
شماره 

کاروان
مذهبظرفیت کلیمدت اقامتمدینهآدرسقیمت کارواننام مدیر کاروان

233177500حبیب اله شیخ احمدی19443
، مقابل بخشداری سابق ،  (ره)خیابان امام خمینی - باخرز 

40پالک 
سني160-بعد

256511500محمد حسن پور19447
 ، 38 و 36بلوار شهید مطهری، بین شهید مطهری - بردسکن 

جنب مسجد امام حسن مجتبی
شیعه160-بعد

سني135-قبلبلوار خرمشهر جنب تاالر اخوان- تایباد 235977500اسماعیل اخوان19118

237844500قربان ابراهیمی ماکو19114
، نبش بن بست (دهخدا) 13خیابان شهید رجائی، رجائی - تایباد 

35دوم ، پالک 
سني135-بعد

سني135-بعد، مقابل خیابان مستضعفین (ره)بلوار امام خمینی - تربت جام 230377500عبدالغنی محمدخانی19115

262111500حسین گندمی19192
، باالتر از منبع آب ،  (ره)بلوار امام خمینی- تربت جام 

+10روبروی پلیس 
شیعه85-قبل

235977500غفار اربابی19120
خیابان تایباد ، روبروی کوچه دکتر کوثری ، پالک - تربت جام 

185
سني135-قبل

249044500حبیب زیوری19163
 ، 46خیابان فردوسی شمالی ، خیابان فردوسی - تربت حیدریه 

6داخل میالن ، پالک 
شیعه135-بعد

شیعه160-قبل11خیابان کاشانی ، نبش کاشانی - تربت حیدریه 266777500رضا طهماسبی19165

230377500محمد تقی حریمی19167
بلوار امام خمینی، بازارچه شهید وکیلی، مقابل دفتر - چناران 

11امام جمعه، پالک 
شیعه115-قبل

241577500ادریس موحدی19193
خیابان حافظ ابرو ساختمان طالیی جنب دفتر اسناد - خواف 

رسمی
سني115-قبل

221044500عبدالکریم مطیع19117
خیابان حافظ ابرو نرسیده به میدان معلم شرکت خدمات - خواف 

مسافرتی هوایی و جهانگردی آسان سفر خواف
سني135-بعد

269577500ولی اله ملکوتی فر19468
، نرسیده به جانبازان  (پیرنیا سابق)خیابان جانبازان - سبزوار 

41 ، پالک 1
شیعه160-بعد

233177500سیدمحسن علوی خوشحال19438
خیابان طالقانی ، نرسیده به هنرستان شریعتی ، جنب - سبزوار 

94 ، پالک 11طالقانی 
شیعه160-بعد

شیعه160-قبلمیدان اسرار ، اول مدرس غربی- سبزوار 256511500محمدحسین داوودی فر19032

249044500حمید رضا دلدار فریمانی19034
میدان شهید مطهری ، روبروی فرمانداری ، مجتمع - فریمان 

3دلدار ، پالک 
شیعه135-بعد



شماره 

کاروان
مذهبظرفیت کلیمدت اقامتمدینهآدرسقیمت کارواننام مدیر کاروان

شیعه160-بعدبلوار طالقانی، سی متری مصلی، نرسیده به مصلی دو- قوچان 256511500رجبعلی عبداللهی شورچه19104

شیعه135-بعد3 و 1خیابان پانزده خرداد ، بین پانزده خرداد - کاشمر 249044500اکبر انبیایی19205

شیعه135-قبل .47 ، پالک 5خیابان خرمشهر ، روبروی خرمشهر - کاشمر 252777500سید حامد علوی ترشیزی19206

256511500مرتضی تجددی19048
 ، 22 (ره)، نبش امام خمینی (ره)خیابان امام خمینی- گناباد 

جنب پمپ بنزین
شیعه160-بعد

282644500حسین حسین پور19014
، کوچه جنب مسجد 6بلوار پیروزی، خیابان پیروزی - مشهد 

17رضوی، فازتجاری، پالک 
شیعه160-بعد

شیعه135-قبل1214، پالک 38بلوار پیروزی، نبش پیروزی - مشهد 271444500حسین دارابی محبوب19025

237844500محمدرضا محمودی19309
بلوار سازمان آب ، خیابان شهید اسفندیانی ، صادقی - مشهد 

