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شماره تلفن١آدرسنام مسئول

٩١٥٥٦١٠١٧٨بيرجند- نبش شهدا٥- ساختمان آذر- طبقه٤سعيد رمضاني٣٣٦٦٠٠٠آروين پرديس مهام١

٠٩١٥٥٦٢١٧٤٨بيرجند - خيابان ٢٢ بهمن - نبش ٢٢ بهمن ٤ - پالك ٧٥مهدي علي آبادي٢٦١٠١٨٠٠٠ابردژسازه خراسان جنوبي٢

٩١٥٣٦٢٢٩٥٤بيرجند -خيابان  غفاري - بلوار شهيد آويني -نيلوفر ٢ -پالك ١٤محمد فرخنده٢٥١٠٩٠٠٠اژدر سازه كوير٣

٩١٥٥٦٢١٠٤١بيرجند - خيابان غفاري- خيابان نسترن- ياسمن ٧-پالك ١٢ايرج قره داغي٣٣٦٦٠٠٠اسپرلوس بناي سهند٤

٠٩١٥٥٦١٣١١٢بيرجند - خيابان مدرس - بين مدرس ٥٩و ٦١ -جنب بيمه سيناشهرام خسروي١٧٢٠١٤٠٠٠استوان بناي خاوران٥

٠٩١٥١٦١٤٥٣٠بيرجند - خيابان عدل - عدل ١١-پالك ١٥مهدي خراساني١٧٢٠١٤٠٠٠استيل سازه خراسان جنوبي٦

٩١٥١٦٤٣٢٧٧بيرجند- سجادشهر-بين سرداران شهيد١١و١٣-پالك ٢١مهدي افشاري فر٢٥١٠٩٠٠٠افرا بام خاوران٧

٠٩١٥٥٦١٠٩٨٢بيرجند - خيابان مدرس - فلكه اول  - پاساژالماس - طبقه دوم - واحد ٢٠٤سعيد ثابتي٢٥١٠٩٠٠٠افرا شهر بيرجند٨

٩١٥٣٦١٤٣٨٠بيرجند- خيابان غفاري- دهخداي ٥ - پالك ٤٣احمدرضا كاظمي خواه٢٥١٠٩٠٠٠ايستا بناي كوير٩

٩١٥١٦١٣٤٠١بيرجند - خيابان آويني- بين پونه١٣ و١٥-پالك٢٣محمدرضا علمي١٦٢٠٣٠٠٠٠اميدسازان خاور بتن١٠

٩٣٩٩٨٥٢٨٢٢بيرجند - خيابان غفاري - پرستار١٦-طبقه منفي١،پ١٨مهدي چيني٢٥١٠٩٠٠٠آراز هيراد بيرجند١١

٠٩١٥٥٦١٠٨٤١بيرجند - بين جمهوري اسالمي ٨/٤ و ٨/٦ پالك ٢٤٩مهدي خراشادي زاده٢٥١٠٩٠٠٠آبادگران اقليم آريان١٢

٠٩١٥١٦١١٦٧٦بيرجند - خيابان توحيد - توحيد ٥ - پالك ١٣مهدي مقدم٢٥١٠٩٠٠٠آرچين سازه شرق١٣

٠٩١٥٥٦١٦٨٣٥بيرجند - خيابان توحيد - توحيد٦ - پالك ٤احمد رضا غيبي ١٧٢٠١٤٠٠٠آرمان زيست خاور١٤

٩١٥٥٦١٩٤٢٢بيرجند - خيابان توحيد -توحيد ٢٢ پالك ١٩احسان فرزان نيا٢٥١٠٩٠٠٠آرمان سازه بيرجند١٥

٩١٥٥٦٢٦٨٦٤بيرجند- خيابان سجادشهر - انتهاي غدير - پالك ١٢٧سيدمرتضي حسيني٣٣٦٦٠٠٠آريا آرايه پارت١٦

