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809152695246 پالک 3مدرس -بیرجند25109000مجتبی خسرویابتکار بنیان دایان کویر1

5909105625930 پالک 30غفاری -بیرجند3151500-(شخص حقیقی)هاشم -ابراهیمی2

2610مهدی علی آبادیابردژسازه خراسان جنوبی3
مدیریت پیمان 16500

بامصالح15000

75پالک  - 4نبش -  بهمن 22
09155621748

1109153618606 پ 16بعثت -بیرجند2162500-(شخص حقیقی)مهدی - ابوترابی 4

14000-17محمد فرخندهاژدر سازه کویر5
 1409153622954 پالک 2نیلوفر 

09153438453

3366000ایرج قره داغیاسپر لوس بنای سهند6
 1209142170457 پ 7بیرجند غفاری نسترن یاسمن 

09155621041

14000-17شهرام خسرویاستوان بنای خاوران7
 6109155613112 و 59حد فاصل مدرس 

09155625342

15 پالک 11بیرجند عدل 14000-17مهدی خراسانیاستیل سازه خراسان جنوبی8
   09151614530 

09151606319

3309158666726 پالک 4پونه -بیرجند3151500-(شخص حقیقی)سینا -اسماعیلی9

209155617905بیرجند نیلوفر 25109000مریم فورگی نژاداعیان سازه خراسان10

1309151643277 و 11بیرجند سجادشهر بین سرداران شهید 25109000مهدی افشاری فرافرا بام خاوران11

25109000(حسین زاده)سعید ثابتی افرا شهر بیرجند12
پاساژ الماس -فلکه اول مدرس-بیرجند

204طبقه دوم واحد 
09155610982

3151500-(شخص حقیقی)سیدحامد -افکشتی13
بلوار -بیرجند شهرک شهید مفتح

بیست متری شهاب -صنعت و معدن
09153617712

4709159658534 پ28غفاری -بیرجند3151500-(شخص حقیقی)محمد -اکبری14

1173500-(شخص حقیقی)احمد - الوانی 15
23پالک - خرداد15خیابان -بیرجند

09151613927

3151500-(شخص حقیقی)محمد - امامدادی 16
-منتظران مهدی-بیرجند سجادشهر

101پ
09153624193

-16محمد رضا علمیامید سازان خاور بتن17
مدیریت پیمان 30000

بامصالح30000

 2309151613401 پالک 15 و 13بین پونه 

09151642838

1173500-(شخص حقیقی)محمد رضا-امینی18
بیست متری - خیابان مدرس - بیرجند 

19اول شرقی پالک 
32236416-7

14000-17احمد رضا کاظمی خواهایستا بنای کویر19
بیرجند خیابان فردوسی ساختمان 

ونوس

09153614380 

09158626645

25109000مهدی خراشادی زادهآبادگران اقلیم آریان20
 پالک 6.8 و 4.8بین جمهوری اسالمی 

243

09155610841 

32212893

بیرجند سجادشهر خ ماژانی کوچه شکوفه14000-17علی بهدانیآبار سازه پاسارگاد21
09151655565 

09151614970

25109000حسین حسینی گازارآدرین بنای پایدار22
بیرجند میدان هفت تیر نبش هفت تیر 

 طبقه اول9

09155613274 

09151607797

63 پالک 36بیرجند مدرس 3366000سجاد سبزواریآراز سازه اروند23
09151637343 

05632342043

09399852822-1 طبقه 18 پالک 16پرستار -بیرجند25109000مهدی چینیآراز هیراد بیرجند24

10109155625796پالک -خ شهید رجایی-قاین3366000علی اصغر فالحتآرتا سازه قاین25
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14000-16مهدی مقدمآرچین سازه شرق26
13 پالک 5توحید 

