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٠٩١٥٣٦١٨٦٠٦مدرس ٥٣ -بعثت ١٦- پالك ١١ - طبقه آخر٢١٦٢٥٠٠ ابوترابي مهدي١

٣١٥١٥٠٠افكشتي سيد حامد٢
معصوميه - شهرك شهيد مفتح - بلوار صنعت و معدن 

-٢٠متري شهاب- پالك ٨٣
٠٩١٥٣٦١٧٧١٢

٠٩١٥٨٦٦٦٧٢٦خ غفاري-خ آويني-خ پونه٤-پالك٣١٥١٥٠٠٣٣اسماعيلي سينا٣

٩١٥٣٦١٣٢٥٣خيابان١٧شهريور،١٧شهريور٤،پالك٣١٥١٥٠٠٢٦ الهياري حامد٤

٩١٥١٦١٣٩٢٧خيابان ١٥خرداد - بين ميدان ٧تير و معلم - پالك ١١٧٣٥٠٠٢٣الواني احمد٥

٩١٥٣٦٢٤١٩٣سجادشهر - خيابان منتظران مهدي- پالك ٣١٥١٥٠٠١٠١امامدادي محمد٦

٠٩١٥١٦١١٦٦٩خيابان مدرس_بيست متري اول شرقي_ پالك١١٧٣٥٠٠١٩اميني محمد رضا٧

٠٩١٥٥٦٢٩٧٤٣خيابان معلم٣٥-اكبريه-پالك٣١٥١٥٠٠١٠باراني فائزه٨

٠٩١٥٣٦١٢٣٢٨ خيابان معلم - معلم ٨- پالك ٣١٥١٥٠٠٢٤بابائي راد محمد٩

٠٩١٥٥٦٢٤٥٣٥معلم ٣٢- حافظ ٦-پالك ١١٧٣٥٠٠٣٠باقري نژاد محسن١٠

٠٩١٥١٦٥٧٠٩٧قاين-خ پيروزي٧-پالك٢١٦٢٥٠٠٨برنا ابراهيم١١

٠٩١٥١٦٣٠٨٠٢مدرس٥٥- پالك ٢ - طبقه ٣١٥١٥٠٠٤بذرافشان علي١٢

٠٩١٥٥٦٢٢٩٧١معلم٩-پالك٤٤-طبقه اول٣١٥١٥٠٠بهداني عادل١٣

٠٩١٥٥٦١٤٠٩٦خيابان پاسداران- پاسداران  ٤٦- حافظ ١٠- پالك ٢١٦٢٥٠٠٤بهداني ياسر١٤

٠٩١٥٧٥٦٧٥٦٠قاين-شهرك وليعصر-خ فردوسي١١-پالك٣١٥١٥٠٠١٧بني اسدي محمد١٥

٠٩١٥٣٦١١٢٦١خيابان منتظري١- پالك٣١٥١٥٠٠٢برقي بهنام١٦

٠٩١٥١٦١١٠٣٠بيرجند-سجاد٢٩،پالك١١٧٣٥٠٠١٠پرتوي عليرضا١٧

٠٩١٥١٦٣٩٠١٦خيابان قدس شرقي-پالك٣١٥١٥٠٠٢٣جاليري ايمان١٨

٠٩١٥١٦٣٩٦٦٤بيرجند-خيابان مدرس٦٥-پالك٣١٥١٥٠٠٥١حاجي رضايي زهره١٩

٠٩٣٦٥٦١٣١١٤خ غفاري،قدس شرقي،پالك٣١٥١٥٠٠٢٧حاجي پور فريدون٢٠

٠٩١٥٥٦١٣٢٧٤بلوار غفاري- خيابان ثمن- كوچه٨- پالك ٣١٥١٥٠٠٣٢حسيني گازار حسين٢١

