
آدرسشماره ثابتشماره همراهمدیرعامل/نام مدیر مسئولشرکت ناظران حقوقی/شماره دفتر

طبقه همکف- 12پالک- 36فرامرز عباسی-فرامرز عباسی- مشهد915111552036022286محمدعلی زجاجی109

25پالک- 22کالهدوز_مشهد 38457213--0915311917238439195محمد غفاریان عیدگاهی مقدم121

5واحد- طبقه سوم- 420ساختمان - بلوارسجاد روبروي مسجدامین  _مشهد 915311273936108409رضا معارف دوست124

 طبقه همکف120 پالک 12 و 10بین وکیل آباد  _بلواروکیل آباد _مشهد 915314330338827244محمد حسن غفاري128

12 مجتمع تابان طبقه دوم واحد 19صادقی  _بلوارشهید صادقی _مشهد 915115665837289367غالمرضا غفوریان سفارشی137

 طبقه دوم شمالی402 نرسیده به میدان صیاد شیرازي ساختمان 9 و 7بلوار فکوري بین -مشهد915503961438641581فرزاد کاللی146

 طبقه دوم 17 پالک 2/2 نبش صادقی 2خ شهید صادقی  _ابتداي بلوار سازمان آب _مشهد 0915514349837647501محمد سعید انصاري رام 175

 طبقه وسط21 پ 3راهنمایی _مشهد 915314787038408765علیرضا باغبانزاده189

2پالک-2نبش نسترن -9ملك آباد- بلوار ملك آباد _مشهد 915111086237641835محمد باقر جاوي مقدم192

12مجتمع یاس واحد-18الهیه-مشهد915519331535242571هادي نصرآبادي197

 درب حیاط 39 پالک 7نبش ابونصر _ 11انتهاي خیابان بابك -مشهد38455406-915310458138439694جمشید حاجی محمدعلی206

 طبقه همکف 86 پالک 21خیابان فرهاد _مشهد 37648485--915313845437626043مهران امینی فرد207

 536 پالک 44 و 42بین امامت  _بلوارامامت _مشهد 915516874936021986ناصر نوروزپور215

 طبقه دوم 144چهارراه کوثر پالک [ و 32بین پیروزي  _بلوارپیروزي _مشهد 915315476738844221محمد حسین علی حوري221

3/1پالک - 8 ـ خیابان شهید قانع51بلواروکیل آباد ـ وکیل آباد _مشهد 915310668338683062محمد سعید طبري آبکوه226

364 پالک 3خیابان شهید صادقی  _بلوار سازمان آب _مشهد 915124447537265710فرزاد محمد زاده236

580نبش خ مولوي پالک  _بلوار فردوسی ـ چهارراه فرامرزعباسی _مشهد 915502473136077897حسین مسعودي238

درب حیاط-35پالک-11عمید-12حامد جنوبی-بلوار سجاد_مشهد 915110056636046627نیاز اصفهانی243

 طبقه دوم 44 پالک 10 و 8بین سید رضی _بلوار سید رضی _مشهد 915815373036019090ابراهیم حسن زاده246

 طبقه همکف 15 پالک 19/1ناصرخسرو -19خ ناصرخسرو _مشهد 8458210--91550221538428051هدي بهروش249

طبقه اول - 1پالک - 9 و 7بین هنرستان -مشهد38692213-915517800338691425حسین اصفهانی267

 طبقه همکف34/1پالک 12فلسطین- خیابان فلسطین-مشهد915110080137626145محمدحسین بلوري بزاز280

61پالک - 2صیاد شیرازي - مشهد915112685638684502رضا مزاري مقدم282

 2واحد - 171پالک -58مشهد سناباد  915450350738429986افشین عظیم زاده294

 طبقه اول338 پالک 38احمد آباد خیابان ابوذر غفاري نبش ابوذر غفاري _مشهد 915319796038439533عشرت مهري296



طبقه اول جنوبی- 5پالک - 26کوثر شمالی - میدان کوثر _مشهد38820594--915313892838810907محمد حیدریان308

 طبقه دوم633 پالک 43 و41قاسم اباد فالحی بین فالحی -مشهد915314180536233017حمیدرضا کیوان سپهر311

