
 پیشخوان دولت در مشهد خدمات ارتباطی و  لیست دفاتر

 نام صاحب امتیاز کدپیشخوان آدرس دفتر شماره تماس تلفن همراه

 سید مرتضی کاشف حسینی   شهرک رجایی جنب مرکز تلفن  9422871 4782171519

 مریم ناظر فصیحی    بلوار وکیل آباد نبش هنرستان 5117778  

4782178517 5972918 
دکتر بهشتی ابتدای جهان آراء پ  خ

29 
 مهتدی میر شاهی  

 میترا حیدریان 7141-11 872جنوبی پ  1و  8خ گاز بین  2928785 4787755591

 علی شادوست  7142-11 74و  71بل راه آهن بین کامیاب  5892151 4211521118

4787785152 5811124 
کوچه مهر  1خ دانش غربی دانش 
 1آور پ 

 رضا گلچینحمید   

 شرکت فن آوری مهر 7115-11    91نبش فرامرز عباسی  1585552 1555485

4787751954 1115784 
روبروی  18و  12بل طوس بین 

  رستوران همیشه سبز 
 محمد حسن شربتیان

 شرکت پیشرو حساب طوس 7295-11 188پ   9و  1خ راهنمایی بین  1112992 4788787158

4782781414 1178955 
قاسم آباد چ اندیشه تقاطع شاهد جنب 

 درمانگاه حجت
 شرکت سبالن قائم 11-7117

4282111511 2585594 
خ سناباد بین شهریار و آفرین پاساژ 

 مجید
 شرکت پیشخوان سیب سبز  11-7118

4782551555   
مقابل پلیس راه امام هادی نبش  

 11سعادت 
 فرزانه جاللی 11-7111

4788717455 1121585 
پاساژ ایران  5و  1خ مدرس بین 

  7کاال طبقه منهای 
11-7184 

شرکت ارتباطات 
 چاپارطوس

4787545854 1192255 
 15بین سه راه فلسطین  وفلسطین 

 789ب
11-7144 

شرکت خراسان همراه 
 رضوی 

 محمدرضا ملتی نوخندان  7171-74-17 15و75سه راه فلسطین بین دستغیب 1191119 4788715715