٠٩١٥٥٦٢٢١١٥مفتح ٤٧ پالك ٢١٦٢٥٠٠٢٢حسني طبس فضل اهللا٢٢

٠٩٣٣٥٦١٤٣٤٤پاسداران-تقاطع١٥خرداد-پ٣١٥١٥٠٠٥٨حسيني سيداحمد٢٣

٠٩١٥٥٦٢٢٥٧٤بين سپيده كاشاني٤و٦،طبقه فوقاني رستوران،سمت چپ٢١٦٢٥٠٠حسيني محمد حسن٢٤

٠٩٠٣٩٠٦٦٩٠٤خ سجادشهر-امامت٢-پالك٣١٥١٥٠٠٢٠حسيني سيدعميد٢٥

٠٩١٥٣٦٣٠٧٨٣بيرجند خيابان امام خميني٦،پالك٣١٥١٥٠٠١٨خزاعي حميدرضا٢٦

٠٩١٥٣٦١٢١٦٠مهرشهر _خيابان همت بين همت٥و٧ _ بلوك٦- پ٣١٥١٥٠٠٣١٧خسروي حسن٢٧

٠٩١٥٥٦١٢٦٠٩بلوارشهيد ناصري- خيابان ارتش،طبقه اول، پالك٣١٥١٥٠٠٦١خزاعي عقيل٢٨

٠٩١٥٥٦٣٨٤٠١پيروزي٦-پالك٣١٥١٥٠٠١چكشي مرتضي٢٩

٠٩١٥١٦٥٢٠٠٣نارنج-اقاقيا-فاز فزهنگيان-بلوك٤-پالك٢١٦٢٥٠٠٦دري حسين٣٠

٠٩١٥٥٦٣٨٣٦٣بيرجند-مهرشهر-خيابان جنت-جنت١٠-منزل٣جنوبي٣١٥١٥٠٠دره كي پور مرتضي٣١

٠٩٣٨٤٣٠٦٥٤٣خيابان غفاري-خيابان جرجاني-پالك٣١٥١٥٠٠٧٢دهقاني فرزاد٣٢

٠٩١٢٥٦١٢٢٤٢خيابان سجادشهر-امامت١٦-پالك٣١٥١٥٠٠٣دهقاني علي٣٣

٠٩١٣٥٢٦٩٤٤٥٣خيابان توحيد-توحيد٤-پ٤-واحد٣١٥١٥٠٠٨رضايي الهه٣٤

١١٧٣٥٠٠رضايي صادق٣٥
بيرجند-خيابان توحيد-چهار راه دوم- 

رو به روي كابينت سازي اعتمادي- پالك٥١
٠٩١٥٥٦١٠٤٠٦

٠٩٥٣٦٢٠٠٨١خيابان توحيد- ميرزا كوچك خان غربي- پالك٥٤- واحد٢١٦٢٥٠٠٥رفيعي نسب غالم رضا٣٦

٠٩١٥٥٦٢٦١٢٠طالقاني٣،كوچه٣/٦،پالك٣١٥١٥٠٠٣٢رحيمي محمود٣٧

                     ليست سازندگان حقيقي عضو انجمن سازندگان مسكن و ساختمان
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                     ليست سازندگان حقيقي عضو انجمن سازندگان مسكن و ساختمان

٠٩١٥١٦٤٥٤٨٩قاين.شهرك سيمان،جنب ميدان صنعت،خيابان تالش،پالك٣١٥١٥٠٠٢زارع كاظم٣٨

٠٩١٥١٦٠٧٨٤٨خيابان توحيد - استقالل ١٠ -پالك ١٠ ساختمان نفيس طبقه سوم٣١٥١٥٠٠زارعي درميان ايمان٣٩