 طبقه همکف 10 پالک 9خیابان احمدآباد ـ خ عارف  _مشهد915101813138444376سید محمد فروزمند323

 2 واحد 48 پالک 7احمد آباد رضا 915115838238452265محمد پاکزاد شهابی333

63/1 پالک16 و 14رضاشهر بین خاقانی _مشهد 915310557838811147محسن  محمد پور346

واحد اول- 2طبقه - ساختمان مهدي- 54نبش معلم _مشهد 915929705538688431حسن کردستانی 351

 طبقه اول 171 پالک 58سناباد - مشهد915500944038402976سعید حسین زاده قندریز356

41 پالک 22نبش خیام - مشهد37653318--915310865437658682حمید اخوان357

484بلوارفردوسی ـ بین چهارراه فرامز عباسی و چهارراه بهار پالک _مشهد 915316299537684809محمد  صداقت 370

17پالک- 8پیروزی - رضاشهر-مشهد912639482738799187سید مصطفی پاکدامن شهري372

 طبقه دوم21 پالک 3راهنمایی  _مشهد 38439540-0915313207338418910فرهاد وفایی387

 1309 واحد13طبقه - ساختمان پاژ-میدان جانباز-مشهد9157776436محمد ثاقب دوست389

_0915111908938458542حمیدرضا میرحسین موسوي397  طبقه اول36 پالک 20خیابان سلمان فارسی  غربی نبش شیرین -مشهد38460412

3سمت راست ساختمان سپاس طبقه اول واحد  _سه راه راهنمایی به سمت فلسطین -مشهد915111909338466438علیرضا اردکانی نژاد398



 طبقه همکف104 پالک 8 و 6بلوار ارشاد بین - بلوار خیام_مشهد37662160-915131326137667608محمدجواد برومند399

520 طبقه فوقانی پالک 30خیابان امام خمینی ـ نبش امام خمینی _مشهد915310227238595229هاشم فاتح406

312طبقه اول پالک-باالي آتلیه باران -14نبش معلم -مشهد915502074736087144بهرام  غفوریان تیماجی 409

92پالک- 4شکري (بلوار شهید شکري ) 46خیام شمالی  _مشهد 37626508-915514837337632467حسن عبداله پور414

 طبقه اول393  پالک 15 و 13بلوارشهید فالحی بین فالحی _مشهد 35231129--915515003735231040حبیب اله دوبرادران427

118پالک-قبل از بلوار ارشاد- راه پیروزي و میدان هنرستان4حدفاصل -حاشیه بلوار پیروزي- مشهد915110610238914048عباس رودسرابی451

 2نبش محسن زاده-42بابانظر  _مشهد 915313687133160278حسن رزاقیان454

 طبقه اول285پالک-راه اول4بعد از -14سید رضی _مشهد915525249836066169مجید موحدي زاده460

75 داخل فاز تجاري پالک 28و 26بلوار فالحی بین فالحی -مشهد35222629-915525508035230634حمید فروزان مهر467

19پالک -12نبش پیام -بلوار ارشاد _مشهد4-915515323437600130جواد عدالتیان469

طبقه فوقانی ساعت نگین-418پالک- نبش سید رضی - بلوار معلم-مشهد915314492436076366حسین طلوعی474

36 حاشیه خیابان پالک 70 و 68بین معلم  _بلوارمعلم 915523588038905517محمود عدالتیان البرزي482

6 ساختمان کیمیا طبقه دوم واحد 17نبش دانشجو  _بلواردانشجو _مشهد 915512875938938592علیرضا فیضی483

4 طبقه دوم واحد110 ساختمان 41فرامرز عباسی  _بلوار فرامرز عباسی _مشهد 915516132436086889حمید مهدویان دالوري491

336 پالک26 و 24بین اندیشه-مشهد 915510236537239156بابك محمدیون493

 طبقه اول187 و چهارراه دانش آموز پالک 19بین دانش آموز  _بلواردانش آموز _مشهد 915314027236071577هادي طالبیان496

