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25109000مهدی علی آبادیابردژسازه خراسان جنوبی1
75پالک  - 4نبش -  بهمن 22

09155621748

25109000محمد فرخندهاژدر سازه کویر2
 1509153622954 پالک 9توحید 

09153438453

25109000شهرام خسرویاستوان بنای خاوران3
 6109155613112 و 59حد فاصل مدرس 

09155625342

25109000مرتضی تلواریاستیل سازه خراسان جنوبی4
 09151614530   15 پالک 11بیرجند عدل 

09151606319

25109000ایمان حسین زادهافرا شهر بیرجند5
 10209155610982 پالک 12نبش توحید 

09105090213

3151500-(شخص حقیقی)سیدحامد -افکشتی6
بلوار صنعت -بیرجند شهرک شهید مفتح

83بیست متری شهاب پالک -و معدن
09153617712

1173500-(شخص حقیقی)محمد رضا-امینی7
بیست متری - خیابان مدرس - بیرجند 

19اول شرقی پالک 
32236416-7

25109000احمد رضا کاظمی خواهایستا بنای کویر8
 09153614380 طبقه همکف31نجات پالک 

09158626645

25109000مهدی خراشادی زادهآبادگران اقلیم آریان9
 پالک 6.8 و 4.8بین جمهوری اسالمی 

243

09155610841 

32212893

25109000مهدی مقدمآرچین سازه شرق10
13 پالک 5توحید 

09151611676

3366000احسان فرزان نیاآرمان سازه بیرجند11
 و 6بین قائم - میدان امام خمینی 

75چهارراه وحدت پالک 

09155619422 

32223307

3366000مرتضی نجفیآرین عمران خاوران12
- مجتمع ارم65نبش مدرس -بیرجند

2 طبقه 2بلوک 
09355098079

3366000حامد مقری فریزآژند بنای شرق13
- بیست متری سوم شرقی - مدرس 

طبقه اول - 14پالک 

 32444427 

09155612576

25109000سروش صباغ گلآوا رادین شرق14
 طبقه دوم پالک 26 و 24بین مدرس 

306
09155611230

1620محمد خوشنامباستیان بنا15
مدیریت پیمان 30000

بامصالح30000

 409151611953فردوسی ساختمان پارس طبقه 

05632446000

25109000الیاس نجارباشیبانیان بنای پارت16
 4009151630362 نبش چهارراه دوم پالک 7مدرس 

09151614573

3366000نعیم نخعی رادبرسام سازه وستا17
8 پالک 25مدرس 

09155624768

3151500-(شخص حقیقی)بهنام -برقی18
2 پالک1منتظری-بیرجند

09153611261

25109000محمد میریبهبود سازه قهستان19
 3009153628023پالک  ( 1ماژانی ) 11سجاد 

09151632731

2509151642242 پ 23بیرجند توحید 3366000فاطمه صحراکاربیرجند فعال20

251011100جعفر زرین چکبیژن اسکان21
 سمت راست درب دوم7طالقانی 

09151613962

3366000مهین فورگی نژادبیوک سازه کویر22
22 پالک 52مفتح 

09151608790

171014000سید علی موسویپارس هامون خاور23
 509153401969پالک - خیابان شهید طهماسبی- مدرس

09153408073

3366000سید رضا حسینیپارسا بتن شرق24
 20209153634807 پالک 16 و 14بین مدرس 

32233510

3366000نیما تاجریزیپایا دژ خراسان جنوبی25
 09155618019مدرس ساختمان صدف طبقه دوم

32448066

171014000محمود خسرویپل و راه بیرجند26
 ساختمان پردیس 21نبش پاسداران 

75پالک 

09151613221 

09151611576
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3366000حسین آسیابانپی کده سازه خاوران27
نرسیده به -خرداد15-بیرجند سجادشهر

