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2610مهدی علی آبادیابردژسازه خراسان جنوبی1
مدیریت پیمان 18000

بامصالح15000

75پالک  - 4نبش -  بهمن 22
09155621748

1109153618606 پ 16بعثت -بیرجند2162500-(شخص حقیقی)مهدی - ابوترابی 2

25109000محمد فرخندهاژدر سازه کویر3
 1509153622954 پالک 9توحید 

09153438453

3366000ایرج قره داغیاسپر لوس بنای سهند4
 1209142170457 پ 7بیرجند غفاری نسترن یاسمن 

09155621041

172014000شهرام خسرویاستوان بنای خاوران5
 6109155613112 و 59حد فاصل مدرس 

09155625342

15 پالک 11بیرجند عدل 172014000مهدی خراسانیاستیل سازه خراسان جنوبی6
   09151614530 

09151606319

25109000(حسین زاده)سعید ثابتی افرا شهر بیرجند7
پاساژ الماس -فلکه اول مدرس-بیرجند

204طبقه دوم واحد 
09155610982

3151500-(شخص حقیقی)سیدحامد -افکشتی8
بلوار -بیرجند شهرک شهید مفتح

بیست متری شهاب -صنعت و معدن
09153617712

1173500-(شخص حقیقی)احمد - الوانی 9
23پالک - خرداد15خیابان -بیرجند

09151613927

3151500-(شخص حقیقی)محمد - امامدادی 10
-منتظران مهدی-بیرجند سجادشهر

101پ
09153624193

1173500-(شخص حقیقی)محمد رضا-امینی11
بیست متری - خیابان مدرس - بیرجند 

19اول شرقی پالک 
32236416-7

25109000احمد رضا کاظمی خواهایستا بنای کویر12
 09153614380 طبقه همکف31نجات پالک 

09158626645

25109000مهدی خراشادی زادهآبادگران اقلیم آریان13
 پالک 6.8 و 4.8بین جمهوری اسالمی 

243

09155610841 

32212893

25109000مهدی مقدمآرچین سازه شرق14
13 پالک 5توحید 

09151611676

172014000احمدرضا غیبیآرمان زیست خاور15
4 پالک 6توحید -بیرجند

09155616835

25109000احسان فرزان نیاآرمان سازه بیرجند16
 و 6بین قائم - میدان امام خمینی 

75چهارراه وحدت پالک 

09155619422 

32223307

3366000(صباغ)آیلین زمانی آریا آرایه پارت17
  3709151608757 پالک 17بیرجند امامت 

09155626864

25109000حامد مقری فریزآژند بنای شرق18
- بیست متری سوم شرقی - مدرس 

طبقه اول - 14پالک 

 32444427 

09155612576

25109000حسین خسروی میناخوآژیراک سازه مجرب19
 پالک 1غفاری -خیابان غفاری-بیرجند

3/3

09127358583 

09153634120

25109000مهدی بانوئیآسمان خراش بیرجند20
 26خیابان امامت کوچه -بیرجند

ساختمان تجاری سیب
09155628604

25109000سروش صباغ گلآوا رادین شرق21
 طبقه دوم پالک 26 و 24بین مدرس 

306
09121880523

3151500-(شخص حقیقی)محمد -بابائی راد22
24 پالک 8کوچه -بلوار معلم-بیرجند

09153612328
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172014000امیر صادقیباربد بنای شرق23
 809155619854 مجتمع قائم واحد3نبش شهدای 

09153619006

3366000سیدحامد هاشمی خراشادبارکاو سازان پرگاس24
 پالک 23کوچه -بلوار سجاد-بیرجند

10.3
09123946507

1173500-(شخص حقیقی)محسن -باقری نژاد25
30 پالک 6حافظ-بلوار معلم-بیرجند

09155624535

25109000الیاس نجارباشیبانیان بنای پارت26
 4009151630362 نبش چهارراه دوم پالک 7مدرس 

