
تلفنآدرسشهرستانمدیر عاملنام شرکت
44828814آستارا - خیابان فارابی-  روبروي کوچه پریان - پالك 378آستاراحمید حسینجانیصدیق نور آستارا

42123068آستانه اشرفیه- خ شهید بهشتی ، نرسیده به میدان فردوسی ، ساختمان گل یاس ، طبقه اول ، واحد 2مهدي صالحراه میقات
42128877آستانه اشرفیه- خیابان فردوسی- جنب اداره بهزیستی - نبش کوچه یلدامحمدحسن غالمیشبان گشت جاللیه

42137118آستانه اشرفیه - روبروي حرم آقا سید جالل الدین اشرف- پاساژ نصراحمدعلی شعبانیکوچان اشرفیه
42123820آستانه اشرفیه - میدان امام حسین (ع) - ساختمان قربانیسجاد قربانیهجرت

44433574بندرانزلی ـ فلکه گاز- جنب دانشگاه پیام نورمرتضی اکبري سلطانیخزرگشت
44442600بندر انزلی  -غازیان -میدان ماال -جنب باشگاه پرورش اندام طالب نیا - پالك 2علی اصغر کریم بخشعارفان

44439377بندرانزلی- خیابان طالقانی - کوچه تختی 3- جنب شیرینی فروشی شاخه نباتمحمد یوسفیقوگشت انزلی
33261500رشت - خیابان تختی ، روبروي پاساژ تختیمحمدعلی اکبريآل رسول

33243600رشت- سبزه میدان -ساختمان سبزسید احمد مطلبیچاوش
33558819رشت -بلوار شهید رجایی-روبروي مسجد موسی بن جعفر(ع) - نبش کوچه26عبداله غفاريراه حق

33240562رشت ـ خیابان آیت ا... رودباري - جنب پلمیر فتح اله عظیمیسپیدرود
33330313رشت - خیابان مطهري - سه راه انقالب (حاجی آباد) - جنب بانک کشاورزيحسن رضاي حق دوستسفرسبزشمال

33320243رشت - خیابان حافظ - چهارراه استانداري - پالك 170حسین جهانشادشادگشت
33242073رشت - خیابان معلم ـ باغ اله وردي ـ ابتداي استادسرا - جنب خیاطیحبیب پریمنگل راه جنت

33331929رشت-  خیابان امام خمینی(ره) - کوي چهاربرادران- ساختمان اصغرنیا پالك 21 سعید حسامگیل گشت حسام
33119857رشت - خیابان تختی - نبش کوچه کاسپین - روبروي موسسه مالی اعتباري مهرمحمدرسول نیازمندگیل راه رضوان

33837888رشت - خیابان شهدا (الهیجان) - روبروي جایگاه CNG - ساختمان صفه - طبقه اولعبداله آقایی زادهگیل راه منتظران
33251716رشت - خیابان شریعتی - روبروي پاساژ کویتی - جنب بانک رفاهمحمدحسن حاتمیگیالن گشت کوثر
33855001رشت- خیابان شهدا (الهیجان) - کوچه 12 متري پاستور ، پالك 6 ابراهیم بهمنی جاللینسیم گشت گیالن

33500205رشت - خیابان معلم - تقاطع دوم - ساختمان ادریس ـ طبقه اول - واحد اولشهریار بی آالیشنورعرفات
33221140رشت - خیابان امام خمینی (ره)- اول کوي آفخرا - ساختمان باران - پالك 56محمد همتیهمت

اسامی دفاتر و شرکت هاي زیارتی استان گیالن داراي سهمیه در مرحله دوم عمره 
از 93/12/23 الی 94/03/26 (جدول شماره 3)

آستانه اشرفیه

بندرانزلی

رشت



تلفنآدرسشهرستانمدیر عاملنام شرکت
34625218رودبار- خلیل آباد، خیابان امام خمینی (ره)، جنب پل هوایی (مصلی)رودباربیت اله فکوريراه وصال

42622322رودسر- میدان آیت اله طالقانیرودسرمنصور یوسف نیاوفاق رودسر
44324822صومعه سرا - خیابان شهید برشنورد- جنب بانک مسکنصومعه سراسیداسماعیل نعیمیدنیاي جدید

34738461فومن - خیابان شهدا، نبش ارتباطی مدرس (روبروي خیابان بسیج)فومنرسول تیغ نوردراهیان نور مشعر
42238613الهیجان- خیابان دکتر حشمت - روبروي ورزشگاه 4000 نفرهسیدجعفر آل نبیآل نبی شرق گیالن

42228513الهیجان - تقاطع خیابان کاشف شرقی - نبش خیابان قیامعلیرضا پدیدارنظرنسترن الهیجان
42538181لنگرود- میدان معلم- اول جاده لیالکوه- جنب ایستگاه تاکسیقربانعلی جهاندیدهپرواز نور لنگرود

42526356لنگرود- خیابان سعدي - روبروي ایستگاه کوملهغالمعلی کشاورزراهیان نینوا
42545121لنگرود - جاده چمخاله- جنب مسجد امام حسن مجتبی(ع)یوسف حسین نژادگیل راه بصیرت

42525089لنگرود - میدان معلم - خیابان تربیت (ابتداي جاده قدیم لیالکوه) - جنب نانوایی عباسیابوالحسن جهانیگیل گشت بشارت
42538681لنگرود - بلوار کشاورز ، جاده لیال کوه ، بعد از تعاونی فرهنگیانقاسم پرویزي مقدملنگرگشت قائم

لنگرود

الهیجان


