لیست دفاتر مجاز نقل و انتقال فیش حج تمتع استان گیالن
رديف

نام شركت/دفتر

مدير عامل

شهرستان

آدرس

تلفن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

صديق نور آستارا

حمید حسینجانی

آستارا

خیابان فارابی -روبروي كوچه پريان  -پالك 378

44828814-44827445

راه میقات

مهدي صالح

آستانه اشرفیه

خ شهید بهشتی -نرسیده به راهنمايی و رانندگی -ساختمان گل ياس -واحد 2

42123068-42121625

شمیم عطر منتظران

عبداله آقايی زاده

رشت

خیابان شهدا(الهیجان)  -روبروي جايگاه  - CNGساختمان صفه  -طبقه اول

33837888-33843271

گل راه جنت

حبیب پريمن

رشت

فاز دوم بلوار ضیابري (بلوار شهیدان حبیب زاده) -جنب بیمه آسیا

33514610

گیالن گشت مهستان

حسین پوررحیمی

رشت

خ شهیدرجايی -جنب رستوران سنتی آبشار

33502844

گیل راه رضوان

محمدرسول نیازمند

رشت

خیابان تختی  -نبش كوچه كاسپین  -روبروي موسسه مالی اعتباري مهر

33119857

گیالن گشت كوثر

محمدحسن حاتمی

رشت

خیابان شريعتی  -روبروي پاساژ كويتی  -جنب بانک رفاه

33251716

نورعرفات

شهريار بی آاليش

رشت

خیابان معلم  -تقاطع دوم  -ساختمان ادريس ـ طبقه اول  -واحد اول

33500205-33525777

نیک گشت

احمد نیکزاد

رشت

خ امام خمینی(ره) -نرسیده به میدان حشمت -روبروي بانک رفاه-پاساژ برازنده

33334344-33338988

راه حق

عبداله غفاري

رشت

بلوار شهید رجايی -روبروي مسجد موسی بن جعفر(ع)  -نبش كوچه26

33558819-33523839

رهپويان نور الزهرا

حسن يگانه

رشت

بلوار شهید چمران ،روبرو شركت واحد ،نبش كوچه شهید عبادي ،ساختمان ديدار

33846635

سفرهاي رويايی كامیاب

ابراهیم كامیاب

رشت

خیابان نامجو  -خیابان شهید سیادتی -پالك1

33330798

همت

محمد همتی

رشت

خ امام خمینی (ره) -اول كوي آفخرا  -ساختمان باران  -پالك 56

33221140-33247200

وفاق رودسر

منصور يوسف نیا

رودسر

میدان طالقانی (سپاه) ،نرسیده به پل

42622322

راهیان نور مشعر

رسول تیغ نورد

فومن

خیابان شهدا -نبش ارتباطی مدرس (روبروي خیابان بسیج)

34738461-34734490

پرواز نور لنگرود

قربانعلی جهانديده

لنگرود

میدان معلم -اول جاده لیالكوه -جنب ايستگاه تاكسی

42538181

راهیان فدك

غالمرضا حسین نژاد

لنگرود

خیابان حافظ  -روبروي تعاون روستايی

42533300-42541300

راهیان نینوا

غالمعلی كشاورز

لنگرود

خیابان سعدي  -روبروي ايستگاه كومله

42526356-42528538

گیل گشت بشارت

ابوالحسن جهانی

لنگرود

میدان معلم  -خیابان تربیت (ابتداي جاده قديم لیالكوه)  -جنب نانوايی عباسی

42525089-42545089

تاریخ آخرین بروزرسانی1399/08/25 :