09151614573

3151500-(شخص حقیقی)علی -بذرافشان27
2 پالک 55مدرس -بیرجند

09151630802

3366000نعیم نخعی رادبرسام سازه وستا28
8 پالک 25مدرس 

09155624768

3151500-(شخص حقیقی)بهنام -برقی29
2 پالک1منتظری-بیرجند

09153611261

25109000مهدی بقایی فردبقاسازان کویر30
11 پالک 9کوچه -بلوار توحید-بیرجند

09151600163

25109000محمد میریبهبود سازه قهستان31
 3009153628023پالک  ( 1ماژانی ) 11سجاد 

09151632731

25109000(عباسی)فاطمه صحراکار بیرجند فعال32
بیرجند ابتدای خیابان توحید بعد از 

9میدان نرسیده به کوچه ثریا پالک 
09155620476

251011100جعفر زرین چکبیژن اسکان33
 سمت راست درب دوم7طالقانی 

09151613962

1173500-(شخص حقیقی)علیرضا - پرتوی 34
10 پالک 29بیرجند سجاد 

09151611030

3366000حسین آسیابانپی کده سازه خاوران35
نرسیده به -خرداد15-بیرجند سجادشهر

2581فلکه جواد االئمه پ 

09156033828  

09151601365

25109000محسن بوشادیپیرامید سازه خاوران36
طبقه -پاساژالماس-بلوار مدرس-بیرجند

203دوم واحد 
09155630408

172016500داوود جعفریپیوند توسعه فجر37
 1509125767327 پالک 30معلم 

4420843

25109000محمد مهدی مهنیاتداوم سازه بیرجند38
 - 16 و14بین پاسداران - بیرجند 

2 واحد 5قطعه 

09153614826 

09151638861

25109000سیدجواد علمدار نقابیتالشگران هوشمند سعادت39
طبقه  (40...بقیه ا)- 3 فرعی 4نرجس 

اول

09155321931 

09105091132

25109000مهدی غریبیتوس امکان شرق40
 مجتمع 55نبش مدرس -بیرجند

سایبان طبقه دوم
09155620380

25109000زهرا فخرائی رادتوسعه طرح آرتان41
22 پالک 33پاسداران 

09151641939

3151500-(شخص حقیقی)زهره - حاجی رضایی42
 پالک 65بیرجند خیابان مدرس مدرس 

51
09151639664

2162500-(شخص حقیقی)محمدحسن -حسینی43
 6 و 4حدفاصل سپیده کاشانی -بیرجند

طبقه فوقانی رستوران
09155622574

3151500-(شخص حقیقی)حسین -حسینی گازار44
-خیابان سمن-بلوار غفاری- بیرجند 

32 پالک 8کوچه 
09155613274
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172014000احسان ضیائیاندایان سازه پایا نقش45
حدفاصل -حاشیه بلوار جماران-بیرجند

52خ ستایش و ناهید پالک 
09155613047

172014000سید مرتضی هاشمیدایموند سازه شرق46
خیابان فردوسی ساختمان ونوس  پالک 

 طبقه سوم34

09126957258 

05614423400

3409153613733 پالک 21بیرجند خیابان معلم معلم 172014000مهدی عابدینیدیبا سرا سازان خراسان جنوبی47

25109000سیدرضا موسویدیبا کاوش ونداد48
نبش کوچه -خیابان پاسداران-بیرجند

طبقه سوم جنوبی-ساختمان نیایش- 58
09350582855

3151500-(شخص حقیقی)محمود - رحیمی 49
32پ پالک 3/6طالقانی -بیرجند

09155626120

25109000سیدجمال محبیانرخ بام ره آورد سازه شرق50
 پالک 11کوچه -بلوار پاسداران-بیرجند