5 478875751   
متری قائمجنب 15خ رسالت بعداز

 درمانگاه
 نجمه احمدی 11-7149

 بل رسالت جنب پمپ بنزین  1915741 4784517571
 

 شرکت آریا کیان 

 74و  71بین  -بلوار الدن  8519557 478279-5182
 

 محمدمهدی  گنجی

 متری روح آباد75گلشهر    4788748151
 

 غالمرضا وحیدیان اردکان

4784727581 1159711 
بل شهید عباس پور خ پور سینا 

  281پ
 تکتم حسین پور

 22پ  15بل طوس  1111529  
 

 سید حسن طاهری

4788719755 
2928717-

9 
بلوار جمهوری اسالمی  

  181پ72نبش
 محسن جاللی 

 7115-11 چ شهدا آستان قدس رضوی 1199955  
شرکت همیاران آستان 

 قدس رضوی

4788175541 1129111 
خیابان فالحی نزدیک چهارراه راه 

 آهن
 علی محمد ستوده  11-7118

  1119551 
جنب  57و14بلوار توس بین 

 موزائیک سازی 
 شرکت نگین شرق  11-7557

4787754959 19178175 
مزار خواجه ربیع جنب چلوکبابی 

 فرش حسینی
 مرضیه دانشخواه  11-7552

 معصومه احمدزاده  7559-11 تقاطع رستمی و مصلی  2111555 4782711595

4788719515 1175175 
 9چهارراه برق مقابل شهداری  

 418پ
 زهرا سپاهیان زو 11-7558

4787755111 1541477 
ساختمان  - 2و7بین  -بلوار استقالل 

721 
 محمدمهدی سعیدی نجات  11-7555

 موسسه جامع ارتباط روز 7554-11   141ب 89,81خواجه ربیع بین   1215571 4782217717



4788545744 1121955 
چهارراه شیرازی جنب پاساز رحیم 

 پور
 حمیدرضا جزینی  11-7575

 شرکت بازار یار طوس 7571-11 221ب 71و  75دانش شرقی بین    4782591995

 الهه فروتن راد 7572-11 715پ  1سی متری طالب مفتح  1115952 4782715151

4787771929 5848187 
خ خسروی نو جنب کوچه خامنه ای 

 258پ 
 صدیقه سطوتی  

4784517571   
میدان بیت المقدس پاساژ کل طبقه 

 منهای یک
 شرکت دروازه ملل پارس  

 محمد رضا عرفانی قوی نیا 7578-11 74خ مطهری نبش  1872758 4788517511

 الهام خطیب زاده 7571-11 727پ  74/7ابن سینا 5981595 4788714179

4782797958 1181814 
 5احمد آباد خ بهشت نبش مجتمع 

 بهشت
 فاطمه نظام پرور  11-7571

  2519994 
متری اول بعد  28سیدی المهدی بل 

 95از چ مهدی پ 
 منیژه قرایی مقدم 11-7575

 نرگس زینالی 7574-11 55پ 11خ احمد آباد نبش طالقانی  5977771 4787784121

 احسان ساالریان  7515-11  171بل ابوطالب تقاطع شفا پ  1855541 4788851595

 محسن بافنده طرقبه  7517-11 طرقبه خ صاحب الزمان جنب بسیج  9112489 4788595425

 جواد نیک کردار 7511-11 154پ   17-74بلوار معلم بین  1554221 4718818275

 محمد علی نخعی نیا 7519-11 1و  9خ استقالل بین  1147575 4788841459

 علی قاینی زیبد   71و79بل صبا بین  1171591 4788851451

4782855111 1848118 
بلوار توس شهرک حجت توس  بین 

  97/4و97/1
 حسین جعفری نسب 11-7518

 محمد تبرایی 7511-11 بلوار پیروزی نبش میدان حر 5981211 4782778571

 احمدعلی اخالقی 7515-11        15و75بل شهید فالحی  بین  1195179 4788545151

4788597185 1771951 
 45و  55خ ایت اله عبادی بین 
 داخل پاساژ

 علی خرمی خرق 11-7525

4782155728 1815595 
انتهای شهید مفتح نرسیده به میدان 

 مقابل هنرستان شهید بان بور
 طوسیاکرم جبینی  11-7527

4788587152 1151819 
 411چهارراه برق طبرسی چب 

  9جنب شهرداری
 محمدرضا خرمی 11-7521

 بنفشه اصغری 7522-11  74بل جمهوری نبش اعتصامی  2999192 4788755115

 شرکت حافظ گستر توس 7528-11 7پ  2نبش فرامرز عباسی  1548117 4782729552

4782511555 1817511 
هاشیه میدان ولی بل ابوطالب 

 7عصرپ