09151611676

4209155619445نبش مفتح -بیرجند25109000محمد جمالیآرمان ابردژ ایمن آزما27

14000-17احمدرضا غیبیآرمان زیست خاور28
4 پالک 6توحید -بیرجند

09155616835

25109000احسان فرزان نیاآرمان سازه بیرجند29
 و 6بین قائم - میدان امام خمینی 

75چهارراه وحدت پالک 

09155619422 

32223307

409155610178 ساختمان آذر طبقه 5نبش شهدا -بیرجند3366000سعید رمضانیآروین پردیس مهام30

3366000سیدمرتضی حسینیآریا آرایه پارت31
  3709151608757 پالک 17بیرجند امامت 

09155626864

2409159647730 پ 4بیرجند سجادشهر امامت 25109000کاظم فرهادی نیاآریا بلند دژ قهستان32

102 پ 12 و 10بیرجند بین سعیدی 14000-17مهدی وحیدیآریاز سازه برتر نیوان33
09151613726 

05632237325

25109000حامد مقری فریزآژند بنای شرق34
- بیست متری سوم شرقی - مدرس 

طبقه اول - 14پالک 

 32444427 

09155612576

25109000مهدی بانوئیآسمان خراش بیرجند35
 26خیابان امامت کوچه -بیرجند

ساختمان تجاری سیب
09155628604

3809151640986 پالک 44بیرجند توحید 3151500-(شخص حقیقی)حسین -آسوده36

25109000سروش صباغ گلآوا رادین شرق37
 طبقه دوم پالک 26 و 24بین مدرس 

306
09121880523

25109000محمد نخعیآیرین مهر شرق38
بیرجند خیابان بهشتی نبش شیرین 

141غربی پالک 

09158641397 

09378066059

3151500-(شخص حقیقی)محمد -بابائی راد39
24 پالک 8کوچه -بلوار معلم-بیرجند

09153612328

14000-17امیر صادقیباربد بنای شرق40
 809155619854 مجتمع قائم واحد3نبش شهدای 

09153619006

3366000سیدحامد هاشمی خراشادبارکاو سازان پرگاس41
 پالک 23کوچه -بلوار سجاد-بیرجند

10.3
09123946507

-16محمد خوشنامباستیان بنا42
مدیریت پیمان 30000

بامصالح30000

بیرجند خ فردوسی ساختمان پارس 

4طبقه 

09151611953 

05632446000

1173500-(شخص حقیقی)محسن -باقری نژاد43
30 پالک 6حافظ-بلوار معلم-بیرجند

09155624535

25109000الیاس نجارباشیبانیان بنای پارت44
 4009151630362 نبش چهارراه دوم پالک 7مدرس 

09151614573

3151500-(شخص حقیقی)علی -بذرافشان45
2 پالک 55مدرس -بیرجند

09151630802

3151500-(شخص حقیقی)رضا -براتی46
میدان آزادیکوچه شهید خدایی -بیرجند

ساختمان دوم جنوبی
09155626469

4009156655008پالک-24شهید بهشتی -بیرجند3151500-(شخص حقیقی)وحید -برزگانی47

3366000نعیم نخعی رادبرسام سازه وستا48
8 پالک 25مدرس 

09155624768

25109000مهدی بقایی فردبقاسازان کویر49
11 پالک 9کوچه -بلوار توحید-بیرجند

09151600163

209155619743 و سجاد 28بیرجند بین بهشتی25109000(مجتبی رمضانی)فائزه بارانی بنیان مرصوص خاوران50

2 of  8

1400/09/29:تاریخ بروزرسانی



حداکثر 

تعداد کار 

همزمان

حداکثر 

تعداد سقف 

طبقات

حداکثر متراژ کارهای  اجرا 

(مترمربع)

