛقبة ثّمبٖ اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

910130 اليطٚثي چبٜ 1398/12/05 3920522 254418 اٚلبف تطثت- ٔٛلٛفٝ اثساَ ذبٖ   تطثت- فطيٕبٖ   جام تربت  تطثت جبْ َ  اثبز اثسا وكبٚضظي-وكبٚضظي

102965 اليطٚثي چبٜ 1398/11/29 4072402 486933 سبزوار - جٛيٗ اؾٕبٖيُ ا٘بٚي ٚ ِٚي اِٝ ثبثبيي  جغتبي فطخ آثبز ا٘بٚي وكبٚضظي-وكبٚضظي

910230 اليطٚثي چبٜ 1398/02/31 3930711 254068 ؾبظٔبٖ- آؾتبٖ لسؼ ضيٛي  تطثت- فطيٕبٖ   جام تربت  تطثت جبْ حؿٗ اثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

608949 اليطٚثي چبٜ 1398/10/22 3903661 624848 غالٔطيب آضيب٘ي ٔحٕسيٝ وبقٕط کاشمر وبقٕط ؾطحٛيه  وكبٚضظي-وكبٚضظي

102043 اليطٚثي چبٜ 1398/11/06 4060597 541578 ّٖي اوجط ثبلط اف 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ ٖجبؼ  اثبزّٔه  وكبٚضظي-وكبٚضظي

601038 اليطٚثي چبٜ 1399/04/11 3896269 699562 ضقترٛاض ؾيس حؿيٗ ٔٛؾٛي ٚ ّٖي  حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ ٛ٘  ٝ لّٗ وكبٚضظي-وكبٚضظي

302076 اليطٚثي چبٜ 1399/04/18 3846861 595066 ؾيس ٔؿٗٛز ؾجبزي ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي
گناباد

ثجؿتبٖ فرطآثبز وكبٚضظي-وكبٚضظي

303387 اليطٚثي چبٜ 1399/03/25 3828526 655553 ثيٕط٘- ٖٕطا٘ي  ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظي ذطاؾبٖ گناباد ٌٙبثبز قٍ- ٖٕطا٘ي  وكبٚضظي-وكبٚضظي 

912997 اليطٚثي چبٜ 1398/01/17 3852275 271688 قٟطزاضي ٔكٟس ضيعٜ  تبيجبز

جام تربت

تبيجبز ضيعٜ 

 ذسٔبت ٖٕٛٔي ٚ

فًبي ؾجع-زِٚتي  

 ) قٟطي ٚ جبزٜ اي

( قٟطزاضي

302144 اليطٚثي چبٜ 1398/01/29 3749157 624935 ٗ  ٌٙج ثرف     حؿي ثجؿتبٖ يٛ٘ؿي
گناباد

ثجؿتبٖ ٔبضا٘سيع وكبٚضظي-وكبٚضظي

600006 اليطٚثي چبٜ 1398/03/30 3940111 710437 نسيمٝ قبيٍي ٘يه ضخ حيدريه تربت تطثت حيسضيٝ ٘ؿط وكبٚضظي-وكبٚضظي

103116 اليطٚثي چبٜ 1398/07/23 4057977 528031 ٔحٕس ّٖي ٟٔسٚي 
 - جٛيٗ

ؾُّبٖ آثبز سبزوار
جٛيٗ وٕبيؿتبٖ وكبٚضظي-وكبٚضظي

100063 اليطٚثي چبٜ 1398/10/22 3991458 542974 حؿيٗ حؿيٗ اثبزي ؾجعٚاض سبزوار ؾجعٚاض  ٗ وكبٚضظي-وكبٚضظي حؿي

911288 اليطٚثي چبٜ 1398/11/23 3922603 256066 تطثت- فطيٕبٖ  قطوت آة ٚ فبيالة اؾتبٖ جام تربت  تطثت جبْ ٘هط آثبز ٔهطف-قطة قٟطي  

300014 اليطٚثي چبٜ 1399/04/21 3798264 651759 ّٖي ظٍ٘ٛيي ٚ قطوبء  ٌٙبثبز گناباد ٌٙبثبز  ٗ ضٞ وكبٚضظي-وكبٚضظي