2581فلکه جواد االئمه پ 

09156033828  

09151601365

171016500داوود جعفریپیوند توسعه فجر28
 1509125767327 پالک 30معلم 

4420843

25109000محمد مهدی مهنیاتداوم سازه بیرجند29
قطعه  - 16 و14بین پاسداران - بیرجند 

2 واحد 5

09153614826 

09151638861

25109000مهدی غریبیتوس امکان شرق30
 مجتمع سایبان 55نبش مدرس -بیرجند

طبقه دوم
09155620380

25109000زهرا فخرائی رادتوسعه طرح آرتان31
22 پالک 33پاسداران 

09151641939

171014000محمودنیرومندخاور سازه بیرجند32
 09151614844 طبقه همکف شمالی46نبش مدرس 

32432494

3151500-(شخص حقیقی)عقیل-خزاعی33
 - 5پالک  - 10خیابان پامچال - بیرجند 

طبقه دوم
09155613882

2162500-(شخص حقیقی)محمد رضا-خزاعی34
13 پالک 42معلم 

09155617317

171014000سید مرتضی هاشمیدایموند سازه شرق35
خیابان فردوسی ساختمان ونوس  پالک 

 طبقه سوم34

09126957258 

05614423400

2610یاسر بهدانیدژ آسه شرق36
مدیریت پیمان 15000

بامصالح15000

4 پالک10حافظ 
09155614096

5109155610406پ-چهارراه دوم-خیابان توحید-بیرجند1173500-(شخص حقیقی)صادق -رضایی37

25109000سعید داوریرهاب سازه ابتکار بنا38
7انتهای خیابان شهدا پاساژ جی ام واحد 

09153611223

3151500-(شخص حقیقی)ایمان-زارعی درمیان39
10پ-خیابان استقالل-بیرجند

09151607848

25109000عاطفه درمیانیسازگستر قهستان40
 طبقه 6 و 4بین سپیده کاشانی - بیرجند 

باالی رستوران فام

09157218932 

05632324318

3366000مریم حیدری نیاسامیار سازه شرق41
 طبقه فوقانی 25 و 23بیرجند بین مفتح 

امالک آریا

09155619073 

2220007-8

1620محمود عباسیسایبان سازه شرق42
مدیریت پیمان 30000

بامصالح30000

 مجتمع سایبان 55نبش مدرس-بیرجند

طبقه اول

09155612080 

4442500

25109000محمد اعتماد نژادسایبان سکنی کویر43
 و میدان والیت 6بین غدیر - سجاد شهر 

 طبقه اول134پالک 
 09151638540

1173500-(شخص حقیقی)احمد-سورگی44
 969155610785 پالک 10مدرس 

2220237

1620مسعود عثمانیشرق سویل45
مدیریت پیمان 30000

بامصالح30000

 1732422488 پ 20نبش توحید 

32448984

1173500-(شخص حقیقی)مهرزاد-شفیعی46
10پالک  - 10ترنج 

09123072982

3151500-(شخص حقیقی)غالمحسین -عثمانی47
 واحد 7 بلوک 13معصومیه خیابان تالش 

9
09159610474

3151500-(شخص حقیقی)محمد-غریبی48
 - 9نبش ابن سینا - مهر شهر - بیرجند 

53پالک 
09155618371

3151500-(شخص حقیقی)سید مرتضی-فاطمی49
123 پالک 14نبش امامت 

09151606516

1173500-(شخص حقیقی)محمد -فدویان50
 16پ -48توحید -بیرجند خیابان توحید

طبقه سوم
09155618461

1173500-(شخص حقیقی)مهدی -فدویان51
 16پ -48توحید -بیرجند خیابان توحید

طبقه سوم
09151610121

3151500-(شخص حقیقی)میثم-فدویان52
13 پالک 38پاسداران 

09155628461

2 of  3 1396/11/01:بروزرسانیتاریخ 



حداکثر 

تعداد کار 

همزمان

حداکثر 

تعداد سقف 

طبقات

حداکثر متراژ کارهای  اجرا 

(مترمربع)

ف
دی

ر

شماره تماسآدرس

حدود صالحیت

نام مدیرعامل
 شخص حقیقی      /نام شرکت

به ترتیب حروف الفبا

پایه

(مجریان ذیصالح)اشخاص حقوقی و حقیقی دارای پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمانلیست

209156035389پ-14سرداران شهید-سجادشهر-بیرجند3366000ابوذر آهنیفراز دیسمان پارس53

25109000محمد کاظمیانفرسا سازه کویر54
ساختمان -1انتهای طالقانی -بیرجند

8 واحد2طبقه -خاتم

09151635323  

05632221318

1620علیرضا نصر آبادیکرومیت سازه شرق55
مدیریت پیمان 30000

بامصالح30000

 2609151613670 پالک 1صدف 

09366930115

25109000سید رضا موسویکریاس بنا ساز56
  3209382346876 پ4آزادگان 

32431285

171016500عبدالواحد صالحیکیمیا گستر خاوران57
 طبقه 12 و 10بین غفاری - غفاری 

فوقانی مواد غذایی

32436989 

09155623447

3366000رضا کدخداگرانش آب و ابنیه شرق58
4 پالک4خیابان مصطفی خمینی- بیرجند

09155632008

25109000حمیدرضا دیمی مقدممبتکران طرح نو59
معلم، فردوسی، حد فاصل حافظ و 

پاسداران مجتمع  آوا طبقه همکف

09303003305 

09151640402

3151500-(شخص حقیقی)سیدجمال-محبیان60
4 واحد 20پ11پاسداران-بیرجند

09153613470

3366000سید مجتبی موسوی نژادمحیط سازان خاوران61
-38جنب -نبش چهار راه دوم-24غفاری

1واحد 

09151604085 

05632444505

3366000سجاد غالمیمدرن سازه بیرجند62
 37نبش توحید -خیابان توحید-بیرجند

ساختمان پرسا طبقه دوم
09153635978

3151500-(شخص حقیقی)محمد حسین-مقدم63
6 پالک 5توحید 

09151611880

3366000مسعود بزرگانمقدم سازه بیرجند64
 2409151604953 پالک 22توحید 

32435808

25109000هوشنگ مودیمود سازه بیرجند65
15پ - 8دهخدا -بیرجند

9151611905

3151500-(شخص حقیقی)مهدی-مویدی نیا66
18 پ 17سجاد -سجادشهر

09158610609

25109000میثم خرم رومیناباد سازه67
جنب - کوچه بهاران- خیابان ارتش 

شرکت جانبازان طبقه دوم

09153613014 

09158613014

3366000وحیدرضا نخعینوگستران وزین ساخت68
 3009155610103 پالک 34مدرس - بیرجند 

05632420217

3151500-(شخص حقیقی)حسین -نیساری69
13پالک  - 6نسترن - 42غفاری 

09153630823

31109155616369 پالک 55نبش مدرس - بیرجند 25109000علی همایون مهرهمایون سازه شرق70
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