شماره تماس

ف
دی

ر

پایهمدیرعاملشخص حقیقی/ شرکت

حدود صالحیت

آدرس

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

25109000محمد میریبهبود سازه قهستان51
 3009153628023پالک  ( 1ماژانی ) 11سجاد 

09151632731

109153613287 پالک 16امامت -بیرجند3151500-(شخص حقیقی)رسول -بهدانی52

4409155622971 پ 9بیرجند معلم 3151500-(شخص حقیقی)عادل -بهدانی53

109155614096 پالک 2نیلوفر -گلستان شرقی- بیرجند2162500-(شخص حقیقی)یاسر -بهدانی54

09151648471باهنر شرقی-خیابان بسیج-آرین شهر3151500-(شخص حقیقی)مهدی -بهزادی نژاد55

2 طبقه 13 پالک 27و25بیرجند بین غفاری 3366000ایمان شهابادیبیرجند آرک56
09155628688 

09153175221

25109000(عباسی)فاطمه صحراکار بیرجند فعال57
بیرجند ابتدای خیابان توحید بعد از 

9میدان نرسیده به کوچه ثریا پالک 
09155620476

25109900جعفر زرین چکبیژن اسکان58
43 پ 21مدرس 

09151613962

13209151606425 پ 9 و 7بیرجند بین معلم 3366000سیدامید میریپارس عمران رایکا59

1400009151611180-17رضا قلندریپارسیان توکان اسپرلوس60

3366000حسین آسیابانپی کده سازه خاوران61
نرسیده به -خرداد15-بیرجند سجادشهر

2581فلکه جواد االئمه پ 

09156033828  

09151601365

25109000صادق آخوندیپیرامید سازه خاوران62
 36 پالک 8 آبان 13بیرجند خیابان 

طبقه همکف

09155630408 

09156043016

16500-17داوود جعفریپیوند توسعه فجر63
 1509125767327 پالک 30معلم 

4420843

3بیرجند غفاری شهرک گلها گلچین 14000-17حمید خزاعیتحکیم بتن کویر بیرجند64
09155620900 

09153612160

25109000محمد مهدی مهنیاتداوم سازه بیرجند65
 - 16 و14بین پاسداران - بیرجند 

2 واحد 5قطعه 

09153614826 

09151638861

3109153636483پالک -خیابان ابن حسام-بیرجند2162500-(شخص حقیقی)ایمان -ترابی66

6 پالک 1بیرجند توحید 14000-17محمدابراهیم عطائی بجدتکین پایدار اوستا67
09155134596 

09153636722

14000-16سیدجواد علمدار نقابیتالشگران هوشمند سعادت68
طبقه  (40...بقیه ا)- 3 فرعی 4نرجس 

اول

09155321931 

09105091132

4309155640070بیرجند خیابان معلم نبش معلم 3366000امیر عبدالهیتمیم دژ باقران69

25109000مهدی غریبیتوس امکان شرق70
 مجتمع 55نبش مدرس -بیرجند

سایبان طبقه دوم
09155620380

3151500-(شخص حقیقی)ایمان -جالیری71
23بیرجند خیابان قدس شرقی پالک 

09151639016

109155638401 پ 6بیرجند پیروزی 3151500-(شخص حقیقی)مرتضی -چکشی72

2709365613114قدس شرقی پالک -بیرجند غفاری3151500-(شخص حقیقی)فریدون -حاجی پور73

3151500-(شخص حقیقی)زهره - حاجی رضایی74
 پالک 65بیرجند خیابان مدرس مدرس 

51
09151639664

2162500-(شخص حقیقی)مرضیه -حسن زاده75
طبس میدان امام رضا دفتر معماری 

خشت اول
09132533296
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2209155622115 پ 47بیرجند مفتح 2151500-(شخص حقیقی)فضل اله -حسنی طبس76