٠٩١٥٢٢١٠٨٥٩خيابان غفاري- نسرين٧- پالك٣١٥١٥٠٠٧زرگري حسين٤٠

٠٩١٠٥٠٩١١٥٧توحيد.كوچه٣٧.پالك١٤.طبقه همكف١١٧٣٥٠٠سبزكار مهدي٤١

خيابان حكيم نزاري- كوچه ٤- پالك١١٧٣٥٠٠١٦٥سورگي احمد٤٢

٠٩١٥٨٦٣٧٣٧٧خيابان خيام-پالك٢٨-همكف٣١٥١٥٠٠شيدري الناز٤٣

٠٩١٥٣٦٢٢٧٤٧مفتح ٢٣ پالك ٢١٦٢٥٠٠٢٤شمس آبادي مجيد٤٤

٠٩١٥١٦٠٦٩٢٥مدرس٦٣،ناهيد٣٢،پالك٣١٥١٥٠٠٥صادقي راد مهدي٤٥

٠٩١٥٩٦٤٥٠١٠خيابان بهمن١٤-پالك٢١-طبقه همكف٣١٥١٥٠٠صالحي جنگل مرتضي٤٦

٠٩١٥١٦٤٦١٧٥غفاري-بين غفاري ١٠ و١٢ -پالك ٧٧- طبقه اول٢١٦٢٥٠٠صالحي عبدالفتاح٤٧

٩١٥٣٦٣٩٦٦٣قاين،خيابان شهيد امين زاده٨/١،پالك٣١٥١٥٠٠٨طحان پور امين٤٨

٠٩١٥٨٦١٦٨١٦قاين- زعفرانيه-فاز ٣خيابان پژوهش-پژوهش ٢ پالك٣١٥١٥٠٠٣١طحاني علي اصغر٣٩

٠٩١٢٣٣٨٠٠٨٢بيرجند-پرستار٦-پالك١١٧٣٥٠٠٩عباسپور كيوان٤٩

٠٩١٥٥٤٠٥٥٧٤خيابان معلم -خيابان خيام پالك ٣١٥١٥٠٠١٢عليزاده حسين٥٠

٠٩١٥٣٦٣٩٣٤٣ميدان ابوذر جنب شهرداري٣١٥١٥٠٠فاطمي سيد محمد رضا٥١

٠٩١٥١٦٠٦٥١٦سجاد شهر - امامت ١٤ - پالك ٣١٥١٥٠٠١٢٣فاطمي سيد مرتضي٥٢

٠٩٣٠٨٢٦٨٦٠٠توحيد٤١،پالك٣١٥١٥٠٠٧فتوحي امير٥٣

٠٩١٥٩٦٤٧٧٣٠سجاد٣٥-پالك٢١٦٢٥٠٠٩فرهادي نيا كاظم٥٤

٠٩١٥٥٦١٨٤٦١خيابان توحيد -ميرزا كوچك خان شرقي- پالك١١٧٣٥٠٠٢٩فدويان محمد٥٥

٠٩١٥٥٦١٠١٢١خيابان توحيد -توحيد ٤٨ پالك ١٦ طبقه سوم١١٧٣٥٠٠فدويان مهدي٥٦

٠٩١٥٥٦٢٨٤٦١خيابان پاسداران -پاسداران  ٣٨ - پالك ٣١٥١٥٠٠١٣فدويان ميثم٥٧

٠٩١٥١٦١٤٧٦١بلوار مدرس-كوچه٤٧-پالك٣١٥١٥٠٠٦فالحي هادي٥٨

٩١٥٥٦١٧٩٠٥بلوار غدير -حدفاصل تمناي باران و مالك اشتر- پ٢١٦٢٥٠٠٦٢فورگي نژاد مريم٥٩

٩١٥٩٠٨٨٧٩٠سپيده٨-پالك٥-واحد٢١٦٢٥٠٠١فورگي نژاد مهين٦٠

٠٩١٥٥٦٢٧٠٢٩ توحيد٦،پالك١+٣١٥١٥٠٠١٢قليزاده عيلكي منصور٦١

٩١٥٧٥٥٥٠٣٠مدرس٥،پالك٣١٥١٥٠٠٥٠كارگر امين٦٢

٩١٥٣٦١٥٤١٩ابتداي با هنر شرقي-پالك ٨٣-دفتر طراحي شماره ٢١٦٢٥٠٠٣٦كريم زاده مطلق غالم رضا٦٣

٩١٥١٦٠٨٩٥٩بين مدرس١٣و١٥،فروشگاه سي گل٣١٥١٥٠٠كفاشي بهاره٦٤

٠٩١٥٨٦١٠٦٠٩سجاد شهر - سجاد ١٧ - پالك ٣١٥١٥٠٠١٨مؤيدي نيا مهدي٦٥

٠٩١٥٣٦٣٠٨٢٣خيابان غفاري - غفاري ٤٢- نسترن ٦ - پالك ٣١٥١٥٠٠١٣نيساري حسين٦٦

٠٩١٥٥٦١٠٦١٤خيابان معلم -نبش معلم و فردوسي-طبقه دوم-باالي نانوايي٣١٥١٥٠٠نخعي اعظم٦٧


