
  
  

  راهنماي تلفن شهرستان بیرجند
 

 تلفنهاي ضروري 4437522 اداره تعاون
 2223688 اداره ثبت اسناد

 2221067 امالكاداره اسنا دو 125 آتش نشانی
 2222141 اداره ثبت واحوال 122 اتفاقات آب و فاضالب

 22262336 اداره دارایی 121 اتفاقات برق
 4430201 اداره سیلو 113 اداره اطالعات
 2223816 اداره صنایع ومعادن 148 اداره بهزیستی

 4430482 اداره فرش  193 اداره پست
 2222194 اداره قند وشکر  141  راههااداره کل راه و ترابري اطالعات

 4439893 اداره کار وامور اجتماعی 115 اورژانس
 22362816 اداره کل راه وتراوري 135 پاسخگوي روابط عمومی مخابرات

 22210135 اداره کل کمیته امداد امام 116 حفاظ اطالعات 
 222746 اداره گمرك 117 خرابی تلفن مخابرات

 4430584 اداره محیط زیست  128 ه بامواد مخدر دایره مبارز
 2227484 اداره منابع طبیعی 142 سازمان تامین اجتماعی و اطالعات

 4435888 امور آب ناحیه بیرجند 137 شهرداري بیرجند
 4430447 امور اراضی جنوب خراسان 124 مبارزه با گرانفروشی

 2222592 زش وپرورشامور تربیتی آمو 110 مرکز فوریتهاي پلیسی
 2223700 امور زندانهاي جنوب خراسان 147 مشاور دارویی هالل احمر

 4431335 امور مشترکین مخابرات 144 نداي قرآن
 2222345 حسابداري آبونمان مخابرات 114 نیروي مقاومت سپاه پاسداران

 4431117 خرابی تلفن مرکز انقالب 118 واحد اطالعات ومخابرات
 ات و سازمانهاي دولتیادار 2221117 خرابی تلفن مرکز شاهد
 4442055 انجمن پزشگان عمومی

 2229051 انجمن حمایت از بیماران کلیوي 2226683 آب وفاضالب روستایی
 2222035 اوقاف وامور خیریه  4432147 آزمایشگاه فنی ومکانیک خاك

 222703 بسیج دانش آ موزي 2222026 آموزش وپرورش
 2228292 اداره آموزش و اشتغال خدمات

 

 4440233 بسیج دانشجویی
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 4432041 بنیاد شهیدانقالب اسالمی  44455713 اداره ارشاد اسالمی
 4434551 بنیاد مستضعفان وجانبازان 4434332 اداره ارشاد اسالمی

 44349056 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  2226746 اداره استاندارد
 2221048 پایگاه پدافنده هوایی بیرجند 2229999 ر عشایراداره امو

 4430778 تربیت معلم شهید باهنر 2227444 اداره بازرگانی
 22270013 )ع( انصار الرضا3تیپ  2222602 اداره برق بیرجند

 2222400 جمعیت هالل احمر  2222808 اداره بهزیستی 
 2222629 جهاد دانشگاهی بیرجند 44410012 اداره بیمه خدمات درمانی نیروهاي مسلح

 2222234 فرودگاه بیرجند 2222447 اداره پست
 2222388 فروشگاه اتکاه 44300913 اداره تربیت بدنی

 2222384 1فروشگاه فرهنگیان  22227101،4 جهاد کشاورزي بیرجند
 2221272 2فروشگاه فرهنگیان  2224416 حوزه علمیه آیتی
 4433046 2فروشگاه مصرف تیپ  4430221 ويحوزه علمیه رض

 2222881 فروشگاه مصرف شهرداري  2227722،5 حوزه قضایی بیرجند 
 2210062،3 فروشگاه مصرف کارکنان دولت  4437900 خبرگزاري جمهوري اسالمی 

 2228021،2 قرارگاه انصار بیرجند  22224582 خبرنگار آواي بیرجند
 2221084 رارگاه تاکتیکی سلمانق  4435700 خبرنگارخراسان