5109153623240 پ 7بیرجند مدرس 3151500-(شخص حقیقی)سیدرضا -حسین زاده77

2009039066904 پالک 2سجادشهر امامت -بیرجند3151500-(شخص حقیقی)سید عمید -حسینی78

3151500-(شخص حقیقی)سیداحمد -حسینی79
 15خیابان پاسداران تقاطع -بیرجند

58پالک - خرداد
09199129325

2162500-(شخص حقیقی)محمدحسن -حسینی80
 6 و 4حدفاصل سپیده کاشانی -بیرجند

طبقه فوقانی رستوران
09155622574

13909151630716 پ 9بیرجند نبش سعیدی 3151500-(شخص حقیقی)علیرضا -حیدری81

14000-17محمودنیرومندخاور سازه بیرجند82
 09151614844 طبقه همکف شمالی46نبش مدرس 

32432494

3151500-(شخص حقیقی)مرتضی -خداپرست83
انتهای  -7.4بیرجند غفاری نسرین 

کوچه منزل شمالی طبقه سوم
09151605737

3609106647053 پ 8بیرجند توحید 3151500-(شخص حقیقی)عبدالرحمن -خواجوی84

3609366439293 پ 8بیرجند توحید 3151500-(شخص حقیقی)عبدالعزیز -خواجوی85

14000-17احسان ضیائیاندایان سازه پایا نقش86
حدفاصل -حاشیه بلوار جماران-بیرجند

52خ ستایش و ناهید پالک 
09155613047

14000-17سید مرتضی هاشمیدایموند سازه شرق87
خیابان فردوسی ساختمان ونوس  پالک 

 طبقه سوم34

09126957258 

05614423400

1009155638363بیرجند مهرشهر جنت 3151500-(شخص حقیقی)مرتضی -دره کی پور88

1409151652003 پالک 37خیابان توحید کوچه -بیرجند2162500-(شخص حقیقی)حسین -دری89

25109000رحیم عطار زادهدژار بنای خراسان جنوبی90
بیرجند صیاد شیرازی مجتمع میرداماد 

 طبقه فوقانی121واحد 
09155615651

309125612242 پ 16سجادشهر امامت -بیرجند3151500-(شخص حقیقی)علی -دهقانی91

3409153613733 پالک 21بیرجند خیابان معلم معلم 14000-17مهدی عابدینیدیبا سرا سازان خراسان جنوبی92

25109000سعید رسولیدیبا کاشانه طوس93
 1909155616560 پ 6 سمن 36بیرجند غفاری 

0911606229

25109000سیدرضا موسویدیبا کاوش ونداد94
23بیرجند باهنر غربی پالک 

09350582855

83بیرجند ابتدای باهنر شرقی پالک 14000-17غالمرضا کریم زاده مطلقرادیس آرکا خاوران95
09153615419 

09153401969

3151500-(شخص حقیقی)محمود - رحیمی 96
32پ پالک 3/6طالقانی -بیرجند

09155626120

25109000سیدجمال محبیانرخ بام ره آورد سازه شرق97
 پالک 11کوچه -بلوار پاسداران-بیرجند

4 واحد 20
09153613470

409352694453توحید -بیرجند3151500-(شخص حقیقی)الهه - رضایی98

5109155610406پ-چهارراه دوم-خیابان توحید-بیرجند1173500-(شخص حقیقی)صادق -رضایی99

2162500-(شخص حقیقی)غالمرضا - رفیعی نسب 100
 66بلوار مدرس نبش مدرس -بیرجند

4ساختمان صدف واحد 
09153620081
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14000-17(داوری)مهدی میری رهاب سازه ابتکار بنا101
62 پالک 54مدرس 

09153611223

209155615177 سهراهی اول پالک 25سجاد -بیرجند2162500-(شخص حقیقی)مصطفی-رهگذری102

09151645489جنب میدان صنعت-شهرک سیمان- قاین 2162500-(شخص حقیقی)کاظم - زارع 103

3151500-(شخص حقیقی)ایمان-زارعی درمیان104
10پ-خیابان استقالل-بیرجند

09151607848

3151500-(شخص حقیقی)حسین-زرگری105
17 پالک 4خیابان استقالل کوچه 

09152210859

909105480054 شبنم 29امامت -سجادشهر3151500-(شخص حقیقی)آیلین -زمانی106

09151636714شهرک چهکند-بیرجند3151500-(شخص حقیقی)غالمرضا -زنگویی107

25109000عاطفه درمیانیسازگستر قهستان108
 6 و 4بین سپیده کاشانی - بیرجند 

طبقه باالی رستوران فام

09157218932 

05632324318

25109000محمد بنی اسدیسازه سازان زلزله نگار شرق109
قاین بلوار سیمانشهر روبروی اداره راه و 

