
ردیف
شماره 

کاروان
مذهبظرفیتمدینهآدرسقیمت کاروانشهرنام مدیر کاروان

378520000سبزوارحسن سحرخیز119003
-204، پالک 12 و 10خیابان جانبازان، بین جانبازان -سبزوار

44291319
شیعه160بعد

350920000سبزوارعلیرضا فالحتی219004
چهارراه کوشک، خیابان امیرکبیر، نبش خیابان -سبزوار

44293478-2، پالک 4امیرکبیر 
شیعه135قبل

373720000مشهدعلیرضا فتحیان319011
 ، 3 و 1،  بین صاحب الزمان  (تختی)میدان سعدآباد -مشهد

38481040 - 4-94پالک 
شیعه160قبل

شیعه160قبل37268910-26مطهری شمالی ، نبش مطهری شمالی -مشهد373720000مشهدحسین شادکام تربتی419018

373720000مشهداسماعیل بهبودی519019
مجتمع تجاری - 6نبش هاشمیه - بلوار هاشمیه - مشهد-مشهد

38704070-   159واحد بی-1طبقه منهای - آبان 
شیعه160قبل

373720000مشهدمهدی آقایی کبیر619024
، 27 و 25خیابان شهید هاشمی نژاد ، بین هاشمی نژاد -مشهد

32213435-565پالک 
شیعه160قبل

337720000نیشابوررضا صدقیان719027
خیابان فردوسی جنوبی ، خیابان عدالت غربی ، بین -نیشابور

42238575-51 ، پالک 6 و 4عدالت 
شیعه160قبل

361720000کاشمرسید حمید علوی ترشیزی819030
 .-47 ، پالک 5خیابان خرمشهر ، روبروی خرمشهر -کاشمر

8 -55255667
شیعه160بعد

404920000مشهدمحمدعلی کیانی919036

، خیابان تورج، نبش تورج 27بلوار کالهدوز،کالهدوز -مشهد

 - 37254275-، پالک چهل و شش ممیز یک12

37254262

شیعه160قبل

شیعه160قبل52236663-7خیابان کاشانی ، نبش کاشانی -تربت حیدریه376120000تربت حیدریهمحمدجواد اسماعیل زاده1019038

359320000چنارانحسین سپهری1119043
بلوار امام خمینی، بازارچه شهید وکیلی، مقابل دفتر امام -چناران

46133117-11جمعه، پالک 
شیعه160قبل

340120000سرخسجواد مصطفی زاده1219046
-، نبش پاساژ شهرداری (ره)خیابان امام خمینی -سرخس

34522177
شیعه115قبل



373720000مشهدمحمود غزنوی تربقان1319061
 ، جنب انبار 22رضا شهر ، بلوار رضوی ، رضوی-مشهد

38790212-38790211-245سازمان آب ، پالک 
شیعه160بعد

1419063
مصطفی عطایی حسین 

زاده
350920000مشهد

، طبقه 17خیابان مطهری شمالی، نبش مطهری شمالی -مشهد

37132486-327اول ، پالک 
شیعه160قبل

378520000نیشابورعلی فروزان نیا1519071
 و 23شهرک ولیعصر ، خیابان نور ، بین خیابان نور -نیشابور

42628910-2 ، پالک 21
شیعه160قبل

359320000مشهدسید امیر شوشتری1619074
 ، 6و4فلکه احمد آباد ، خیابان مال صدرا ، بین مالصدرا -مشهد

38440000-38436363-44پالک 
شیعه160بعد

404920000مشهدسیدجواد اسدیان1719075

بلوار وکیل آباد ، بعد از سه راه آب و برق ، خیابان قائم -مشهد

-5 / 2 ، پالک 17 و 15مقام فراهانی شمالی ، بین 

38649319

شیعه160قبل

352120000مشهدعلیرضا خادم1819078
 ، جنب 32 و 30میدان راه آهن ، بین شهید کامیاب -مشهد

32233000-رستوران عابدین زاده
شیعه135قبل

337720000کاشمرمحمدرضا مطلبی1919082
-3 و 1خیابان پانزده خرداد ، بین پانزده خرداد -کاشمر

55224372
شیعه135قبل

2019084
ابوالقاسم خسروی سهل 

آبادی
373720000تربت حیدریه

 ، 46خیابان فردوسی شمالی ، خیابان فردوسی -تربت حیدریه

52235463- 52245076-6داخل میالن ، پالک 
شیعه135قبل

337720000مشهدجالل ابدی2119086
 ، پالک 8خیابان امیرکبیر ، خیابان پارس جنوبی ، پارس -مشهد

176-38475001
شیعه160قبل

337720000سبزوارعباس شجاعی زاده2219087
خیابان طالقانی ، نرسیده به هنرستان شریعتی ، جنب -سبزوار

44641773-94 ، پالک 11طالقانی 
شیعه160قبل

شیعه160قبل37294546-92 ، پالک 6خیابان آبکوه ، مجد شمالی -مشهد337720000مشهدعلیرضا بهشتی سعادت2319100

361720000نقابمسعود زارعی2419106
 -(عج)، چهارراه مسجد صاحب الزمان(ع)بلوار امام رضا-نقاب

