
تاريخ انعقاد قرارداد در سازمان ناظر هماهنگ كنندهآدرس ملك سرپرست كارگاهكارهاي اجرايي - نام مالك شركتشماره

٩٨/٠1/1٨سميرا مختاري قديم ٠٩1٥٥٨٢٨٠٨٢انتهاي غفاري 1٤امير صادقيصاحب پاك طلبباربد بناي شرق1

٩٨/٠1/٢٤محمد محسن فروزان ٠٩1٥٣٦1٨٤٣٧مدرس ٣٢ابوذر آهنيمحمد معمارفراز دسيمان پارس٢

٩٨/٠1/٢٥محمد بهروزيان ٠٩1٢٣٧٣٣٢٠٦مدرس ٥ پالك ٢٢سيد مرتضي خراشاديزادهفرزانه رحيمي خواهكيهان سازه قهستان٣

٩٨/٠1/٣1فرهاد گنجي ٠٩1٥1٦٣٧٤٢٩معلم 1٢ پالك ٢٤اميد يوسفي طبسسامان درميانيمسكن هزاره سوم٤

٩٨/٠1/٣1اسماعيل دستي گردي٠٩1٥٩٦1٧٨٧٠دشت علي آباد - قدس شرقيشيما شريفي مودمحسن قايني زادهنكو شهر ساز بيرجند٥

٩٨/٠1/٣1محمد شباني٠٩1٥1٦٤٣٩٩٤زكريا ٤- بين غفاري 1٤ و 1٦مهدي اكبريبراتعلي اكبريرهاب سازه ابتكار بنا٦

٩٨/٠٢/٠٣رضا جعفري٠٩1٥٥٠٥٢٢٧٢معلم ٣٠-پالك 1٥داوود جعفريطاهره جعفريپيوند توسعه فجر٧

٩٨/٠٢/٠٣الهام كريم زاده مطلق ٠٩1٥1٠1٦1٩٨مفتح- شهيد يوسفي ٩ - پالك 1٩غالمرضا كريم زاده مطلقغالمرضا آهنيشخص حقيقي (غالمرضا كريم زاده) ٨

٩٨/٠٢/٠٣محسن حسني طبس ٠٩1٥٥٦1٠٦1٤معلم ٨- پالك ٣٩اميرحسين غيرتيمحمد موسوي نسبفرسا سازه كوير٩

٩٨/٠٢/٠٧طاهره زراعتكار ٠٩٣٦٢٧٦٦1٧٩فرشته ٩رامين مالكياسماعيل محسنيبانيان بناي پارت1٠

٩٨/٠٢/1٠محمد جاويدان پور ٠٩1٥٥٦1٠٨٧٢پونه 1٢ - پالك 1٢محمد خرم روفاطمه ناصري اوازمينا باد سازه11

٩٨/٠٢/1٠مهرداد حريري ٠٩1٥٣٥٢٦٧1٧مدرس ٤٩ - پالك ٢٢محمد خواجهكاظم خواجهبار كاو سازان پرگاس1٢

٩٨/٠٢/1٠مريم سادات لطفي فاطمي ٠٩1٥٣٦٢٤٨٧٢مفتح ٧ -پالك 1٥٠شهرام خسرويمحمد نعمتياستوان بناي خاوران1٣

٩٨/٠٢/11سونيا عباس زاده٠٩1٥٥٦1٨1٢٧محالتي- تقاطع بعثت-نبش بعثت جنوبي-پالك ٤٤مهدي بانوئيفاطمه بني اسدي مقدمآسمان خراش بيرجند1٤

٩٨/٠٢/1٦محسن حسني طبس ٠٩1٥٥٦1٠٦1٤خيابان خيام - پالك ٢٦عليرضا كاظميابوالفضل خرم نژادمقاوم سطوح افق1٥

٩٨/٠٢/1٦حسين توكلي فرد٠٩1٥1٦٣٨٨1٨پاسداران ٢٨-پالك ٢1علي احمديمحمد علي عليزادهاستيل سازه1٦

٩٨/٠٢/1٧روح اهللا سلماني ٠٩٠٣1٦٣٠٢٩٤ظفر ٢٠حجت وحدتيغالم رضا نظام دوستسايبان سكني كوير1٧