شهرسازی

09151657097 

09157567560

3366000وحید ساالریسایبان بنای شرق110
 59بیرجند خیابان مدرس بین مدرس 

61و 
09155611184

14000-17جواد مالکی فردسایبان ثمین استوار111
خیابان میرزا -بلوار توحید-بیرجند

13کوچک خان جنگلی پالک 
09155622374

-16محمود عباسیسایبان سازه شرق112
مدیریت پیمان 30000

بامصالح30000

 مجتمع سایبان 55نبش مدرس-بیرجند

طبقه اول

09155612080 

32032100

14000-17محمد اعتماد نژادسایبان سکنی کویر113
 و میدان 6بین غدیر - سجاد شهر 

 طبقه اول134والیت پالک 
 09151638540

3151500-(شخص حقیقی)مهدی -سبزه کار114
 پالک 37بیرجند خیابان توحید کوچه 

 طبقه همکف14
09105091157

25109000علی قاسمیسپهر عرشیای بیرجند115
3 طبقه دوم واحد 80 پالک 11مدرس 

09155619020

3366000علیرضا حامدی فردسدید ابتکار نوین ساخت116
بیرجند میدان جماران ساختمان باران 

طبقه دوم

09153625153 

09151606654

1909155626353 پالک 10خیابان پرستار کوچه -قاین3151500-(شخص حقیقی)ایمان -سراسیائی117

25109000علیرضا امینیسرایندگان آینده ساختمان118
-40پالک -8کوچه -بلوارمدرس-بیرجند

4واحد

09155610344   

09390687252

2009151600466 پ 11بیرجند طالقانی 3151500-(شخص حقیقی)رضا -سلجوقی119

3151500-(شخص حقیقی)سینا -سلطان دوست120
 5خ شهید رجایی،رجایی-نهبندان

62 پ 3میالن
09157924249

709153633301 پالک 1قاین بلوار سیمانشهر کوچه 2162500-(شخص حقیقی)محمد -سلمان زاده121

1173500-(شخص حقیقی)احمد-سورگی122
 969155610785 پالک 10مدرس 

2220237

9909128958700 پالک 24بیرجند مفتح 2162500-(شخص حقیقی)علی -شرفی123

-16مسعود عثمانیشرق سویل124
مدیریت پیمان 30000

بامصالح30000

 1709151421494 پ 20نبش توحید 

09155640642

309151634475بیرجند خیابان شهید فالحی پ 14000-17عباسعلی فرهمند رادشرق گستر بیرجند125
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1173500-(شخص حقیقی)مهرزاد-شفیعی126
10پالک  - 10ترنج 

09123072982

2162500-(شخص حقیقی)مجید -شمس آبادی127
 پالک 23کوچه -خیابان مفتح-بیرجند

24
09153622747

09158637377خ خیام-بیرجند3151500-(شخص حقیقی)الناز -شیدری128

609125372738 پ 46بیرجند معلم 3151500-(شخص حقیقی)مرتضی - شیروانی 129

3151500-(شخص حقیقی)مهدی - صادقی 130
5 پالک 3 ناهید 63مدرس - بیرجند

09151606925

2162500-(شخص حقیقی)عبدالفتاح -صالحی131
 77 پ 12 و 10بیرجند بین غفاری 

1طبقه اول واحد 
09151646175

1409159645010بهمن -بیرجند3151500-(شخص حقیقی)مرتضی -صالحی جنگل132

20209366511091 پالک 28توحید-بیرجند3151500-(شخص حقیقی)اعظم -صفاری133

3366000سیدمهدی حسینیصلصال سازه جنوب شرق134
خیابان طالقانی نبش طالقانی -بیرجند

202 ساختمان آلما واحد 2

09159151324 

09151613700

4209151609976 پ 33بیرجند نبش سجاد 3366000امید قادریطاق نما شرق135

809153639663 پالک 8/1امین زاده -  قاین3151500-(شخص حقیقی)امین -طحان پور136

3109158616816 پ 2قاین شهرک زعفرانیه خ پژوهش 2162500-(شخص حقیقی)علی اصغر -طحانی137