 2222610 )ص(قرارگاه نبی اکرم  2223003 خبرنگار صدا وسیما 
 4432079 کلینیک دامپزشکی  2222721 خبر نگار قدس 

 2227172 گروه نو سازي مدارس   2229700 خبرنگار کیهان و اطالعات
 2224375 مجمع امور صنفی تولیدي خدمات فنی   2228572 خبرنگار نو اندیش 
 4322222 مدرسه قرآن وعترت  4433118 خبرنگار همشهري 

 4430151،3 مدیریت مخابرات بیرجند  2227112،3 دادسراي انقالب اسالمی 
 2222004،6 مدیریت میراث فرهنگی   2224590 دادسراي نظامی بیرجند

 4440110  بیرجند04مرکز آموزش   2227728 دادگستري 
 2226157 ) ص(مرکزآموزش قرارگاه محمد رسول اهللا   2222841 انندگیدایره راهنمایی ور
 2223831 مرکز توانبخشی علی اکبر  2227377 دفتر امام جمعه

 4431117 ) س(مکتب نرجس   2227959 دفتر جامعه روحانیت
 2222982 )ع(موسسه امام حسین   2223541 دفتر گذر نامه انتظامی
 2226001،2 نیروي انتظامی بیرجند  2224486 دفتر نماینده بیرجند
  نیروي مقاومت بسیج سپاه  2227755 راهنمایی و رانندگی 

 بانکها  2227200 سازمان   اتوبوسرانی 
 2220082 بانک تجارت مقیم جنوب خراسان  4436080 سازمان تامین اجتماعی
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 2222469 بانک تجارتامام خمینی  2225400 سازمان تبلیغات اسالمی
 4435552 بانک تجارت معلم  2229031 سازمان حمل ونقل پایانه ها

 2226877 بانک صادرات حوزه بیرجند  4438400 ستاد اقامه نماز جمعه 
 2230384 بانک صادرات مرکزي  2220041 شرکت بیمه ایران مرکزي 

 4432011 بانک صادرا ت  توحید  2222860 شرکت نفت 
 2230388  صادرات معلمبانک  22277722 شوراي شهر 

 2224622 بانک ملت حوزه بیرجند  2227772 شهرداري بیرجند 
 2226058 بانک ملت مرکزي  2222201،2 1شهرداري منطقه 
 2225467 بانک ملت معلم   2222193 2شهرداري منطقه 
 2223030 بانک ملت شعبه میدان امام خمینی   4442033 3شهرداري منطقه 
 2222096 بانک ملی حوزه بیرجند  4436446 4 شهرداري منطقه

 2222390 بانک ملی مرکزي   2223003 فرستنده رادیویی بیرجند
 2223435 بانک ملی شعبه بازار  22260615 فرمانداري

 داروخانه ها  2222766 بانک ملی حکیم نزاري 
 2228267 داروخانه دکتر ابراهیمی  22226595 بانک سپه مرکزي

 4434064 داروخانه دکتر اربابی  4428258  سرپرستی بانک سپه
 2225599 )شفا(داروخانه دکتر جاهد   2229050 بانک سپه مدرس

 2227500 داروخانه دکتر حسن پور   2225493 بانک سپه کویر تایر 
 4437747 داروخانه دکتر حقگو  2229459 بانک رفاه کارگران بیرجند
 2220340 داروخانه دکتر داودي  2230303 بانک رفاه کارکران مرکزي
 2223001 داروخانه دکتر رستمی  2227988 بانک رفاه شعبه طالقانی

 228883 داروخانه دکترزنگویی  2227503 سرپرستی بانک کشاورزي
 2220922 داروخانه دکتر سبزواري  2227547 بانک مسکن مرکزي

 2222111 فداروخانه دکتر شری  2223319 بانک کشاورزي مرکزي 
 4439494 داروخانه دکتر طاقی  2222870 بانک مسکن جمهوري

 2228885 داروخانه دکترعابدینی  دانشگاهها و مراکز علمی
 4430119 )پاستور(داروخانه دکتر فرخی   4430001،5 دانشگاه آزاد اسالمی