26 پالک38 و 36بین فرهنگ - مشهد915514538138660972کمال برزگر بفروئی497

واحد زیرزمین- 11پالک-11موسوي قوچانی _مشهد 915503070437237170وحید نژاد سیفی498

160پالک-6و4بلوار پیروزي بین پیروزي -مشهد936171884538765500علی محمدیان500

86 پالک 43نبش امامت  _مشهد915200017336111293محسن بیناباجی502

-بلوار الهیه- مشهد 35255798-915315571735254339محمدعلی مزروعی508

149 پالک13شهید صادقی919006630037255448مجتبی نوائیان511

 60 پالک 17نوربخش-خیابان نوربخش-9ارشاد- بلوار ارشاد-مشهد7-915512193737665956دانیال فراشائی516

843 شماره53 و51بین معلم- بلوار معلم- مشهد915514996738645594حسینعلی رضوي ناظر531

84پالک-16 و 14بین کالهدوز - حد فاصل میدان احمدآباد و چهارراه سلمان_مشهد 915505737638404352امین اهلل  تقی زاده533

102واحد-طبقه اول-2ساختمان اقدسیه -24اقدسیه - مشهد 915101496591015965علی یوسفی534



6 واحد160پالک (مقابل سینما پیروزي) 32بلوارپیروزي ، بین چهارراه کوثر و پیروزي  _مشهد 915372200338844055ابوالفضل عباسی قلعه نو535

طبقه اول-57پالک-48امامت _بلوارامامت  _مشهد915310106736088298احسان حسن پور دربان536

8 پالک11روبروي شهرداري منطقه-42/3نبش فرهنگ  _مشهد 38946239-915304864838910520طیبه  زارع جماب 541

 زنگ دوم256 پالک26 و 24بین دانشجو -مشهد915158969438696712احمد برات زاده خمارتاش545

 طبقه همکف 28 و میدان دانشجو پالک 34بین فرهنگ  _بلوارفرهنگ _مشهد915300395638691171مجتبی چرمگی عمرانی547

5 پاساژ یاس پالک 10/5محمدیه -الهیه- مشهد915827498935249502سید علی لرستانی549

408 مجتمع تجاري ادیب طبقه سوم واحد 22نبش ادیب  _بلوارادیب  _قاسم آباد _مشهد915314389036625070بهاره حدادي550

تجاري سوم- 20رحیمی - بلوار شهید رحیمی- بلوار میرزا کوچك خان_مشهدندارد9153179095مسعود اسدالهی خیبري551

واحد شمالی- طبقه اول-555ساختمان-جنب بانك صادرات  (پیام) 37ابتداي دستغیب - تقاطع خیام و دستغیب- مشهد915324229237606606علی ذاکرالحسینی557

206پالک-2 و شهرداري منطقه35بین کریمی- بلوار شهید کریمی- مشهد915521255137137718جواد بهروزیان راد558

 طبقه اول184روبروي دبستان صدف پالک - 6صدف -بلوار وکیل آباد _مشهد 915310549838946726رضا گندمی حصار 571

 طبقه زیرزمین21 پالک 3خیابان راهنمایی  _مشهد 38444465-915511207438449317حمیدرضا ضیایی575

 28 جنب پالک 70 و 68بین ابوطالب  _مشهد 915521386537578737علی محمد توکلیان 586

593
593دفتر - 12طالبی- 1توس - مشهد915524006537605648علیرضا صحراگرد

فاز تجاري-  طبقه منفی یك 12 خیابان فراز مقابل فراز 62هاشمیه -مشهد915515324538846412محمدهادي حسینی ابریشمی595

 14 پالک 42/1نبش فرهنگ -6/1صدف - وکیل اباد -مشهد38901016-915115264838901011مجتبی وطنی608

طبقه اول-165پالک -25فرهاد -بلوار دستغیب -مشهد915313713437658756علیرضا نجاران طوسی615

 18 پ5مینایی 14 ابن سیناي 18بلوار سجاد بهارستان 915108800437612333مهرداد وحیدیان کامیار618

طبقه دوم 202 پالک 26 و24بین هنرستان - مشهد915503563838834457ایمان نورالهی622

 2 طبقه همکف واحد56 بلوک 11 دستگاه نوربخش 600آپارتمانهاي -مشهد37683479--915314750238455016پرویز توکل630