٩٨/٠٢/1٨عاليه ناصري ٠٩1٥1٦1٤٩٤٣ميرداماد ٢عليرضا صادقيمسعود عبديباربد بناي شرق1٨

٩٨/٠٢/٢٢علي معروفيان ٠٩1٥1٦1٣٨٣1مفتح 1٢-پالك ٨٤ابراهيم غفوري بجدمحمد رضا صابر تنهااژدر سازه كوير1٩

٩٨/٠٢/٢٤حسين علي بخشي ٠٩1٥٣٢٣٧٦٢٧توحيد٣٦پالك٢٢٢علي آسودهحسين آسودهسايبان سكني كوير٢٠

٩٨/٠٢/٢٥محمد حسين زراعتكار٠٩1٥٥٦1٣٢٩٦مدرس ٦- پالك ٧٤عبدالعزيز نيك انديشصحرايي فردپيوند توسعه فجر٢1

٩٨/٠٢/٢٨سميه علمي سوال٠٩1٥٣٠٤٧٨٦٢نبوت 11-پالك ٣٥محمد امير باقريحسين حسيني-مهدي پور ارجمندپيوند توسعه فجر٢٢

٩٨/٠٢/٣٠كيهان ابراهيمي٠٩1٥٥٦1٨٥٢٠خيابن سپيده مجتمع مسكوني معراجمهدي همسايهتعاوني مسكن مهر عدالت گستراندايموند سازه شرق٢٣

٩٨/٠٢/٣٠محمد رضا آذرنيا ٠٩1٥1٦٣٧1٧٤توحيد ٢٠ - پالك 1٤زهره حاجي رضاييزهره حاجي رضاييشخص حقيقي (زهره حاجي رضايي)٢٤

٩٨/٠٣/٠٧طاهره زراعتكار ٠٩٣٦٢٧٦٦1٧٩نبش بعثت 1٧علي ميريمهدي ارجند زادهرهاب سازه ابتكار بنا٢٥

٩٨/٠٣/٠٧كيهان ابراهيمي٠٩1٥٥٦1٨٥٢٠خيابان فرهنگ پالك 1٩فاطمه صحراكارحسن صحرا كاربيرجند فعال٢٦

٩٨/٠٣/11حسين حسني ٠٩1٥٥٦1٥1٤٠شهيد طهماسبي پالك1٩محمد امين غالم رضاييورثه مرحوم اسدزادهابردژ سازه خراسان جنوبي٢٧
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٩٨/٠٣/11محمد جاويدان پور ٠٩1٥٥٦1٠٨٧٢مدرس فلكه سوم- ٢٠ متري سوم شرقيمهدي قوسي حسين آباديحسين حاجي آبادياژدر سازه كوير٢٨

٩٨/٠٣/1٢محمد بهروزيان ٠٩1٢٣٧٣٣٢٠٦پونه ٢/٢عبداهللا اقتداييمحمد هادي كوزه گرانپيوند توسعه فجر٢٩

٩٨/٠٣/1٢حسين توكلي فرد٠٩1٥1٦٣٨٨1٨پونه ٤بنيامين چهكنديفاطمه سياربانيان بناي پارت٣٠

٩٨/٠٣/1٢اسماعيل دستي گردي٠٩1٥٩٦1٧٨٧٠ظفر ٢٠ قطعه سوم جنوبيرضا سلجوقيفائض فاطميسايبان ثمين استوار٣1

٩٨/٠٣/1٢سيد فائزه محبي پور ٠٩٢1٥٧٤٤٠٤٣غفاري ٢٣ - قطعه سوم جنوبيمهدي محمديفاطمه و زهرا توانارهاب سازه ابتكار بنا٣٢

٩٨/٠٣/٢1محمد حسين زراعتكار٠٩1٥٥٦1٣٢٩٦متري شهيد گازاري ٢٠مهدي زراعتكاررمضان سناييپيوند توسعه فجر٣٣

٩٨/٠٣/٢٧آسيه بهروان ٠٩1٥1٦11٦٣٣نبش امامت ٢ميثم صباغياسماعيلي فخيم زادهرهاب سازه ابتكار بنا٣٤

٩٨/٠٣/٣٠آسيه بهروان ٠٩1٥1٦11٦٣٣شهيد طهماسبي نبش سعدي پالك ٢٤مهدي مقدمعلي محممد دستجرديآرچين سازه شرق٣٥