 4433319 داروخانه دکترمتقی نیا   2224802،4 دانشگاه بیرجند
 2227566 داروخانه دکتر محمودي  2220024،5 م نوردانشگاه پیا

  2232991  داروخانه دکتر مهنیا  2228006 دانشگاه صنعت ومعدن
  0562422،3908  )خوسف(داروخانه دکتر ناصري   443041 ادانشگاه علوم پزشگی

  2226855  داروخانه دکتر نصیري  4431388 آموزشکده سپیده کاشانی
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  4431532  داروخانه دکتر هاشم زهی  4448355  آموزشکده فنی ابن حسام
  2224170  داروخانه دکتر سینا  2227611 مرکز آموزش کشاورزي محمدیه

  2222031  )هالل احمر(داروخانه دکتر غدیر   2224446 آموزش فنی وحرفه اي
 حسینیه ها ومساجد  بیمارستانهاومراکز درمانی

  2228010  )ع(حسینیه امام رضا   4443115 اورژانس بیرجند
  2224395  حسینیه صاحب الزمانی  2222600 )ع(بیمارستان امام رضا 
  4439661  حسینیه گاز اریها  4443001،9 )عج(بیمارستان  ولیعصر 

  2224416  آیتی...مسجد آیت ا  2222028 بیمارستان مهر
  2227995  مسجدالحسین جوادیه  2222013 بیمارستان ارتش

  2226253  مسجدالرسول بازار  44435012 عیبیمارستان تامین اجتما
  2227999  )ع(امام حسن   4439772 )ع(دارالشفاءامام حسین 
  2238999  )ع(مسجد امام حسین  2227878 )س(دارالشفاءفاطمه الزهرا

  2226171  مسجدمرتضوي  4431932 )ع(دارالشفاء امام جعفر صادق
  2228820  )ع(مسجد علی ابن ابیطالب  4431932 دارالشفاء توحید

  2227177  )مصلی(هیئت ابوالفضلی    2224444  پایگاه انتقال خون بیرجند
  4435250  هیئت بنی فاطمیه توحید   2220350  پزشگی قانونی

  2227322  هیئت فاطمیه بیرجند   ---------  ---------------------------
  2220055  )س(هیئت محبان  الزهرا    ---------  ---------------------------

  
  

 2225000 صدر بیرجند  شرکتهاي مسافربري
 4442020 طلوع فروردین  2229119 تعاونی آزادي

 4431167 فروردین درخشان  2222047 تعاونی ایران پیما
 2228080 کارش بیرجند  2222655 تعاونی ایران پویا
 4440444 کاروان دوستی  2223892 تعاونی خاور نورد
 4431811 الله قهستان  2224403 فر تعاونی سیر س
 4430920 مطمئن سیر  2229111 تعاونی نصر

 2229291 مک پیکر  2228999 تعاونی  وحدت کبیر
 44312076 مهنام بیرجند  22233034 تعاونی شرکت لوان تور 

 4431031 میثاق افق   آژانس هاي درون شهري
 4430839 نصیر وحدت  4435400 آسمان پیما

 4439991 نیلوفر شهر  4433445  سیرابوذر
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 4433620 وحدت پیما  2239200 احسان محبان
 2223540 هدایت پردیس  44447070 امید نورد خاوران

 4436000 یگانه پویا  4432903 بهاره بیرجند
    4430303 پرستو سیر 

      4438375 پرستو صبا
      2227080 پیک صبا

      2237700 تندر بیرجند 
      2226226 زرو سیرتی

      4433339 حقیقت رو
      4437992 77دانشجویی 
    4430000 دانش سیر 

      2226060 رانندگان محب
      2222424 راهیان شب

      4447816 زرین درخشان
      4430053 ساحل بیرجند

      2224040 سپهر پیما
      4443502 ستاره درح
      4436800 ستاره نورد
      2221150 شباشب

      2226789 شب چراغ
      2226051 شبدان حجت

       2228029  شب شتاب سحر
       2222566  شرق راهور

       2225050  شقایق
       2226826  صبح خیر
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