 علیرضا متولی حبیبی 11-7521

4782719148 1817815 
قبل از  -خ رسالت بعد از چ گاز 

 171میالن جوینی پ 
 حسین زهانی  11-7521

 هادی حاج طالبی  7525-11 7585پالم  91و95بلوار معلم بین  5192511  

 مجتبی شادکام تربتی 7524-11 77احمد آباد نبش بخارایی  5985555 4712188284

4788578287 1172581 
راه حجاب جنب بانک  9قاسم اباد 

 کشاورزی
 کبری حجی آبادی  11-7597

4787781119-
54211191145 

2415911 
شهرک باهنر جنب صندوق قرض 

 الحسنه باهنر
 حسین خیابانی تنها 11-7591

4281717154 1851885 
گلشهر خ گلریز بعد از خ گلبو پ 

111 
 طاهره مخصوصی 11-7592

4787511929 5154875 
جنب    75قاسم آباد نبش شریعتی 

 نانوایی
 محمد دانش خواه 11-7599

 حسن نظری 7598-11 284پ  72بلوار عبدالمطلب نبش  1181191 4788155175

4782712114 
5141984-

5 
میدان دانش چهل  متری منظریه 

 89پ 88شمالی معلم 
 نگارستانشرکت  11-7591

.  21خ دکتر بهشتی بین بهشتی  5998117 4782751814  امیر حسین صرفی 11-7585



 791میدان کوشه ای پ 

 علیرضا تلفنی 7582-11  71نبش دانشجو  5424245 4788511191

4787757719 1185511 
خ قرنی چ مطهری مقابل درب میدان 

 594بار پ 
 محمد حسین پور مطلق 11-7589

4787197421 1182151 
انتهای بل خیام شمالی مجتمع مواد 

 11غذایی پ 
11-7588 

حسین اسمائیلی دشت 
 بیاض

 حسن زنگویی 7581-11 781پ  75بل معلم  5115185 4782711175

 7581-11 خ مدرس مجتمع قضایی امام خمینی 1171212 4782751971
کانون بازنشستکان 

 دادکستری

4788795217 1189511 
قوچان بلوار طوس کال جاده قدیم 

 زرکش نبش جنگی
 سید صادق طباطبایی 11-7585

4788525548 5159411 
بل آب و برق  بل فکوری نرسیده به 

 997میدان خیام ب 
 فهیمه صاحب 11-7584

4782571497 1191599 
بین میدان جانبازوچهارراه خیام جنب 

 موسسه مهر
 شرکت تعاونی ثبت احوال 11-7515

4788518521 1197821 
چ عامل به سمت سه راه کاشانی پ 

287 
 موسی الرضا گلمکانی 11-7511

4782558142 5975177 
جنب لوازم  12و17بلوار صبا بین 

 خانکی وفایی
 عصمت ریحانی 11-7518

 7511-11 تقاطع بل سجاد و خیام  1194129 4784758871
شرکت تعاونی مصرف 

 مسکن 

4782841714 1177152 
 1و  8رجایی بین حر شهرک شهید 

 712پ
 سارا رحمانی  11-7515

 حمید صفری ازغندی 7514-11 712پ15و11بل میرزا کوچک بین 2188545 4782859945

4788754852 2912844 
 -صدر جنوبی  -شهریور  71میدان 

 11جنب پ  22بعد از صدر 
 حسین ناصری خانرودی 11-7515

4787115814 
2118557-

9 
شهرک شهید رجایی بین حر  

  71و79
 شرکت طراح پیام آریاز 11-7517

4788751541 1777711 
پنج تن التیمور آخر ایستگاه اتوبوس 

  2نبش میدان حیدری 
 مهدی نیک رفتار 11-7511

4788514175 1555258 
 22قاسم آباد چ ورزش نبش شاهد 

 717پ 
 جالل پیروی 11-7512

 شرکت طارم پاو گستر 7519-11 75پ 18توس   1117141 4782595544

4787789575 5995517 
 7بل تلویزیون نبش شهید منتظری 

 799پ 
 فروزان فیروز کوهی 11-7515

 آرش غالمان 7514-11 771پ  78بل امامت   1551591 4787845855

 حسین اصغر ناظمی گلیان 7555-11 بلوار صبا نبش چ راه صبا 2587995 4787595519

 شرکت مشهد کوثر هشتم 7559-11 بل وکیل آباد نمایشگاه بین المللی 1511159 4782849722

 مهدی فرزانه گوجگی  7551-11 12و  17بل طبرسی دوم بین  1717111  

4788712412 5428195 
 99و 91خ امام رضا بین امام رضا 

   411پ
 آناهیتا ریخته گر مشهد 11-7551

4287221282 5812415 
( بین 15دانشگاه شرقی )دانشگاه خ 