٩١٥٥٦١٢٥٧٦بيرجند - خيابان ٢٠ متري سوم مدرس، باهنر غربي،طبقه١، پالك ١٤حامد مقري فريز ٢٥١٠٩٠٠٠آژند بناي شرق ١٧

٩١٥٣٦٣٤١٢٠بيرجند- خيابان غفاري- غفاري ١ پالك ٣/٣حسين خسروي ميناخو٢٥١٠٩٠٠٠آژيراك سازه مجرب١٨

٩١٥٥٦٢٨٦٠٤بيرجند - خيابان امامت -كوچه ٢٦ ساختمان تجاري سيبمهدي بانوئي ٢٥١٠٩٠٠٠آسمان خراش بيرجند ١٩

٩١٢١٤٤٨٢٣٥بيرجند - خيابان مدرس -نبش مدرس يك مجتمع خليج فارس طبقه ٤ واحد ١٤سروش صباغ گل٢٥١٠٩٠٠٠آوا رادين شرق٢٠

٠٩١٥٥٦١٩٨٥٤بيرجند - خيابان شهدا - نبش شهداي ٣ مجتمع قائم - واحد٨امير صادقي١٧٢٠١٤٠٠٠باربد بناي شرق٢١

٩١٢٣٩٤٦٥٠٧بيرجند - بلوارسجاد- سجاد ٢٣ - پالك ١٠/٣سيد حامد هاشمي خراشاد٣٣٦٦٠٠٠باركاو سازان پرگاس ٢٢

٠٩١٥١٦٣٠٣٦٢بيرجند - خيابان معلم- ابتداي معلم - پالك١٩الياس نجارباشي٢٥١٠٩٠٠٠بانيان بناي پارت٢٣

٠٩١٥٥٦٢٤٧٦٨بيرجند - خيابان مدرس - مدرس ٢٥ - پالك ٨نعيم نخعي راد٣٣٦٦٠٠٠برسام سازه وستا٢٤

٩١٥١٦٠٠١٦٣بيرجند - خيابان توحيد - توحيد ٩ پالك ١١مهدي بقائي فرد٢٥١٠٩٠٠٠بقا سازان كوير٢٥

محمد ميري٢٥١٠٩٠٠٠بهبود سازه قهستان٢٦
بيرجند - سجادشهر- حاشيه فلكه نيگ اختر - 

طبقه فوقاني الكتريكي خليلي (حاشيه شاهد پالك ٣١)
٠٩١٥٣٦٢٨٠٢٣

٩١٥٣١٧٥٢٢١بيرجند- خيابان غفاري - بين غفاري٢٥و٢٧،پالك١٣،طبقه دومايمان شهابادي٣٣٦٦٠٠٠بيرجند آرك٢٧

ليست سازندگان حقوقي (مجريان ذيصالح)
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ليست سازندگان حقوقي (مجريان ذيصالح)

٠٩١٥٥٦٢٠٤٧٦بيرجند- فلكه توحيد -جنب بيمه كوثر -پالك ٩ نرسيده به كوچه ثريافاطمه صحراكار ٢٥١٠٩٠٠٠بيرجند فعال٢٨

٠٩١٥١٦١٣٩٦٢بيرجند - خيابان مدرس- مدرس ٢١ پالك ٤٣جعفر زرين چك٢٥١٠١٣٦٠٠بيژن اسكان٢٩

٩١٥١٦١٣٢٢١بيرجند - خيابان شاهد -خيابان شهيد ماژاني -١٢ -پالك ٣٢         محمود خسروي١٧٢٠١٤٠٠٠پل و راه بيرجند٣٠

٠٩١٥٦٠٣٣٨٢٨بيرجند- سجاد شهر خيابان ١٥ خرداد نرسيبده به فلكه جواداالئمه پالك ٢٥١حسين آسيايان٣٣٦٦٠٠٠پي كده سازه خاوران٣١

٩١٥١٦٣٦٠٤٧بيرجند- خيابان١٣آبان٨- طبقه همكف- پالك ٣٦صادق آخوندي٣٣٦٦پيراميد سازه خاوران٣٢