15پالک-29 و 27بین سید رضی- مشهد915502400836074384جالل مرید مشتاقی638

9پالک-8روبروي شهرداري منطقه- میدان امام خمینی-مشهد915101912938515992فرزاد محمدزاده642

طبقه همکف  -229پالک-و چهارراه صیاد 20بین صیاد شیرازي - تقاطع بلوار پیروزي و صیاد شیرازي -مشهد915110995338672173رضا هراتی648

650
ابوالفضل خیرخواه

09159165103

 ضلع شرقی بانك ملت 35 و 33بین دستغیب -مشهد37605683



 طبقه باالي نظام مهندسی طرقبه63 پالک 5صاحب الزمان - طرقبه 9151003990مجید عزیزي658

 12 واحد3 طبقه 1 پالک2بلوار دستغیب نبش بیستون -  مشهد915350497537604603ناهید محمدپور یاقوتی659

طبقه اول- ساختمان ایرانا-2نبش بیستون -16پیام-مشهد915505484137602272محسن حیدري660

 506نرسیده به ولیعصر یك پالک - خیابان ولیعصر - شاندیز 915487826434282528جواد ثنائی664

مجتمع تجاري سبحان-8تقی زاده- 15الهیه -مشهدندارد9151135848احسان صابر مجتهدي669

297 پالک 25 و 23حدفاصل معلم -بلوار معلم915124813336096101مصطفی خزاعی نصیرآبادي675

4واحد- ساختمان حافظ- تقاطع بلوار حافظ - بلوار پیروزي-مشهد915167627138696824مهدي میمري685

104واحد - طبقه اول - مجتمع ولی عصر- میدان ولی عصر- الهیه - مشهد915331597535241118علی زنگنه695

 طبقه اول211پالک -29 و 27بین هنرستان -مشهد915325432438662637محمد وظیفه دان696

4طبقه- 981پالک- 59نبش معلم -مشهد915557807338335810رضا واحدي فر699

3 زنگ 1/16پالک -10پیام -مشهد912593342437613319علیرضا جوریمی700

 طبقه همکف شرقی56 بلوک 11پالک  - 11نور بخش  - 9ارشاد - بلوار ارشاد -مشهد915113246237683479محمدرضا رضایی صالح704

1 طبقه زیر زمین واحد 5 پالک 3 و 1بین فرهاد - مشهد915304553037653612احسان عباس پور بایگی714

 طبقه همکف57پالک- 43سناباد- مشهد915114102438410998حمید دادمهر(0145) ایستا سازه مهر ایرانیان

12پالک  (حاشیه بلوار)40بعد از رضاي - خیابان رضا- مشهد915314990438445993مهدي جهان مهر(0036) آروند طرح توس

113پالک-20نسترن -مشهد915302473337627942علیرضا امید تبریزي(0193)اعتماد سازه دامون

209 و هاشمیه پالک27بین فکوري - بلوار فکوري- مشهد915310436938848916سید ناصر علی زاده جواهري(0078)ایماژ بناي پیشتاز

 طبقه سوم11پالک- 21پنج راه سناباد ابن سیناي- مشهد915111904238450081حمید ثاقب فرآذر آبادگان ثاقب

13 پالک 33مجد شمالی -مشهد915515538437127957حسن کرد(0038)پاریز طرح شهر

 طبقه اول204/1پالک - و چهارراه خاقانی10بین پیروزي - بلوار پیروزي-رضاشهر-مشهد915304326238765158هادي خزاعی(0070)پایور بتن پردیس

41پ  - 4نبش گویا - ملك اباد -مشهد915514279736026441محمد مهدي  دانشور نیا (0089)پردیس شهر طرح

63پالک-8پیام-مشهد915129430837661394زهره هاشم زاده(.0013)پویا راه خراسان رضوي

50بلوک 9و7 بین نوربخش 9ارشاد - مشهد915311278737688825سید شهروز قانع(0119)پویا مجاور شرق