 41و49بالک
 حسین یبدختی 11-7554

4787841185 1871545 
جنب  9/19خ خواجه ربیع بل بهمن 

 نانوایی
 محمدحسن علی دادی 11-7547

4781574415 8727928 
جاهد شهر میدان بوستان ایستگاه 

 اتوبوس
 مریم اکبرزاده 11-7541

 شبکه ارتباط آفرین  7542-11 54پ  1و  8عبدالمطلب بین بلوار  1191971 4782719225

 مرسده قهرمانی  7549-11 12پ  18و  12بل معلم بین  8575952 4782725118

 مهدی صانعی قلعه بیگ 7545-11 711م فردوسی بین جانبازوثمانه پ 5119215 4788182514

 ثانوی عطارانرضا  7759-11 947پ 12نبش مطهری شمالی  1118718 4788717579



 طاهره مصدق رشتی 7758-11 8ب72کوی کارگران نبش بنی هاشم  2971179 4785791111

4782711971 2112955 
جنب چوب  12بل توس بعداز توس
 بری

 علیرضا محمدی 11-7751

4788549774 5972758 
بین چهارراه بیروزی ومیدان    

 هشتصد جنب داروگیاهی
 محسن کاللی 11-7751

4787784152 1111987 
پ  97و  24بل سید رضی بین 
714 

 شرکت آریان برید مشهد 11-7754

4784727814 1517555 
متری طالب چ سیلو اول  15

 علیمردانی 
 طاهره قاینی کریم آبادی  11-7771

 خلیل عرب 7771-11 721پ  79و71سیدی قائم  2585288 4788551522

 حسین کهندل 7775-11 41پ  79مطهری جنوبی  1145475 4788541481

4782742885 1975125 
جنب فرش  14خواجه ربیع بین 

 فروشی
 سمیه هوشمند سراب 11-7774

 وحیده رستمی سابقی 7715-11 5بلوک  57قاسم آباد نبش حجاب  5152921 4782118955

4788742117 5524247 
خ پیروزی تقاطع کوثر جنب کوثر 

 8جنوبی 
 مهدی حسینیسید محمد  11-7717

 بهناز فعال ملکی 7712-11 525پ91نبش امام خمینی  1111511 4788727815

4281111547 2171511 
خ مهریز  7شهرک شهید رجایی حر

 915پ 
 کاظم وطن دوست 11-7719

 محمد نوروز زاده 7718-11 719پ  1رضاشهر مقابل پیروزی  5117115 4782854941

 فاطمه عقدایی 7711-11 1و8پ 1خ مصلی  2157755 4787778427

4782785145 8919747 
نرسیده به سه را فردوسی مقابل اکبر 

 آباد
 حمید مالکی 11-7715

 مهدی گنجعلیخان حاکمی 7725-11 19خ امام رضا نبش امام رضا  5872114 4788771112

4788785855 5992145 
پ  27و  14احمد آباد بین رضا 
119 

 حصاریاسر حسن زاده  11-7722

4787779498 5511551 
جنب  79-71بلوار پیروزی بین  

 تعویض روغن  
 زهره دهقان  11-7724

4788747587 9157195 
بین خیابان ولی عصر  -شاندیز 
 جنب پاسگاه  19و11

 معصومه علی آبادی 11-7797

 مطهره امیری 7791-11 219پ  25قاسم آباد نبش حجاب  5152194 4782791814

4289778751 5875955 
جنب 2و7خ دریا دل بین کاشانی

 199بالک7برق
 شرکت تندیس نوآوری تجر 11-7798

 حسین راه نورد 7791-11 15خ حر نبش عاملی  1157555 4788555455

    
بل فرهنگ غربی بین میدان دانش 

 271آموز وسید رضی ب 
 حسن سبحانی  11-7795

4788714548 2418114 
مشهد شهرک طرق بلوار ساعی بین 

  11و18
 فاطمه ساالری مقدم  11-7712

4288155851 1122785 
جنب  8بل طوس کوی امیر فدک 
 تعویض روغن 

 طاهره بسکابادی 11-7711

4782757724 1144129 
بل عبدالمطلب روبروی عبدالمطلب 

 181پ  75
 مجید رستارنما 11-7711

 حمید رضا عباسیان 7715-11 91پ  71فالحی قاسم آباد  8178118 4787194479

4788851492 5175215 
خ احمد آباد بین پاستور و قائم 

 مجتمع موبایل پارت
 زهرا میرزایی 11-7714

4787551157 1111491 
پ  1و  9بل قاضی طباطبایی بین 

11 
 یوسف بیداد 11-7741

 معمار باشیرمضان  7749-11 25جاده کالت نبش بهمن  1181727 4784794181

 سعید سلمانی هودانلو  7748-11 111پ  71بلوار سجاد نبش سجاد  1189955 4788717458