43 ، پالک 13
شیعه135-قبل

237844500محمد وحیدیان اردکان19006
 46 و 44بلوار شهید رستمی، بین کوچه شهید رستمی - مشهد 

422، پالک 
شیعه135-قبل

شیعه135-بعد4، پالک 30بلوار شهید کالهدوز، شهید کالهدوز - مشهد 258377500هادی صاحبی19017

237844500احمد صنوبری19463
 ، نبش خیابان 38بلوار عبدالمطلب، خیابان عبدالمطلب - مشهد 

55 ، پالک 11گلبرگ 
شیعه135-قبل

شیعه135-قبل5، پالک (میدان دانش) 55بلوار معلم، نبش معلم - مشهد 271444500عباسعلی قربانزاده بجستانی19013

256511500سیدهاشم رضوی19331
 ، سمت راست، فاز 23بلوارپیروزی، انتهای پیروزی - مشهد 

تجاری
شیعه160-بعد

شیعه160-قبل27بیست متری طالب ، نبش خیابان علیمردانی - مشهد 225711500حجت اله عابدی19035

19023
سید سعید رضا غفوریان 

حیدری
258377500

-226چهارراه خسروی ، ابتدای خسروی نو ، پالک - مشهد 

224
شیعه135-بعد

284511500علی دشتی19464
خیابان احمدآباد ، خیابان ابوذر غفاری ، نبش خیابان - مشهد 

58 ، پالک 8ابوذر غفاری 
شیعه135-قبل

258377500مهدی باستان19055
 ، 8خیابان امیرکبیر ، خیابان پارس جنوبی ، پارس - مشهد 

176پالک 
شیعه135-بعد



شماره 

کاروان
مذهبظرفیت کلیمدت اقامتمدینهآدرسقیمت کارواننام مدیر کاروان

256511500ماشااله مراد نژاد19064
خیابان شهید فرامرز عباسی، کوچه شهید فرامرز - مشهد 

13، اولین خیابان سمت چپ، بازار محله، پالک 36عباسی 
شیعه160-بعد

262111500ناصر صمدی19085
، جنب شهید (دریا دل)خیابان شهید محسن کاشانی - مشهد 

447، پالک 6محسن کاشانی 
شیعه85-قبل

269577500علیرضا باستان19425
خیابان فدائیان اسالم، بین چهارراه نخریسی و فدائیان - مشهد 

315، پالک 13اسالم 
شیعه160-بعد

252777500احمد ذوقی شوکت آباد19052
، جنب هتل ویستا و 3خیابان گلستان، نبش گلستان - مشهد 

آرامیس
شیعه135-قبل

237844500حمید روشن روان19020
، بین (18/7شهید قرنی ) 31خیابان مجد، خیابان مجد - مشهد 

8 ، پالک 18/9 و 18/7شهید قرنی 
شیعه135-بعد

279844500محمد رضا دانش19430
 ، 4، رودکی  (رودکی شمالی  ) 3رضا شهر ، پیروزی - مشهد 

179فاز یک تجاری ، پالک 
شیعه160-قبل

225711500علیرضا دانشور فرد19021
 ، چهار راه اول ، 45سیدی ، بلوار صبا ، خیابان صبا - مشهد 

57پالک 
شیعه160-قبل

شیعه135-بعد3 / 1میدان تقی آباد ، اول خیابان بهار ، پالک - مشهد 258377500محسن باستان19093

256511500مهدی اقایی کبیر19024
، 26 و 24میدان راه آهن، بین خیابان شهید کامیاب - مشهد 

262پالک 
شیعه160-قبل

271444500محمد رحیم نوروزیان19376
میدان گنبد سبز ، جنب شهرداری ، ساختمان وحیدی ، - مشهد 

2واحد 
شیعه135-قبل

275177500محمد باقر واعظی19026
خیابان سی متری طالقانی ، جنب مجتمع ورزشی - نیشابور 

توانیر
شیعه160-بعد

233177500رضا صدقیان19027
خیابان فردوسی جنوبی ، خیابان عدالت غربی ، بین - نیشابور 

51 ، پالک 6 و 4عدالت 
شیعه160-بعد

256511500برات اله آتشی19001
 23شهرک ولیعصر ، خیابان نور ، بین خیابان نور - نیشابور 

2 ، پالک 21و 
شیعه160-قبل

6410جمع