٩٨/٠٤/٠1سيد فائزه محبي پور ٠٩٢1٥٧٤٤٠٤٣عدالت 1٣ پالك ٧1ابراهيم اصغريامير سخاوتجورخ بام ره آورد٣٦

٩٨/٠٤/٠1نرجس محمديان نيت ٠٩1٥1٦1٩٠٤٢نبش ظفر 1٧احمد رضا غيبيبنياد مستضعفان (مجتبي قدرتي)آرمان زيست خاور٣٧

٩٨/٠٤/٠٢محمد محسن فروزان ٠٩1٥٣٦1٨٤٣٧تقاطع غفاري و نجاتصائب صباغ گلسروش صباغآوارادين شرق٣٨

٩٨/٠٤/٠٥سيد محمد رضا حسيني ٠٩1٥٥٦٢٣٧٤٤بلوار جماران -  جنب بنياد تعاون سپاهحسن دسني گرديبنياد مستضعفان (محمود ناصري مقدم)آريا آرايه پارت٣٩

٩٨/٠٤/٠٩مهدي صابري٠٩1٥٣٦٢٣٨٩٩غفاري - خيابان ياس - نبش تقاطع سمنمهدي يوسفيمهناز حسن زادهشخص حقيقي (مهين فورگي نژاد)٤٠

٩٨/٠٤/1٣صادق بينا ٠٩1٢٤٤٩٨٥٦٣نواب صفوي 11 پالك 1٢٨عليرضا كاظميمحمد يوسف يوسفيمقاوم سطوح افق٤1

٩٨/٠٤/1٥كيهان ابراهيمي٠٩1٥٥٦1٨٥٢٠پاسداران ٩ - نبش باهنر ٣سيما نوفرستيسيد صادق پور شمسيانمسكن هزاره سوم٤٢

٩٨/٠٤/٢٣عاليه ناصري ٠٩1٥1٦1٤٩٤٣پاسداران ٤٢ پالك 1٦-1٧بهروز سهيلمهدي سهيلدايموند سازه شرق٤٣

٩٨/٠٤/٢٢محمد جاويدان پور ٠٩1٥٥٦1٠٨٧٢بين توحيد ٤1 و ٤٣ حاشيه خيابانعلي جعفريايوب و ابراهيم داوريابردژ سازه خراسان جنوبي٤٤

٩٨/٠٤/٢٥وحيد بهفرنژاد ٠٩1٥٣٣٣٧٦٨٠نبش ظفر ٢٢رضا سلجوقيرضا واحدي پناهسايبان ثمين استوار٤٥

٩٨/٠٤/٢٥روح اهللا سلماني ٠٩٠٣1٦٣٠٢٩٤مفتح ٢٠ پالك 1٠٠محمد كاظميانعليرضا الوانيفرسا سازه كوير٤٦

٩٨/٠٤/٢٧سميه بيكي ٠٩1٥٥٦1٦٢٧٥مدرس ٢٨ پالك ٥٧معصومه كوشكيغالمرضا هامونيباركاوسازان پرگاس٤٧

٩٨/٠٤/٣٠مرتضي تقي زاده ٠٩1٥1٦٠٥1٦٩سپيده ٣ قطعه ٧سيد مرتضي حسينيمحمد حسن بهمديآريا آرايه پارت٤٨

٩٨/٠٤/٣1حسن شيرمنجي٠٩1٥٥٦1٩1٩٩مدرس ٤ پالك ٢٧سيد مهدي حسينيمهدي گلداني مقدمصلصال سازه جنوب٤٩

٩٨/٠٤/٣1اسداهللا سليم ٠٩1٥1٦1٣٣٦٨مدرس 1٧ پالك 1٤ميثم صباغياسماعيل فخيم زادهرهاب سازه ابتكار بنا٥٠

٩٨/٠٤/٣1محمد شباني٠٩1٥1٦٤٣٩٩٤مقابل پارك ظفرحسن مركيمليحه بهناميانبيژن اسكان٥1

٩٨/٠٤/٣1محمد محسن فروزان ٠٩1٥٣٦1٨٤٣٧بين مفتح ٢٨ و ٣٠ پالك ٢٨مرتضي جاليريامان ا.. كاظميرهاب سازه ابتكار بنا٥٢