1409159658923 پالک 24بیرجند توحید 3151500-(شخص حقیقی)فرزاد - عباس پور 138

3151500-(شخص حقیقی)مجتبی -عبدالهی139
28پالک  - 4قاین پویندگان 

09157562080

1709151611741بیرجند سپیده کاشانی سحر شرقی پ 3366000فرزاد سیفیعرش نهاد پردیس140

3367500سیدعلی اسالمیعمران و ایده گستر پایا نوژن141
 7بوستان-میدان اول سجادشهر-بیرجند

9پ
09129681908

309157936557وحدت -طبس مسینا-درمیان3151500-(شخص حقیقی)بهرام-غفاری علی آباد142

2162500-(شخص حقیقی)سید مرتضی-فاطمی143
123 پالک 14نبش امامت 

09151606516

709308268600 پالک 41توحید -خیابان توحید-بیرجند3151500-(شخص حقیقی)امیر -فتوحی144

1173500-(شخص حقیقی)محمد -فدویان145
پ -48توحید -بیرجند خیابان توحید

 طبقه سوم16
09155618461

1173500-(شخص حقیقی)مهدی -فدویان146
پ -48توحید -بیرجند خیابان توحید

 طبقه سوم16
09151610121

2162500-(شخص حقیقی)میثم-فدویان147
13 پالک 38پاسداران 

09155628461

3366000مصطفی فدائی پورفرآیند سازان انرژی شرق148
 3509151614810 پالک 29خیابان مفتح نبش مفتح 

09155612922

25109000(کاظمیان)مژگان پارسا فرسا سازه کویر149
ساختمان -1انتهای طالقانی -بیرجند

8 واحد2طبقه -خاتم

09151635323  

05632221318

9نرسیده به جانبازان -قاین3151500-(شخص حقیقی)محمدحسن -فالحت150
09151645376 

05632523373
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3151500-(شخص حقیقی)هادی -فالحی 151
6 پالک 47مدرس - بیرجند

09151614761

2162500-(شخص حقیقی)مهین -فورگی نژاد152
 پالک 8سپیده -خیابان سپیده-بیرجند

1 واحد 5
09151913381

1173500-(شخص حقیقی)محمدامین -فیض بخش153
خیابان سلمان -بلوار سجادشهر-بیرجند

43فارسی پالک 
09155620670

4قاین نبش پیروزی 25109000امید نامی اسدآبادقصر بایگان154
09153626920 

09159620090

3151500-(شخص حقیقی)امیررضا -قهرمانی155
 14 بلوک 7مهرشهر جنت -بیرجند

طبقه اول

09157208551 

09923476762

14000-17جعفر بنی اسدیقهستان بنای شرق156
  109155615391 پ 33بیرجند امامت 

32447241

5009157555030 پ 5بیرجندمدرس 3151500-(شخص حقیقی)امین -کارگر157

10909158658023 پ 7بیرجند مفتح 3151500-(شخص حقیقی)محمداسماعیل -کاظمی158

-16علیرضا نصر آبادیکرومیت سازه شرق159
مدیریت پیمان 30000

بامصالح30000

بیرجند بلوار صیاد شیرازی مجتمع 

84میرداماد واحد 

09151613670 

09366930115

25109000ابوالفضل درویشی گازارکریاس بنا ساز160
 3209153613216 پ4آزادگان 

05632404197

09157237874 6نارنج -بیرجند3151500-(شخص حقیقی)آمنه -کریم زاده مطلق161

3366000محسن کفاش زادهکسرا سازه خاوران162
 پالک 30کوچه -بلوار مدرس- بیرجند

4 طبقه 68
09151145362

09155035006 فروشگاه سی گل15 و 13بین مدرس -بیرجند3151500-(شخص حقیقی)بهاره -کفاشی163