4 واحد 20
09153613470

5109155610406پ-چهارراه دوم-خیابان توحید-بیرجند1173500-(شخص حقیقی)صادق -رضایی51

2162500-(شخص حقیقی)غالمرضا - رفیعی نسب 52
 66بلوار مدرس نبش مدرس -بیرجند

4ساختمان صدف واحد 
09153620081

172014000(داوری)مهدی میری رهاب سازه ابتکار بنا53
62 پالک 54مدرس 

09153611223

3151500-(شخص حقیقی)ایمان-زارعی درمیان54
10پ-خیابان استقالل-بیرجند

09151607848

3151500-(شخص حقیقی)حسین-زرگری55
17 پالک 4خیابان استقالل کوچه 

09152210859

25109000عاطفه درمیانیسازگستر قهستان56
 6 و 4بین سپیده کاشانی - بیرجند 

طبقه باالی رستوران فام

09157218932 

05632324318

3366000وحید ساالریسایبان بنای شرق57
 و 59بیرجند خیابان مدرس بین مدرس 

61
09155611184

172014000جواد مالکی فردسایبان ثمین استوار58
خیابان میرزا -بلوار توحید-بیرجند

13کوچک خان جنگلی پالک 
09155622374

1620محمود عباسیسایبان سازه شرق59
مدیریت پیمان 30000

بامصالح30000

 مجتمع سایبان 55نبش مدرس-بیرجند

طبقه اول

09155612080 

4442500

172014000محمد اعتماد نژادسایبان سکنی کویر60
 و میدان 6بین غدیر - سجاد شهر 

 طبقه اول134والیت پالک 
 09151638540

3151500-(شخص حقیقی)مهدی -سبزه کار61
 پالک 37بیرجند خیابان توحید کوچه 

 طبقه همکف14
09105091157

25109000علی قاسمیسپهر عرشیای بیرجند62
3 طبقه دوم واحد 80 پالک 11مدرس 

09155619020

25109000علیرضا امینیسرایندگان آینده ساختمان63
-40پالک -8کوچه -بلوارمدرس-بیرجند

4واحد

09155610344 

05632212637

1173500-(شخص حقیقی)احمد-سورگی64
 969155610785 پالک 10مدرس 

2220237

1620مسعود عثمانیشرق سویل65
مدیریت پیمان 30000

بامصالح30000

 1709151421494 پ 20نبش توحید 

09155640642

1173500-(شخص حقیقی)مهرزاد-شفیعی66
10پالک  - 10ترنج 

09123072982
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2162500-(شخص حقیقی)مجید -شمس آبادی67
 پالک 23کوچه -خیابان مفتح-بیرجند

24
09153622747

3151500-(شخص حقیقی)مهدی - صادقی 68
5 پالک 3 ناهید 63مدرس - بیرجند

09151606925

2162500-(شخص حقیقی)عبدالفتاح -صالحی69
 77 پ 12 و 10بیرجند بین غفاری 

1طبقه اول واحد 
09151646175

3366000سیدمهدی حسینیصلصال سازه جنوب شرق70
 2خیابان طالقانی نبش طالقانی -بیرجند

202ساختمان آلما واحد 

09159151324 

09151613700

1173500-(شخص حقیقی)کیوان - عباس پور 71
-خیابان امامت-سجادشهر-بیرجند

2 طبقه 2 پالک31کوچه
09123380082

3151500-(شخص حقیقی)غالمحسین -عثمانی72
 7 بلوک 13معصومیه خیابان تالش 

9واحد 
09159610474

3151500-(شخص حقیقی)حسین -علیزاده73
12پالک -بیرجند خیابان خیام

09155405574

09155625855میدان ابوذر جنب شهرداری-بیرجند3151500-(شخص حقیقی)سید محمدرضا -فاطمی74

3151500-(شخص حقیقی)سید مرتضی-فاطمی75
123 پالک 14نبش امامت 

09151606516

1173500-(شخص حقیقی)محمد -فدویان76
پ -48توحید -بیرجند خیابان توحید

 طبقه سوم16
09155618461

1173500-(شخص حقیقی)مهدی -فدویان77
پ -48توحید -بیرجند خیابان توحید

 طبقه سوم16
09151610121

3151500-(شخص حقیقی)میثم-فدویان78
13 پالک 38پاسداران 

09155628461

3366000ابوذر آهنیفراز دیسمان پارس79
صیاد شیرازی مجتمع تجاری -بیرجند

136میرداماد بلوک 
09156035389

3366000مصطفی فدائی پورفرآیند سازان انرژی شرق80
 3509151614810 پالک 29خیابان مفتح نبش مفتح 