٩٨/٠٤/٣1محمد محسن فروزان ٠٩1٥٣٦1٨٤٣٧نبش امامت و انديشهاحسان فرزان نيايحيي بخشيآرمان سازه بيرجند٥٣
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٩٨/٠٥/٠٣ساره وحدتي٠٩1٥1٦1٥٣٦٢ظفر ٢٠آيلين زمانيولي ال.. آخونديآريا آرايه پارت٥٤

٩٨/٠٥/٠٣طاهره زراعتكار ٠٩٣٦٢٧٦٦1٧٩مفتح ٤٦ نبوت 11وحيده هاشمي نيك اختر و رحيميدايان سازه پايا نقش٥٥

٩٨/٠٥/1٢محمود كاظمي٠٩1٥٣٦1٠٠٦٩نبش غفاري ٢٣مهدي سلطانيبنياد مستضعفان (حسين ناصري)نيرومند بناي نوژان٥٦

٩٨/٠٥/1٣حنيفه سليمي ٠٩1٥٥٦1٦٥٣٦نبش باهنر غربي ٣احسان ابولحسن نژادكاظم كلنگي خواهاستوان بناي خاوران٥٧

٩٨/٠٥/1٤سونيا عباس زاده٠٩1٥٥٦1٨1٢٧توحيد 1٣-پالك ٤مهران ملكي نيامحمد اسداللهينيرومند بناي نوژان٥٨

٩٨/٠٥/1٥آسيه بهروان ٠٩1٥1٦11٦٣٣مفتح ٣٤ پالك ٧٦مجيد محمديمحمد رضا و صغري اسماعيلينيرومند بناي نوژان٥٩

٩٨/٠٥/٢٠سونيا عباس زاده٠٩1٥٥٦1٨1٢٧عدل ٧ پالك 1٦محمود رحيميكاظم اسماعيليشخص حقيقي (محمود رحيمي)٦٠

٩٨/٠٥/٢٠محمد شباني٠٩1٥1٦٤٣٩٩٤ظفر 1٨ - قطعه ٦ جنوبيمحمد مهدي زادهمحدثه استانسيصلصال سازه جنوب٦1

٩٨/٠٥/٢٢آسيه بهروان ٠٩1٥1٦11٦٣٣نسترن ٣مهدي جاللي پورسيده حلما و سيد محمد خراشاديزادههمايون سازه شرق٦٢

٩٨/٠٥/٢٧حنيفه سليمي ٠٩1٥٥٦1٦٥٣٦بهشتي 1٢ پالك 1٧٠حميد غفاريمحمد عظيم غفاريسايبان بناي شرق٦٣

٩٨/٠٥/٢٧رضا براتي ٠٩1٥٥٦٢٦٤٦٩خ ظفر ٧ قطعه نهم شماليعلي ني خنجيآقايان خونيكي(مصطفي اسحاقي)سايبان سكني كوير٦٤

٩٨/٠٥/٢٨علي معروفيان ٠٩1٥1٦1٣٨٣1مدرس ٨ شهيد تيمورپورعلي بذرافشانمرضيه سياحي بحر آباديشخص حقيقي(علي بذرافشان)٦٥

٩٨/٠٦/٠٤طاهره زراعتكار ٠٩٣٦٢٧٦٦1٧٩دهخدا ٦ پالك ٣1ايمان شهابادياداره اوقاف امير اسماعيل و محمد ابراهيم(سيد حامد حسيني)استيل سازه٦٦

٩٨/٠٦/٠٧سيده فائزه محبي پور ٠٩٢1٥٧٤٤٠٤٣نبش مفتح ٣٣محمد اكبريصديقه هاشمي ورثه مرحوم عابدينيساز گستر قهستان٦٧

٩٨/٠٦/1٢مريم سادات لطفي فاطمي ٠٩1٥٣٦٢٤٨٧٢رسالت 1٤ پالك 1٥سيد محمود علوي گلسيد محمود علوي گلمينا باد سازه٦٨

٩٨/٠٦/1٣علي زينلي ٠٩1٥1٦11٤٣٥معلم ٤٤ پالك ٥ميثم قاسميابوالفضل طوفاني نژادباربد بناي شرق٦٩

٩٨/٠٦/1٨عاليه ناصري ٠٩1٥1٦1٤٩٤٣پونه ٢ روبه روي كوچه ريحانعادل عدلبنياد مستضعفان (رامين كياني)بقاسازان كوير٧٠