٠٩١٢٥٧٦٧٣٢٧بيرجند - خيابان معلم - معلم ٣٠ پالك ١٥داوود جعفري١٧٢٠١٦٥٠٠پيوند توسعه فجر٣٣

٠٩١٥٣٦١٤٨٢٦بيرجند - خيابان پاسداران -بين پاسداران ١٤و ١٦-قطعه ٥ واحد ٢محمد مهدي مهنيا٢٥١٠٩٠٠٠تداوم سازه بيرجند ٣٤

٠٩١٥٥٣٢١٩٣١بيرجند -خيابان  بقيه اهللا- نرجس ٤ فرعي ٣- تعاوني ارتشسيد جواد علمدار نقابي ١٧٢٠١٤٠٠٠تالشگران هوشمند سعادت ٣٥

٩١٥٥١٣٤٥٩٦بيرجند - خيابان مدرس - مدرس ٣ -پالك ٨محمدابراهيم عطايي بجد١٧٢٠١٤٠٠٠تكين پايدار اوستا٣٦

٠٩١٥٥٦٢٠٣٨٠بيرجند - خيابان مدرس -مدرس ٥٥ -مجتمع سايبان طبقه ٢مهدي غريبي ٢٥١٠٩٠٠٠توس امكان شرق ٣٧

٩١٥٣٦٢١٤٦٢بيرجند - خيابان مدرس - بين خيابان شيرين٩و١١-  پالك٨٩احسان قادري٢٥١٠٩٠٠٠توسعه طرح آرتان٣٨

٩١٥٥٦٢٠٣٨٠بيرجند - حاشيه بلوار جماران - حد فاصل خيابان ستايش و ناهيد-پالك ٥٢احسان ضيائيان١٧٢٠١٤٠٠٠دايان سازه پايا نقش٣٩

٠٩١٢٦٩٥٧٢٥٨بيرجند - خيابان فردوسي - ساختمان باستيان بنا ،طبقه دوم،پالك ٣٦سيد محمدمرتضي هاشمي١٧٢٠١٤٠٠٠دايموند سازه شرق٤٠

٩١٥٥٦٢٧٦٠٠بيرجند - خيابان معلم - معلم ٢١ - پالك ٣٤مهدي عابديني١٧٢٠١٤٠٠٠ديباسرا سازان خراسان جنوبي٤١

٩١٥١٦٠٦٢٢٩بيرجند -خيابان غفاري ٣٦- سمن ٦ -پالك ١٩سعيد رسولي٢٥١٠٩٠٠٠ديبا كاشانه توس٤٢

٩٣٥٠٥٨٢٨٥٥بيرجند- خيابان پاسداران - پاسداران ٥٨،ساختمان نيايش،طبقه٣،واحد٦سيدرضا موسوي٢٥١٠٩٠٠٠ديباكاوش ونداد٤٣

٠٩١٥٣٦١٣٤٧٠بيرجند - بلوار پاسداران -پاسداران  ١١ - پالك ٢٠ واحد ٤سيد جمال محبيان ٢٥١٠٩٠٠٠رخ بام ره آورد شرق ٤٤

٠٩١٥٣٦١١٢٢٣بيرجند - خيابان مدرس -مدرس ٥٤ -پالك ٦٢مهدي ميري١٧٢٠١٤٠٠٠رهاب سازه ابتكار بنا٤٥

٠٩١٥٧٢١٨٩٣٢بيرجند - نيرو هوايي ٢٣ - مجتمع فرهنگ - بلوك ٢ - واحد٤عاطفه درمياني٢٥١٠٩٠٠٠ساز گستر قهستان ٤٦

٩١٥٥٦١١١٨٤بيرجند - خيابان مدرس - بين مدرس ٥٩ و ٦١ - كناز لوازم اداريوحيد ساالري ٣٣٦٦٠٠٠سايبان بناي شرق٤٧