14000-17عبدالواحد صالحیکیمیا گستر خاوران164
 طبقه 12 و 10بین غفاری - غفاری 

فوقانی مواد غذایی

32436989 

09155623447

1409153634656بلوار غفاری انتهای غفاری 25109000سیدمرتضی خراشادیزادهکیهان سازه قهستان165

3366000رضا کدخداگرانش آب و ابنیه شرق166
 4خیابان مصطفی خمینی- بیرجند

4پالک
09155632008

25109000حمیدرضا دیمی مقدممبتکران طرح نو167
معلم، فردوسی، حد فاصل حافظ و 

پاسداران مجتمع  آوا طبقه همکف

09303003305 

09151640402

405632497012نبش پیروزی - بلوار پیروزی-قاین25109000سیدمحمدرضا مظلوم زادهمجریان سازه قهستان168

909153633676 پ 18بیرجند معلم 3151500-(شخص حقیقی)هادی -محمدپور169

3366000سجاد غالمیمدرن سازه بیرجند170
 37نبش توحید -خیابان توحید-بیرجند

ساختمان پرسا طبقه دوم
09153635978

25109000مهال خوشبختمسکن سازان قهستان171
بیرجند بلوار شهید ناصری واحد شماره 

 طبقه اول9

09159330428 

09153630941

25109000امید یوسفی طبسمسکن هزاره سوم کویر172
مجتمع -بلوار صیاد شیرازی-بیرجند

126میرداماد واحد 
09155624586

609192502674 پالک 16بیرجند ظفر 3151500-(شخص حقیقی)علی -مصلحی173

25109000مرتضی مقری فریزمعیار سازه شرق174
3نبش شهداء - بیرجند

09155616603

25109000علیرضا کاظمیمقاوم سطوح افق175
-مجتمع شرکت گاز -7سپیده -بیرجند

واحد غربی-طبقه اول

09155612961  

09331899469
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3366000مسعود بزرگانمقدم سازه بیرجند176
 2409151604953 پالک 22توحید 

32435808

25109000هوشنگ مودیمود سازه بیرجند177
15پ - 8دهخدا -بیرجند

9151611905

3151500-(شخص حقیقی)مهدی-مویدی نیا178
18 پ 17سجاد -سجادشهر

09158610609

1009157553465یوسفی-بیرجند3151500-(شخص حقیقی)اعظم -نخعی179

1709903188667 پالک 23سجاد -بیرجند3151500-(شخص حقیقی)مجید-نصیری180

409155612431 پ 39بیرجند پاسداران 3151500-(شخص حقیقی)حمیدرضا -نقیبی181

25109000احسان خاکینکو شهرساز بیرجند182
 63بلوار مدرس نبش مدرس -بیرجند

2پالک 
09151603473

25109000 (ناتوان)مهدی شکیبا نیا نماگستران شکیبا183
 پالک 52بلوار پاسداران کوچه - بیرجند

42
09155618215

14000-17ناصر نیرومندنیرومند بنای نوژان184
6 پالک 9بیرجند پاسداران 

09155614982

3151500-(شخص حقیقی)حسین -نیساری185
13پالک  - 6نسترن - 42غفاری 

09153630823

9109159610034بیرجند خیابان محالتی پالک 3151500-(شخص حقیقی)مصطفی -وارسته186

بیرجند خیابان ارتش روبروی بهزیستی14000-17مهدی محمدیویرا بنای خاوران187
09155610609 

05632416258

3366000منصور قلی زاده عیلکیویستا صعود مدرن188
 ساختمان صبا 5و3بیرجند بین مدرس 

3طبقه 
09155627029

31109155616369 پالک 55نبش مدرس - بیرجند 14000-17علی همایون مهرهمایون سازه شرق189

33 پ 1بیرجند نبوت 3366000علیرضا سهرابی فردهیدرو خاک سنج شرق190
09155623381 

09151601134
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