 هادی فرازمند 7741-11 415پ  19و  11بین عبادی  1272554 4788598552

 محسن معلم کاریز باال 7741-11 272بالک   4بل اندیشه    1179157 4782549775



8592 855 478 1127741 
 -خ خواجه ربیع  -شهداء میدان 

 کوچه ناظر
 فرزانه آفریده قیاسی 11-7745

4787778554 1295985 
پ  22و  28مطهری شمالی بین 
174 

 محمد شادکام 11-7744

4788775111 2158855 
جنب  5و  1شهریور شمالی بین  71

 شهرداری 1منطقه 
 عباس ترابیان 11-7155

4785791111 5972711 
راهنمایی وسلمان تقاطع خیابان 

 فارسی
 اسماعیل معلم زاده 11-7157

4787775594 5815744 
پ  77و  4خ فدائیان اسالم بین 

182 
 وحید گل محمدزاده 11-7151

 هادی براتی 7152-11 2پ15و85بل عبدالمطلب بین  1717578 4782514799

 7159-11 817پ  91و  98خ امامت بین  1598495 4782729284
باقر زاده محمد باقر 

 آبشوری

4788581941 1557911 
بل طبرسی نرسیده به پل فجر بین 

 21کافی و صاحب الزمان پ 
 شرکت پویا معین طوس 11-7158

4788545175 5875577 
بلوار امام خمینی نیش امام خمینی 

89  
 عباس فرهمند 11-7151

 شرکت راهبر نظم  7151-11 زیرزمین 9خ کوهسنگی نبش  5844777 4788745575

4788719775 2512155 
سیدی روبروی پارک شهر آرا جنب 

 پارکینگ خاوران 
 علی محمد قدمگاهی  11-7155

 امیر نصیری برازنده 7175-11 19پ  15بل قرنی  1141445 4788771151

4782559815 1779815 
پ  8و  2بل طبرسی شمالی بین 

171 
 حمید شیبانی پور 11-7177

4787591514 1181155 
 2و7بین ولی عصر  -کوی امیر 

 21پالک 
 فاطمه حسینیان 11-7171

 محمد احمدیان 7172-11 بل خیام مجتمع تجاری الماس شرق 5112527 4281719758

 نورا نوری 7179-11 299پ  71و  79بهمن بین  11بل  2971111 4782747481

4787755541 
2-

5141957 
 اسداله حسینی  7178-11 بلوار پیروزی حاشیه میدان هنرستان 

4784117155 1155595 
و  75انتهای گاز شرقی بین نبوت  

15 
 علی خزایی 11-7171

4788541718 1191881 
 5بین سه راه فلسطین ودستغیب 

 جنب عکاسی
 محمود حسین زاده 11-7171

4219282822 1158912 
 1و9بینبل طبرسی ابوذر شرقی   

 19پ
 محسن مستمند 11-7111

4788847942 1812555 
 71و  79بلوار توس امام هادی بین 

 745پ 
 حسن حقدادی 11-7112

 زهره سلیمانی 7119-11 715پ 79خ گاز شرقی نبش مقداد  1197451 4787722159

  8972225 
جاده قوچان شهرک  75کیلومتر 

  7صنعتی طوس فاز 
11-7118 

 شرکت عمران شهرک
 صنعتی طوس

4788757515 5954115 
بل بیروزی بل سافرازان بین بایداری 

 2و7
 کمال اسداللهی 11-7111

 مهدی دلخوش 7111-11 885پ  25قاسم آباد نبش شریعتی  1172255 4788577919

 لیلی افشین 7115-11 متری ابتدای خ پنجتن  755حاشیه  1712111 4788842195

 هادی بیات 7127-11 759طاهری شمالی پ  78سناباد خ  1155154 478855251

 7128-11 11بل   جالل آل احمد نبش  5149115 4211897171
شرکت ثمین خیام آب و 

 برق

4787714587 1879119 
بین م سباد و فهمیده بین بل کشاورز 

 2و7
 نعیمه صداقت 11-7199

4787754815 1122555 
انتهای گاز شرقی مقابل استادیوم 

 قدس
 جاسم هنرمند شکرتو  11-7198

باالی  2خیابان گلستان نبش  1528892 4788545911  شرکت عدالت رئوف شرق 11-7191



 رستوران

4782788545 1111515 
بل سازمان آب شهید صادقی 

     272ب2
 احمد احمدی  11-7194

4788719111 
1119182-

9 
 7185-11 15راه مخابرات شریعتی 9قاسم اباد 

علیزاده سید رسول 
 اسکویی

 

 می باشد. 71 - 74و  5-79ساعت کار دفاتر خدمات ارتباطی : 