45220222- دفتر میثاق نور جوین
شیعه135بعد

373720000جغتایعلی سلیمان پور2519113

شمالی ، پایین تر از بانک  (ره)خیابان امام خمینی-جغتای

-45621116-45621117-167صادرات ، پالک 

45621113

شیعه135قبل

378520000بجستانسعید یزدانی فر2619124
میدان آزادی ، بلوار شهید مطهری ، جنب فرمانداری ، -بجستان

56526800-مقابل آیفای شهری
شیعه85قبل



337720000تایبادرامین ابوبکری2719125
، نبش بن بست (دهخدا) 13خیابان شهید رجائی، رجائی -تایباد

54522102-35دوم ، پالک 
سني135قبل

352120000باخرزمجید دشتبان جامی2819128
خیابان فرهنگیان ، خیابان فرهنگیان غربی ، جنب -باخرز

54823117-(ع)مجتمع تجاری امام علی 
سني135بعد

359320000تربت جاممنصور زحمتکش2919129
-165خیابان نظامی ، جنب موزاییک سازی ، پالک -تربت جام

52527353
سني180قبل

373720000خلیل آبادعلیرضا طاهریان3019130
-238، پالک  (ع)حاشیه میدان امام حسین-خلیل آباد

57726645
شیعه135قبل

337720000گنابادهادی شریفی مند3119135
-37، پالک 3خیابان المهدی، نبش خیابان المهدی -گناباد

57236200 -57260999-57260899
شیعه180قبل

3219137
سید کاظم غفاریان 

مسگر مقدم
337720000مشهد

بلوار خیام شمالی ، نرسیده به میدان خیام ، مجتمع -مشهد

-206، پالک  (-1)مروارید شرق ، طبقه منهای یک 

37530800

شیعه135قبل

361720000مشهدرسول کریمی3319138
بلوار وکیل آباد، بعد از بلوار جالل آل احمد، نبش وکیل -مشهد

36016310 - 14-21، جنب رستوران ملت، پالک 15آباد 
شیعه160قبل

361720000مشهدحسن وحیدیان اردکان3419139
 ، فاز تجاری محله، 57بلوارسیدرضی، سیدرضی -مشهد

38833336- ، طبقه همکف244پالک
شیعه160قبل

404920000مشهدعلیرضا چناری3519144
 ، 2 ، پالک 28،  نبش امام رضا  (ع)خیابان امام رضا -مشهد

38554343-طبقه اول
شیعه135قبل

شیعه160قبل36093700-163ضلع شمالی میدان معلم ، جنب پالک -مشهد373720000مشهداحسان صادقی قندهاری3619146

350920000مشهدسیدجواد خداپرست یزدی3719151
 ،  طبقه اول ، 72نبش چهارراه فرامرز عباسی، ساختمان -مشهد

36059952-9واحد 
شیعه160قبل

373720000مشهدجالل علیشاهی طوسی3819152
-7 ، پالک41بلوار فرامرز عباسی ، فرامرز عباسی -مشهد

36076810
شیعه160قبل

324520000مشهدسید محمد حسین تقوی3919153
 و 3دریا دل ، خیابان محسن کاشانی ، بین محسن کاشانی -مشهد

32280777-32280778-10 ، پالک 5
شیعه160بعد

361720000نیشابورحمیدرضا بوژمهرانی4019157
 ، مجتمع تجاری 13 و 11خیابان نور، بین نور -نیشابور

42613369-قدس،طبقه همکف
شیعه160بعد



373720000مشهدمسعود اخوان گالبی4119161
-886خیابان توحید ، نبش چهار راه میدان بار ، پالک -مشهد

37271044
شیعه160قبل

373720000مشهدمحمد مهدی بلبل تربتی4219162
 ، ساختمان 4 و 2، بین خرمشهر  (ضد) خرداد15میدان -مشهد

38540679-2 ، طبقه اول ، واحد 30شماره 
شیعه160بعد

350920000بردسکنحسن پورعلی4319212
-7 ، پالک 12 و 10خیابان قایم ، بین کوچه قایم -بردسکن

55426644
شیعه135قبل

342520000تربت جامصفر گندمی4419283
-، مقابل خیابان مستضعفین (ره)بلوار امام خمینی -تربت جام

52538041
شیعه135بعد

350920000خوافعبدالقدوس موحدی4519340
جنب دفتر اسناد -ساختمان طالیی-خیابان حافظ ابرو-خواف

54226160-رسمی
سني135قبل

361720000مشهدامیر جباری ثانی4619357
چهارراه میدان بار،روبروی مطهری جنوبی -مشهد

37263683-2،طبقه سوم،واحد72،ساختمان32
شیعه160قبل

373720000مشهداحمد فیروزی4719413
 13بلوار سازمان آب ، خیابان شهید اسفندیانی ، صادقی -مشهد

37260479-43، پالک 
شیعه160بعد

4819450
محمود رضا دلدار 

فریمانی
352120000فریمان

میدان شهید مطهری ، روبروی فرمانداری ، مجتمع -فریمان

34628823-3دلدار ، پالک 
شیعه135قبل

373720000قوچانهادی قربانی4919474
خیابان شهید بهشتی ، بعد از چهارراه اول ، جنب بانک -قوچان

47229001- 2-تجارت
شیعه135قبل

373720000مشهدمحمد اخوان گالبی5019514
خیابان گلستان ، حد فاصل چمران و دانشگاه ، جنب -مشهد

38534777- 8-51حسینیه اخوان ، شماره 
شیعه160قبل


