اسامی دفاتر و شركت هاي زيارتی استان گیالن داراي سهمیه در مرحله اول عمره
از  93/09/19الی ( 93/12/20جدول شماره )1
نام شركت

مدير عامل

شهرستان

آدرس

تلفن

صديق نور آستارا

حمید حسینجانی

آستارا

آستارا  -خیابان فارابی -روبروي كوچه پريان  -پالك 378

44828814

راه میقات

مهدي صالح

آستانه اشرفیه -خ شهید بهشتی  ،نرسیده به میدان فردوسی  ،ساختمان گل ياس  ،طبقه اول  ،واحد 2

42123068

شبان گشت جاللیه

محمدحسن غالمی

آستانه اشرفیه -خیابان فردوسی -جنب اداره بهزيستی  -نبش كوچه يلدا

42128877

كوچان اشرفیه

احمدعلی شعبانی

آستانه اشرفیه  -روبروي حرم آقا سید جالل الدين اشرف -پاساژ نصر

42137118

هجرت

سجاد قربانی

آستانه اشرفیه  -میدان امام حسین (ع)  -ساختمان قربانی

42123820

خزرگشت

مرتضی اكبري سلطانی

بندرانزلی ـ فلكه گاز -جنب دانشگاه پیام نور

44433574

عارفان

علی اصغر كريم بخش

بندر انزلی -غازيان -میدان ماال -جنب باشگاه پرورش اندام طالب نیا  -پالك 2

44442600

قوگشت انزلی

محمد يوسفی

بندرانزلی -خیابان طالقانی  -كوچه تختی  -3جنب شیرينی فروشی شاخه نبات

44439377

تالش زائر

محسن اسفندفر

تالش  -خیابان امام خمینی(ره) -جنب شیرينی سراي نمونه

44224757

آل رسول

محمدعلی اكبري

رشت  -خیابان تختی  ،روبروي پاساژ تختی

33261500

چاوش

سید احمد مطلبی

رشت -سبزه میدان -ساختمان سبز

33243600

راه حق

عبداله غفاري

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

33558819

سپیدرود

میر فتح اله عظیمی

رشت ـ خیابان آيت ا ...رودباري  -جنب پل

33240562

سفرسبزشمال

حسن رضاي حق دوست

رشت  -خیابان مطهري  -سه راه انقالب (حاجی آباد)  -جنب بانک كشاورزي

33330313

شادگشت

حسین جهانشاد

رشت  -خیابان حافظ  -چهارراه استانداري  -پالك 170

33320243

گل راه جنت

حبیب پريمن

رشت  -خیابان معلم ـ باغ اله وردي ـ ابتداي استادسرا  -جنب خیاطی

33242073

گیل گشت حسام

سعید حسام

رشت -خیابان امام خمینی(ره)  -كوي چهاربرادران -ساختمان اصغرنیا پالك 21

33331929

گیل راه رضوان

محمدرسول نیازمند

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

33119857

گیل راه زائر

محمود رمضانپور نرگسی

خیابان سعدي -خیابان معلم -سمت چپ -نبش كوچه دانش-2ساختمان كاسپین -طبقه اول

33231357

گیل راه منتظران

عبداله آقايی زاده

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

33837888

گیل راه نعیم

علیرضا يزدانی

رشت  -باالتراز داناي علی  -روبروي توزيع برق

33542344

گیالن گشت كوثر

محمدحسن حاتمی

رشت  -خیابان شريعتی  -روبروي پاساژ كويتی  -جنب بانک رفاه

33251716

آستانه اشرفیه

بندرانزلی
تالش

رشت

شهرستان

نام شركت

مدير عامل

گیالن هما

احمد جعفري

رشت-خیابان سعدي  -جنب مجتمع شهروروستا -خیابان نومبارك -پالك50

مهستان

اسماعیل پوررحیمی

رشت  -خیابان شهیدرجايی -جنب رستوران سنتی آبشار

33502844

نسیم گشت گیالن

ابراهیم بهمنی جاللی

خیابان شهدا (الهیجان)  -كوچه  12متري پاستور  ،پالك 6

33855001

نور سبز

مظفر نصر

رشت  -خیابان نامجو  -خیابان شهید سیادتی -پالك1

33330798

نورعرفات

شهريار بی آاليش

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

33500205

نیک گشت

احمد نیكزاد

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

33334344

همت

محمد همتی

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

33221140

ياسین گشت گیالن

عباس فتحی

رشت  -خیابان معلم  -چهارراه علی آباد -باالي كاشی قصرزرين

33522900

راه وصال

بیت اله فكوري

رودبار -خلیل آباد ،خیابان امام خمینی (ره) ،جنب پل هوايی (مصلی)

34625218

مسافران طريقت نور

يعقوب نصرتی

رودسر -خیابان طالقانی -جنب درمانگاه شماره 1

42622915

وفاق رودسر

منصور يوسف نیا

رودسر -میدان آيت اله طالقانی

42622322

دنیاي جديد

سیداسماعیل نعیمی

صومعه سرا

صومعه سرا  -خیابان شهید برشنورد -جنب بانک مسكن

44324822

راهیان نور مشعر

رسول تیغ نورد

فومن

فومن  -خیابان شهدا ،نبش ارتباطی مدرس (روبروي خیابان بسیج)

34738461

آل نبی شرق گیالن

سیدجعفر آل نبی

الهیجان -خیابان دكتر حشمت  -روبروي ورزشگاه  4000نفره

42238613

راهیان حرم الهیجان

كاظم نجدي

الهیجان -میدان آزادگان  -به طرف كمربندي -سمت چپ

42345062

نسترن الهیجان

علیرضا پديدارنظر

الهیجان  -تقاطع خیابان كاشف شرقی  -نبش خیابان قیام

42228513

پرواز نور لنگرود

قربانعلی جهانديده

لنگرود -میدان معلم -اول جاده لیالكوه -جنب ايستگاه تاكسی

42538181

راهیان فدك

غالمرضا حسین نژاد

لنگرود  -خیابان حافظ ـ روبروي تعاون روستايی

42533300

راهیان نینوا

غالمعلی كشاورز

لنگرود -خیابان سعدي  -روبروي ايستگاه كومله

42526356

گیل راه بصیرت

يوسف حسین نژاد

لنگرود  -جاده چمخاله -جنب مسجد امام حسن مجتبی(ع)

42545121

گیل گشت بشارت

ابوالحسن جهانی

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

42525089

لنگرگشت قائم

قاسم پرويزي مقدم

لنگرود  -بلوار كشاورز  ،جاده لیال كوه  ،بعد از تعاونی فرهنگیان

42538681

رشت

رودبار
رودسر

الهیجان

لنگرود

آدرس

تلفن
33126817