09155612922

25109000(کاظمیان)مژگان پارسا فرسا سازه کویر81
ساختمان -1انتهای طالقانی -بیرجند

8 واحد2طبقه -خاتم

09151635323  

05632221318

3151500-(شخص حقیقی)هادی -فالحی 82
6 پالک 47مدرس - بیرجند

09151614761

2162500-(شخص حقیقی)مهین -فورگی نژاد83
 پالک 8سپیده -خیابان سپیده-بیرجند

1 واحد 5
09151913381

1173500-(شخص حقیقی)محمدامین -فیض بخش84
خیابان سلمان -بلوار سجادشهر-بیرجند

43فارسی پالک 
09155620670

1620علیرضا نصر آبادیکرومیت سازه شرق85
مدیریت پیمان 30000

بامصالح30000

بیرجند بلوار صیاد شیرازی مجتمع 

84میرداماد واحد 

09151613670 

09366930115

25109000ابوالفضل درویشی گازارکریاس بنا ساز86
 3209153613216 پ4آزادگان 

05632404197

2162500-(شخص حقیقی)غالمرضا -کریم زاده مطلق87
بیرجند پاسداران ابتدای باهنر شرقی پ 

36 دفتر طراحی شماره 83
09153615419

3151500-(شخص حقیقی)وحید -کریمی درمیان88
 13بلوک -کوچه اول-4الهیه -بیرجند

3واحد 
09157711217
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3366000محسن کفاش زادهکسرا سازه خاوران89
 پالک 30کوچه -بلوار مدرس- بیرجند

4 طبقه 68
09151145362

172014000عبدالواحد صالحیکیمیا گستر خاوران90
 طبقه 12 و 10بین غفاری - غفاری 

فوقانی مواد غذایی

32436989 

09155623447

1409153634656بلوار غفاری انتهای غفاری 25109000سیدمرتضی خراشادیزادهکیهان سازه قهستان91

3366000رضا کدخداگرانش آب و ابنیه شرق92
 4خیابان مصطفی خمینی- بیرجند

4پالک
09155632008

25109000حمیدرضا دیمی مقدممبتکران طرح نو93
معلم، فردوسی، حد فاصل حافظ و 

پاسداران مجتمع  آوا طبقه همکف

09303003305 

09151640402

3366000سجاد غالمیمدرن سازه بیرجند94
 37نبش توحید -خیابان توحید-بیرجند

ساختمان پرسا طبقه دوم
09153635978

3366000مهال خوشبختمسکن سازان قهستان95
 13 و 11بین همت -بلوار همت-بیرجند

طبقه اول -6-199بلوک 

09159330428 

09153630941

25109000امید یوسفی طبسمسکن هزاره سوم کویر96
مجتمع -بلوار صیاد شیرازی-بیرجند

126میرداماد واحد 
09155624586

3366000علیرضا کاظمیمقاوم سطوح افق97
-مجتمع شرکت گاز -7سپیده -بیرجند

واحد غربی-طبقه اول

09155612961  

09331899469

3366000مسعود بزرگانمقدم سازه بیرجند98
 2409151604953 پالک 22توحید 

32435808

25109000هوشنگ مودیمود سازه بیرجند99
15پ - 8دهخدا -بیرجند

9151611905

3151500-(شخص حقیقی)مهدی-مویدی نیا100
18 پ 17سجاد -سجادشهر

09158610609

25109000میثم خرم رومیناباد سازه101
جنب - کوچه بهاران- خیابان ارتش 

شرکت جانبازان طبقه دوم
09153613014

3366000احسان خاکینکو شهرساز بیرجند102
 63بلوار مدرس نبش مدرس -بیرجند

2پالک 
09151603473

3366000مهدی شکیبا نیانماگستران شکیبا103
 پالک 52بلوار پاسداران کوچه - بیرجند

42
09155618215

3366000وحیدرضا نخعینوگستران وزین ساخت104
 3009155610103 پالک 34مدرس - بیرجند 

05632420217

25109000ناصر نیرومندنیرومند بنای نوژان105
6 پالک 9بیرجند پاسداران 

09155614982

3151500-(شخص حقیقی)حسین -نیساری106
13پالک  - 6نسترن - 42غفاری 

09153630823

3151500-(شخص حقیقی)حمید -نیکوروش107
20 پالک 1خ آزادگان کوچه -بیرجند

09153630941

31109155616369 پالک 55نبش مدرس - بیرجند 25109000علی همایون مهرهمایون سازه شرق108
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