٩٨/٠٦/٢٣سيده فائزه محبي پور ٠٩٢1٥٧٤٤٠٤٣پاسداران ٤٦-پالك ٢٣محمد رضا اميني زهانحسين نيساري و محمد رضا اميني ذهانسايبان سازه شرق٧1

٩٨/٠٦/٢٤رضا جعفري٠٩1٥٥٠٥٢٢٧٢معلم ٢1 پالك ٤٣سعيد يعقوبيداود يعقوبيپيوند توسعه فجر٧٢

٩٨/٠٦/٢٦سيده فائزه محبي پور ٠٩٢1٥٧٤٤٠٤٣غفاري 1٤ پالك ٢٦سعيد رسوليامين اله خسرويشخص حقيقي(غالمرضا رفيعي نسب)٧٣

٩٨/٠٦/٢٦محسن بهداني ٠٩1٥1٦٠٤1٣٦خيابان غفاري پشت دانشگاه آزادامير صادقياسماعيل محموديباربد بناي شرق٧٤

٩٨/٠٦/٢٧راحله دباغ پور٠٩1٥1٦1٣٣٥٩سپيده ٣ احسان فرزان نياحسين قاسمي (وحيد فنودي)آرمان سازه بيرجند٧٥

٩٨/٠٦/٣1طاهره زراعتكار ٠٩٣٦٢٧٦٦1٧٩مفتح ٤٦ پالك ٤٠سيد محمد فرسادمحسن نيك اختربيرجند فعال٧٦

٩٨/٠٦/٣1آسيه فنودي ٠٩1٥٣٤٩٦٤٤٣نبش مدرس ٥٣مهدي بانوئيجواد موذنآسمان خراش بيرجند٧٧

٩٨/٠٦/٣1مرتضي تقي زاده ٠٩1٥1٦٠٥1٦٩قدس شرقي ٢ پالك ٢٤ و ٢٦حميد عباس نژادقدرت اهللا جهانگيريمسكن هزاره سوم٧٨

٩٨/٠٧/٠٢علي اصغريحاشيه بو علي سينا پالك 1٤محمد اعتماد نژادابوالفضل جواهركالمسايبان سكني كوير٧٩

٩٨/٠٧/٠٩علي عباسي٠٩1٥٧٢٠٢٨٠٥شهيد ناصري ورودي 1٥٠٠ واحديمجيد مهربخشعلي يعقوبيسايبان سكني كوير٨٠

٩٨/٠٧/1٠سميرا مختاري قديم ٠٩1٥٥٨٢٨٠٨٢غفاري 1٤ قطعه ٣ شماليحامد الهياريمحمد الهامي زادهافرا شهر بيرجند٨1



تاريخ انعقاد قرارداد در سازمان ناظر هماهنگ كنندهآدرس ملك سرپرست كارگاهكارهاي اجرايي - نام مالك شركتشماره

٩٨/٠٧/1٠محمد حسن صفايي ٠٩1٥٦٦٨٢٧٠٣رضويه 1 پالك ٧حسين آسيابانمحمد جوانشيرپي كده سازه خاوران٨٢

٩٨/٠٧/1٠پيمان پير عطا ٠٩1٥1٦11٠٩٢بلوار جماران  علي مهدي زادهگل گيسو و اميد رضا جعفري كياصلصال سازه جنوب٨٣

٩٨/٠٧/11راضيه عسگري٠٩1٥٣٦1٢٨٥٠توحيد ٢٦ - پالك ٤مهدي صادقي رادمهدي صادقي رادكروميت سازه شرق٨٤

٩٨/٠٧/1٣سميه علمي سوال٠٩1٥٣٠٤٧٨٦٢غفاري ٤٦ پالك ٤٦حسين براتيبتول شريفي مقدمپي كده سازه خاوران٨٥

٩٨/٠٧/1٤نرجس محمديان نيت ٠٩1٥1٦1٩٠٤٢توحيد ٣٩ پالك ٦سيد نجم الدين سعادتيمحمد براتي(عليرضا كاوسي)بيرجند فعال٨٦

٩٨/٠٧/1٧احمد ولي پورسايت اداري هتل ٣ ستارهمسعود بزرگانعليرضا و امير حسنخاني(غالمرضا بزرگان)مقدم سازه بيرجند٨٧

