
لیست دفاتر زیارتی مجاز جهت نقل و انتقال اسناد عمره مفرده استان گیالن 

تلفنآدرسشهرستانمدير عاملدفتر/نام شركترديف
 آستاراحمید حسینجانیصديق نور آستارا1 44827445-37844828814پالك - روبروي كوچه پريان   -خیابان فارابی

42121625-242123068واحد - ساختمان گل ياس-نرسیده به راهنمايی و رانندگی -خ شهید بهشتی آستانه اشرفیهمهدي صالحراه میقات2

42139920-42128877نبش كوچه يلدا- جنب اداره بهزيستی - خ فردوسیآستانه اشرفیهمحمدحسن غالمیشبان گشت جاللیه3

44426619-44439377جنب شیرينی فروشی شاخه نبات- 3كوچه تختی - خیابان طالقانی بندرانزلیمحمد يوسفیقوگشت انزلی4

33261400-33261500خیابان تختی ، روبروي پاساژ تختیرشتمحمدعلی اكبريآل رسول5

33523839-2633558819نبش كوچه - (ع)روبروي مسجد موسی بن جعفر- بلوار شهید رجايیرشتعبداله غفاريراه حق6

33846635بلوار شهید چمران، روبرو شركت واحد، نبش كوچه شهید عبادي، ساختمان ديداررشتحسن يگانه رهپويان نور الزهرا7

133330798پالك  -خیابان شهید سیادتی- خیابان نامجو رشتابراهیم كامیابسفرهاي رويايی كامیاب8

33843271-33837888طبقه اول- ساختمان صفه  - CNGروبروي جايگاه  - (الهیجان)خیابان شهدارشتعبداله آقايی زادهشمیم عطر منتظران9

33514610جنب بیمه آسیا- (بلوار شهیدان حبیب زاده)فاز دوم بلوار ضیابري رشتحبیب پريمنگل راه جنت10

33119857روبروي موسسه مالی اعتباري مهر- نبش كوچه كاسپین - خیابان تختی رشتمحمدرسول نیازمندگیل راه رضوان11

33251716جنب بانک رفاه- روبروي پاساژ كويتی - خیابان شريعتی رشتمحمدحسن حاتمیگیالن گشت كوثر12

33502844جنب رستوران سنتی آبشار- خ شهیدرجايیرشتحسین پوررحیمیگیالن گشت مهستان13

33525777-33500205واحد اول- ساختمان ادريس ـ طبقه اول - تقاطع دوم - خیابان معلم رشتشهريار بی آاليشنورعرفات14

33338988-33334344پاساژ برازنده-روبروي بانک رفاه- نرسیده به میدان حشمت- (ره)خ امام خمینیرشتاحمد نیکزادنیک گشت15

33247200-5633221140پالك - ساختمان باران - اول كوي آفخرا - (ره)خ امام خمینی رشتمحمد همتیهمت16

33522900باالي كاشی قصرزرين- چهارراه علی آباد- خیابان معلم رشتعباس فتحیياسین گشت گیالن17

42622322، نرسیده به پل(سپاه)میدان طالقانی رودسرمنصور يوسف نیاوفاق رودسر18

34734490-34738461(روبروي خیابان بسیج)خیابان شهدا، نبش ارتباطی مدرسفومنرسول تیغ نوردراهیان نور مشعر19

42228060-42228513نبش خیابان قیام-  تقاطع خیابان كاشف شرقی الهیجانعلیرضا پديدارنظرنسترن الهیجان20

42538181جنب ايستگاه تاكسی- اول جاده لیالكوه- میدان معلملنگرودقربانعلی جهانديدهپرواز نور لنگرود21

42541300-42533300روبروي تعاون روستايی- خیابان حافظ لنگرودغالمرضا حسین نژادراهیان فدك22

42528538-42526356روبروي ايستگاه كومله- خیابان سعدي لنگرودغالمعلی كشاورزراهیان نینوا23

42545121(ع)جنب مسجد امام حسن مجتبی- جاده چمخالهلنگروديوسف حسین نژادگیل راه بصیرت24

42545089-42525089جنب نانوايی عباسی - (ابتداي جاده قديم لیالكوه)خ تربیت - میدان معلم لنگرودابوالحسن جهانیگیل گشت بشارت25
1399/08/01:تاریخ آخرین برروز رسانی