 طبقه همکف35 بلوک 5نبش نوربخش- خیابان نوربخش- 9ارشاد- مشهد915358609337622537سپیده محمد زاده(0204)تکوین مهراز یکتا 

356پالک - 18نبش دستغیب - مشهد 0915311833937606816-9153040475امیر رضا ژیانی جانانه(0062)خشت و خاک آبگون ارگ

1 طبقه 34/1پالک 12فلسطین -مشهد915324124637626145مصطفی کاظم زاده درباندژسازه مارتیك



3واحد-2 ساختمان ایساتیس طبقه13 و11بین صیادشیرازي -مشهد915520183638937310امید حسن زاده مبینی(0197)رفیع سازان امید گستر

38پالک- 24صدف-مشهد915515080438926068سید محمد تقی  سنجر موسوي (0075)زیست آرمان کاوش

5طبقه دوم واحد -2نبش بیستون -مشهد915315521137601145سید مصطفی حافظانسازه طلوع شرق پردیس

29طبقه اول پالک- 2روبروي شهرداري منطقه- بلوار شهید کریمی- حرعاملی- مشهد915100516337139190مسعود کوهکن(0200)سازه معماران بناي فاخر 

 زنگ دوم71پالک - 11ابن سیناي - چهارراه دکترا- مشهد915313475138402005شهاب محمدیاري(0132)سپید طراحان سازه چهارم

286پالک - 7واحد - طبقه سوم- 7راهنمایی-خیابان راهنمایی-مشهد915317324638839533مجید نظام دوست(032)سناباد سازه توس بام

طبقه دوم 156پالک- 14نبش دانشجوي - حاشیه بلوار دانشجو-مشهد915517084538656365سید پدرام محمودي(0177)شرکت طریقت طرح طوس

طبقه اول- 567پالک- مقابل بانك ملت-  و چهاراه پروین اعتصامی23بین جمهوري -بلوار جمهوري اسالمی-مشهد33493325-915200151133439194امیر رضائی (0099)شرکت مرتفع سازان آرا 

1واحد -94پ -12نبش معلم 915110244936046970مجتبی سروري(0129)یکتاي سناباد313طرح اندیشان 

11جنب شهرداري منطقه- روبروي رستوران ملکوت-42فرهنگ - مشهد915120395238661239سعید قدردان طهران(0046)طرح اندیشان شرق یکتا

21 واحد A10ساختمان -19آزادي -مشهد915323153336108118احسان بختیاريطرح عمران پادیر پاژ

طبقه منفی یك-10پالک - 5راهنمایی-خیابان راهنمایی-مشهد915112666038477374حبیب جاوید نادري(0171)طرح و بناي پارس فالت جاوید

طبقه همکف-196پالک -   و چهارراه صیاد66بین پیروزي -مشهد915103077338665808شیما گلستانی(0140)طرح و ساخت دیبا نقش فراز

7طبقه سوم واحد -1پالک-13 و 11بین صیاد -بلوار صیاد شیرازي-مشهد38650005-915517118538656090سید محمدهادي همدانی مقدمطرح و نقش مرو پارسیان 

(زنگ دوم)طبقه اول  - 286پالک  - 40 و 38بین هاشمیه - مشهد1-915870895738843100سید الیاس رشیدي(0125)عمران و مسکن گستر پژاوند

7طبقه اول واحد -72بلوار فردوسی نبش چهارراه فرامرز عباسی ساختمان - مشهد10-915511834036068909حسین دیمه کار(0060)کنکاش سازه ارم

26واحد - 3طبقه- مجتمع تابان- 19نبش شهید صادقی - بلوار سازمان آب-مشهد37121435-915505258237289341غالمرضا ماهیان(0203)کنکاش سازه بارثاوا

سمت راست (4شیرین  )چهارراه دوم- 3فلسطین- مشهد915316478938412122محمد سیفی(0162)مهندسان مشاور خانه عمران نامی شریف

3 واحد293پالک- 2انتهاي راهنمایی-مشهد915115860738438510محمد حسین عضدي نیامهیار بتن کاویان دژ پارس

 طبقه اول19پالک-9هاشمیه- مشهد915116252038832818احسان رجبی خامسینقش ایوان طوس