٩٨/٠٧/٢٥محمد آذرنيا ٠٩1٥1٦٣٧1٧٤بين معلم ٣٤ و ٣٦ پالك ٢محمد كاظميانمجيد محمدي/ربابه ناصريفرسا سازه كوير٨٨

٩٨/٠٨/٠٤محمد شباني٠٩1٠٤٦٧٨٥٧٥سعيدي غربي-بين سعيدي 1٤-1٦ پالك 1٦٨هادي بقايي فرداسماعيل رضاييبقاسازان كوير٨٩

٩٨/٠٨/11وحيد بهفرنژاد ٠٩1٥٣٣٣٧٦٨٠نبش شهيد فايده ٢٣مهدي بقايي فردحامد كوثريبقاسازان كوير٩٠

٩٨/٠٨/1٣علي عباسي٠٩1٥٧٢٠٢٨٠٥شهيد ناصري ورودي 1٥٠٠ واحديفريدون بنياديعلي يعقوبيافرا شهر بيرجند٩1

٩٨/٠٨/1٤محمد رضا آذرنيا ٠٩1٥1٦٣٧1٧٤امامت ٤٧ نبش تقاطع سپيده ٣محسن باقيري نژادبنياد مستضعفان(امير مودي)شخص حقيقي(محسن باقري نژاد)٩٢

٩٨/٠٨/٢٢محسن حسني طبس ٠٩1٥٥٦1٠٦1٤عدل ٨ پالك ٣٩اميرحسين غيرتيسيد محمد موسوي نسبفرسا سازه كوير٩٣

٩٨/٠٨/٢٢سيد محمد رضا حسيني ٠٩1٥٥٦٢٣٧٤٤پاسداران - شهيد فكوري-پالك ٣نور احمد شاديمحمد حسين كاظميشرق سويل٩٤

٩٨/٠٨/٢٣فاطمه صديق پور ٠٩1٥٥٠٩1٥٥٣بلوار جماران- نرسيده به تقاطع غفاري-پالك 1٤سيد رضا موسويعصمت شبانديبا كاوش ونداد٩٥

٩٨/٠٨/٢٧محمد شباني ٠٩1٠٤٦٧٨٥٧٥غفاري- خيابان ياس-جنب سازمان همياري شهرداريمهندس جاللي پورمعصومه كريميانهمايون سازه شرق٩٦

٩٨/٠٨/٢٨حسين توكلي فرد٠٩1٥1٦٣٨٨1٨بين توحيد و سجاد شهر قطعه هفتم جنوبيجواد سردارمحمد علي سرداربيژن اسكان٩٧

٩٨/٠٨/٢٩پيمان پير عطا ٠٩1٥1٦11٠٩٢معلم ٧ پالك ٤٢ايمان حسين زادهفاطمه لطفيافرا شهر بيرجند٩٨

٩٨/٠٨/٣٠محمد محسن فروزان ٠٩1٥٣٦1٨٤٣٧ظفر 1٨ قطه ٢حميدرضا اكبريمرضيه حسينيشرق سويل٩٩

٩٨/٠٨/٣٠محمد حسن صفايي ٠٩1٥٦٦٨٢٧٠٣نواب صفوي شرقي پالك 1٣احسان ابولحسن نژادقوام پوراستوان بناي خاوران1٠٠

٩٨/٠٩/٠٦عاليه ناصري ٠٩1٥1٦1٤٩٤٣ميرداماد ٢عليرضا صادقيمسعود عبديباربد بناي شرق1٠1

٩٨/٠٩/٠٩محمود ثقفي ٠٩1٥1٤1٩٠٦٩نبش دانشگاه ٤/٥ تقاطع 1٧ شهريور ٦ و دانشگاه ٤علي صالحيسيد مهدي حسينيافرا شهر بيرجند1٠٢

٩٨/٠٩/1٠راحله دباغ پور ٠٩1٥1٦1٣٣٥٩انتهاي سپيده ٣احسان فرزان نياسيد حسين قاسمي(وحيد فنودي)آرمان سازه بيرجند1٠٣

٩٨/٠٩/1٣رضا جعفري ٠٩1٥٥٠٥٢٢٧٢با هنر غربي پالك ٨٨رضا قلندريغالمعلي سبزوارينيرومند بناي نوژان1٠٤

٩٨/٠٩/1٣مهرداد حريري ٠٩1٥٣٥٢٦٧1٧ظفر ٢٠بنيامين چهكنديپيمان هاشم زهيبانيان بناي پارت1٠٥