٠٩١٥٥٦٢٢٣٧٤بيرجند -بلوار توحيد- خيابان ميرزا كوچك خان جنگلي - بعد از فلكه شهيد مفتح پالك ١٣جواد مالكي فر ١٧٢٠١٤٠٠٠سايبان ثمين استوار ٤٨

٠٩١٥٥٦١٢٠٨٠بيرجند - خيابان مدرس -نبش مدرس ٥٥ مجتمع سايبان طبقه اولمحمود عباسي١٦٢٠٣٠٠٠٠سايبان سازه شرق٤٩

محمد اعتماد نژاد ١٧٢٠١٤٠٠٠سايبان سكني كوير٥٠
سجاد شهر - بلوار غدير - بين غدير ٦ و ميدان واليت-

انتهاي كوچه امامت ١٨ - طبقه اول - پالك ١٣٤
٠٩١٥١٦٣٨٥٤٠

٠٩١٥٥٦١٩٠٢٠بيرجند- خيابان مدرس -مدرس ١١ پالك ٨٠ - طبقه دوم- واحد ٣علي قاسمي٢٥١٠٩٠٠٠سپهر عرشياي بيرجند ٥١

٩١٥٥٦١٠٣٤٤بيرجند - خيابان مدرس - مدرس ٨-پالك ٤٠-طبقه دوم - واحد ٤عليرضا اميني ٢٥١٠٩٠٠٠سرايندگان آينده ساختمان ٥٢

٩١٥٥٦٤٠٦٤٢بيرجند - نبش توحيد ٢٠ پالك ١٧ طبقه اولمسعود عثماني بجد١٦٢٠٣٠٠٠٠شرق سويل٥٣

٩١٥١٦١٣٧٠٠بيرجند - نبش طالقاني ١٥-ساختمان عسل-طبقه ٢ - واحد Cسيد مهدي حسيني٣٣٦٦٠٠٠صلصال سازه جنوب شرق٥٤
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ليست سازندگان حقوقي (مجريان ذيصالح)

٠٩١٥٦٠٣٥٣٨٩بيرجند - خيابان صياد شيرازي - مجتمع تجاري مير داماد - بلوك ١٣٦ طبقه فوقانيابوذر آهني ٣٣٦٦٠٠٠فراز ديسمان پارس٥٥

٩٣٥٨٥٣١٩٠٨بيرجند- ميدان اول سجادشهر،خيابان بوستان٧،پالك٩سيدعلي اسالمي٣٣٦٧٥٠٠عمران و ايده گستر پايا نوژن٥٦

٩١٥٥٦١٢٩٢٢بيرجند- خيابان مدرس بين مدرس ١٠ و ١٢ - طبقه فوقاني جواهري پديدمصطفي فدايي پور٣٣٦٦٠٠٠فرايند سازان انرژي٥٧

٠٩١٥١٦٣٥٣٢٣بيرجند - انتهاي طالقاني يك ساختمان خاتم طبقه دوم واحد ٨محمد كاظميان(مژگان پارسا) ٢٥١٠٩٠٠٠فرسا سازه كوير ٥٨

٠٩١٥١٦١٣٦٧٠بيرجند - صياد شيرازي - مجتمع تجاري مير داماد -واحد ٨٤عليرضا نصر آبادي١٦٢٠٣٠٠٠٠كروميت سازه شرق٥٩

٩١٥٥٦١٩٣٨٢بيرجند -خيابان آزادگان -آزادگان ٤-پالك ٣٢ابوالفضل درويشي گازار٢٥١٠٩٠٠٠كرياس بنا ساز٦٠

٩١٥١١٤٥٣٦٢بيرجند- خيابان مدرس - مدرس ٣٠-پالك ٦٨-طبقه ٤محسن كفاش زاده ٣٣٦٦٠٠٠كسرا سازه خاوران ٦١

٠٩١٥٥٦٢٣٤٤٧بيرجند - خيابان غفاري -بين غفاري ١٠و ١٢ -طبقه سوپر ماركت ديبا - واحد يكعبدالواحد صالحي١٧٢٠١٤٠٠٠كيميا گستر خاوران٦٢

