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ردی
  ف

  آدرس دفتر  شهر  فاکس  تلفن دفتر  دارنده پروانه  شماره پروانه

  کی ينبش نواب صفو   – یدوم غرب يمتر ستیب   –مدرس  ابانیخ  رجندیب 32210002 32210002  محمدکریم رضائی  18-72- 1016  1
  7و  5بین طالقانی   -خیابان طالقانی   رجندیب 32211127 32211444  مهرور نویم  72- 18- 1004  2
  168پالك   -  17و   15  يمنتظر نیب  -  يمنتظر دیشه ابانیخ  رجندیب 32231177 32236070  یدختیب نیحس محمد  72- 18- 1043  3
  حاشیه  میدان آزادي    رجندیب 32315006 32313000  نورد صحرا رضا  18-72- 1049  4
  114پالك     -  نبش قدس  یک  - خیابان قدس   -خیابان پاسداران   رجندیب 32447170 32444343  یحسن رهطاه  72- 1048-18  5
  مقابل هیأت حسینی  –خیابان انقالب   رجندیب 32233815 32233815  یاسالم محمد دیس  72- 18- 1001  6
  جنب بانک توسعه صادرات  -پارك آزادگان   يبرورو  - یمحالت دیشه ابانیخ  رجندیب 32342501 32342320  حسین رحمانی  72- 18- 1047  7

  17پالك  - طوس يچهاراه قناد -پانزده خرداد ابانیخ  رجندیب 32439445 32444884  محمدرضامزگی نژاد  18-72- 1038  8
    روبروي خوابگاه توحید   - نبش تقاطع بعثت   -خرداد  15خیابان   رجندیب 32421250 32421250  یخزاع طاهره  72- 1007-18  9
  19جمهوري    -  اسالمیخیابان جمهوري   رجندیب 32220025 32220025  يرآبادیام فاطمه  72- 18- 1010  10
  مقابل اداره کل مالیاتی- 6نبش دانشگاه-خیابان دانشگاه- میدان شهدا  رجندیب 32229011 32232080  يفرهاد نیپرو  72- 18- 1017  11
  30پالك   -  9 یبرگ دیبعد از شه  -  یبرگ دیشه ابانیخ  رجندیب 32311356 32311356  ياکبر حهیمل  18-72- 1021  12
  ابتداي خیابان میرزا کوچک خان غربی - چهارراه اول توحید -خیابان توحید  رجندیب 32432099 32432099  یدختیب هومن  72- 1014-18  13
  15پالك-مورپوریت دیشه ابانیخ  - 6و  4بین مدرس- بلوارمدرس  رجندیب 32230021 32230021  یصالح محمدصالح  18-72- 1019  14
   روبروي داروخانه دکتر آهنی  -دو به امامت  دهینرس   -خیابان امامت   - سجادشهر  رجندیب 32413100 32413100  سمیه نیک طینت  18-72- 1045  15
  9و 7بین معلم  - ر معلموابل  رجندیب 32235496 32210666  معصومه شریفی شیرخند  72- 1041-18  16
  )ع(مرکز آموزشی امام رضا    -  04پادگان   بیرجند 32205800  32205800  اسداله حیدرزاده  72- 18- 1050  17
  16و  14بین غفاري  -خیابان غفاري   رجندیب 32448903 32422232  ام البنین کاووسی  72- 18- 1037  18
  مصلی يروبرو –یدان شهید راستگو م –خیابان جمهوري اسالمی   رجندیب 32235800 32230553  زاده میابراه حانهیر  18-72- 1024  19
  روبروي بانک ملی  - نرسیده به چهارراه شهید کوشه اي   -خیابان رجائی   رجندیب 32315698 32315698  يسرور هیرق  72- 18- 1006  20
  9نبش ولیعصر    -خیابان ولیعصر   –) دهلکوه (مهرشهر   رجندیب 32301112 32301112  ياکبری عل زهرا  18-72- 1027  21
  روبروي دانشکده کشاورزي  - یجاده اصل هیحاش  - رآبادیشهرك ام  درآبایامروستاي  32253838 32253838  زادهي رآبادیام... عبدا  72- 1023-18  22
  روبروي بیت الزهرا- خیابان آیت اهللا گازاري   - معصومیه   بیرجند 32258465  32258465  فاطمه خسروي  72- 1052-18  23
  طبقه باالي بانک قوامین -تقاطع خیابان دولت - بلوار شعبانیه  بیرجند 32371163  32371159  سراوانی حمید جاهد  72- 1066-18  24
  نبش خیابان نیلوفر- بلوارشهید آوینی  بیرجند  32348161  32348161  محمدحسین چکشی  72- 1059-18  25
  جنب بانک ملی–بلوار شهید مرتضی حاجی آبادي  - حاجی آباد  حاجی آباد بیرجند 32257925  32257925  مرضیه حاجی آبادي  18-72- 1061  26

 
 
 

 