٩٨/٠٩/٢٠علي عباسي٠٩1٥٧٢٠٢٨٠٥هفت تير 1٦ پالك 1٢مهدي محمديصادق ياسيافرا شهر بيرجند1٠٦

٩٨/٠٩/٢٠محسن قنبري ٠٩1٥٣٦٢٢٩٣٩خيابان انقالب-فلكه شهيد كالهدوز-در امتداد فارابياحسان قادريمحمد دهنويتوسعه طرح آرتان1٠٧

٩٨/٠٩/٢٤راضيه عسگري٠٩1٥٣٦1٢٨٥٠مدرس ٦٥ تقاطع نيايش شرقي ٧ پالك ٢٨رضا موسوي كياعلي اصغر موسوي كياكسرا سازه خاوران1٠٨

٩٨/٠٩/٢٥شيما شريفي مود ٠٩1٥٣٦1٣٧٠٤نبش 1٧ شهريور ٢٣حسين ذوقيمحمد حسين تاجيپي كده سازه خاوران1٠٩



تاريخ انعقاد قرارداد در سازمان ناظر هماهنگ كنندهآدرس ملك سرپرست كارگاهكارهاي اجرايي - نام مالك شركتشماره

٩٨/٠٩/٣٠محمد شباني ٠٩1٠٤٦٧٨٥٧٥پرستار 1٨ نبش جابر ٥ پالك 1٩حامد علي آباديمحمد حسن يوسفيابردژ سازه خراسان جنوبي11٠

٩٨/1٠/1٠آسيه بهروان ٠٩1٥1٦11٦٣٣تقاطع بهمن و قدس شرقيعلي اكبر محمديمريم طالبيبيژن اسكان111

٩٨/1٠/1٤فائزه محبي پور ٠٩٢1٥٧٤٤٠٤٣امامت پالك 1٩ و ٢1ليال محمدي نودهقدرت اهللا حسيني مقدمديبا سرا سازان خراسان جنوبي11٢

٩٨/1٠/1٥سيد محمد رضوي ٠٩1٥٥٦1٢٣٦٤ظفر ٢ ضلع جنوبي دور برگردانعلي سنجريعلي همايون مهرهمايون سازه شرق11٣

٩٨/1٠/1٧حسنيه هروي ٠٩1٥٥1٠٩٨٦٦نبش آيت اهللا سعيدي 1٢حسين عباسپور فردتعاوني مسكن فرهنگيان سربيشهشرق سويل11٤

٩٨/1٠/1٧كيهان ابراهيمي٠٩1٥٥٦1٨٥٢٠خيابان سپيده - خ معراجمهدي همسايهتعاوني مسكن مهر عدالت گستراندايموند سازه شرق11٥

٩٨/1٠/٢٣سيد محمد رضا حسيني ٠٩1٥٥٦٢٣٧٤٤نبش سپيده ٢سيد احمد حسينيگلثوم شكروئيشخص حقيقي(سيد احمد حسيني)11٦

٩٨/1٠/٢٥سمانه سيسكاني ٠٩1٥٧٢1٧٣٢1بين توحيد ٢1 و ٢٣ابراهيم شبانيامير رضا رفيعي نسبآسمان خراش بيرجند11٧

٩٨/1٠/٢٨علي معروفيان ٠٩1٥1٦1٣٨٣1مفتح 1٣ قطعه دو شماليمحمدرضا محمد زادهفائض فاطميسايبان ثمين استوار11٨

٩٨/1٠/٢٩محمود ثقفي ٠٩1٥1٤1٩٠٦٩بين معلم 11 و 1٣كاظم رحيمي مقدمكاظم رحيمي مقدمكيهان سازه قهستان11٩

٩٨/1٠/٢٩امير محمد بي باك ٠٩1٥1٦1٥٣٤٠خيابان معلم-قدس شرقي مقابل اداره راهروح اهللا ندائيتعاوني بهار فرهنگيانآسمان خراش بيرجند1٢٠

٩٨/1٠/٢٩سميه علمي سوال٠٩1٥٣٠٤٧٨٦٢غفاري ٨ پالك ثبتي ٢٧1/1٨٩محسن خدادوستهاشم هاشميسرايندگان آينده ساختمان1٢1