٠٩١٥٣٦٣٤٦٥٦بيرجند - خيابان طالقاني - طالقاني ١٤/٤ پالك ١٠سيد مرتضي خراشاديزاده٢٥١٠١٠٥٠٠كيهان سازه قهستان٦٣

٠٩١٥٥٦٣٢٠٠٨بيرجند - خيابان مصطفي خميني ١٢ - پالك ٤رضا كدخدا ٣٣٦٦٠٠٠گرانش آب و ابنيه شرق٦٤

٠٩١٥١٦٤٠٤٠٢بيرجند- بلوار شهيد صياد شيرازي مجتمع ميرداماد واحد ١٢٩حميدرضا ديمي مقدم٢٥١٠٩٠٠٠مبتكران طرح نو٦٥

٠٩١٥٣٦٣٥٩٧٨بيرجند - خيابان توحيد- نبش توحيد ٣٧ساختمان پرسا طبقه دومسجاد غالمي ٣٣٦٦٠٠٠مدرن سازه بيرجند ٦٦

٩١٥٣٦٣٠٩٤١بيرجند - مهر شهر - شهيد همت- بين همت ١١و ١٣ - بلوك١٩٩-٦ طبقه اولمهال خوشبخت٣٣٦٦٠٠٠مسكن سازان قهستان٦٧

٩٣٩٥٦١١١٥٩بيرجند - صياد شيرازي - مجتمع تجاري مير داماد -واحد ١٢٦اميد يوسفي طبس ٢٥١٠٦٠٠٠مسكن هزاره سوم ٦٨

٩٣٣١٨٩٩٤٦٩بيرجند - خيابان پونه - پونه  ١٠ -پالك ٧عليرضا كاظمي ٣٣٦٦٠٠٠مقاوم سطوح افق ٦٩

٠٩١٥١٦٠٤٩٥٣بيرجند - خيابان توحيد - توحيد ٢٢ پالك ٢٤مسعود بزرگان  ٣٣٦٦٠٠٠مقدم سازه بيرجند ٧٠

٩١٥١٦١١٩٠٥بيرجند - آخر خيابان غفاري - خيابان بزرگمهر - دهخداي ٨پالك ١٥طبقه ٤هوشنگ مودي٢٥١٠٩٠٠٠مود سازه بيرجند٧١

٠٩١٥٣٦١٣٠١٤بيرجند - خيابان ارتش كوچه بهاران پالك ١٩ طبقه دوم ،جنب شركت جانبازانميثم خرم رو ٢٥١٠٩٠٠٠ميناباد سازه ٧٢

٩١٥١٦٠٣٤٧٣بيرجند - بلوار مدرس -نبش مدرس ٦٣-پالك ٢احسان خاكي ٣٣٦٦٠٠٠نكو شهرساز بيرجند ٧٣

٠٩١٥٥٦١٨٢١٥بيرجند - خيابان پاسداران - پاسداران ٥٢ - پالك ٤٢مهدي شكيبا نيا٣٣٦٦٠٠٠نما گستران شكيبا٧٤

٩١٥٥٦١٠١٠٣بيرجند - مدرس ٦٥ -خيابان  ناهيد-كوچه ٤- ساختمان ارم - طبقه دوموحيد رضا نخعي ٣٣٦٦٠٠٠نوگستران وزين ساخت ٧٥

٠٩١٥٥٦١٤٩٨٢بيرجند - خيابان پاسداران -پاسداران ٩ -پالك ٦ناصر نيرومند ١٧٢٠١٤٠٠٠نيرومند بناي نوژان٧٦

٠٩١٥٥٦١٦٣٦٩بيرجند - خيابان مدرس - نبش مدرس ٥٥ پالك ٣١١ طبقه ٥علي همايون مهر ١٧٢٠١٤٠٠٠همايون سازه شرق٧٧


