
ردیف عنوان استان شهرستان شماره تماس آدرس

1 سورینت پرواز تهران تهران 021-4764000/47644300 تهران-بزرگراه شهید لشکري(جاده مخصوص کرج)سه راه فرودگاه خیابان شهید ریاحی ساختمان سورینت پالك 9

2 صدر اصفهان اصفهان اصفهان 03134000 اصفهان خیابان نظر غربی مقابل بانک تجارت نبش کوچه 31

3 پرستیژ اصفهان اصفهان 03136689021 میدان آزادي ابتداي سعادت آباد مجتمع پورپونه

4 ثامن االئمه(ع)سپاهان اصفهان اصفهان 03132204848 اصفهان خیابان چهارباغ خواجو جنب بانک سپه 

5 نگین پل اصفهان اصفهان 03136267778 اصفهان خیابان چهارباغ خواجو جنب بانک سپه 

6 تعطیالت آرام سپاهان اصفهان اصفهان 03136736700 اصفهان-خیابان هزارجریب-روبرو درب شرقی دانشگاه

7 عتیق گشت اصفهان  اصفهان اصفهان 03137100 خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان عتیق گشت اصفهان

8 آسمان آبی اصفهان اصفهان اصفهان 03137778880 اصفهان حدفاصل فلکه ارتش وسه راه سیمین نبش کوچه بوستان (93)

9 اسپادانا گشت آرمین اصفهان اصفهان 03132646061 خیابان هشت بهشت غربی-چهارراه ملک ساختمان اسپادانا

10 سلوا اصفهان اصفهان 03136700630 اصفهان ابتداي شیخ صدوق جنوبی نرسیده به مبل آرمانی خواه

11 آسمان هفتم سپاهان اصفهان اصفهان 03136671990 اصفهان خ میر روبروي مسجد کازرونی

12 غزال پرواز آریا اصفهان اصفهان 03132666567 اصفهان خ 22 بهمن بعد از چهار راه حمزه اصفهانی جنب بانک تجارت 

13 سائر سیر اصفهان اصفهان 03136290003 اصفهان- بلوار دانشگاه- نبش کوچه خوشاب - پالك 1

14 برجیس کیهان اصفهان اصفهان 03131314030 اصفهان خیابان چهارباغ باال نبش مجتمع کاویان

15 شکوه ایرانیان اصفهان اصفهان 03132665570 اصفهان-خیابان بزرگمهر-چهارراه نور باران -خیابان 22 بهمن رو به رومخابرات پالك36 آژانس شکوه ایرانیان

16 مهرگان اصفهان اصفهان 03134212026 اصفهان ملک شهر فلکه مفتح نبش خ بهارستان غربی مجتمع بهار واحد دو دفتر خدمات مسافرت هوائی مهرگان

17 تکا گشت اصفهان اصفهان 03136662081 اصفهان-خیابان چهارباغ- جنب مجتمع تجاري پارك

18 برنا گشت سپاهان اصفهان اصفهان 03136650633 اصفهان-خیابان میر-حد فاصل چهار راه آب 250 و میدان فیض-نبش کوچه 25 (سپاهان)-مجتمع اداري آریا-طبقه سوم-واحد36

19 نگین گشت زاینده رود اصفهان اصفهان 03137777780 اصفهان خیابان رودکی جنب امامزاده محسن 

20 آدینه گشت عالی قاپو اصفهان اصفهان 03134118  اصفهان خیابان پروین-خیابان آل خجند -نبش خیابان شکیب اصفهانی

21 اصفهان گشت اصفهان اصفهان  03136619092 بلوارآینه خانه جنب مسجد النبی شماره 175
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22 چهارباغ صدر اصفهان اصفهان 03132662000 اصفهان خیابان نشاط مقابل بانک ملی

23 فرود اصفهان  اصفهان اصفهان 03136291370 اصفهان.خیابان توحید.حدفاصل خیابان مهرداد و شریعتی روبروي بانک سامان . مجتمع گلدیس 

24 سپهرتوراصفهان اصفهان اصفهان 03136291558 چهارراه رودکی ابتداي خیابان محتشم کاشانی جنب بانک سپه 

25 کجاوه گشت نقش جهان اصفهان اصفهان 03136642500 خ شیخ صدوق شمالی روبرو بانک سرمایه ساختمان مسعود ط همکف  آژانس کجاوه گشت نقش جهان

26 دنیاگشت اصفهان اصفهان 03132299602 اصفهان ، میدان احمد آباد ، ابتداي خیابان سروش ، بین کوچه جیران و اسفند 

27 طاووس گشت اصفهان اصفهان اصفهان 03136277661 اصفهان-بلوار دانشگاه-وبروي درب شمالی دانشگاه اصفهان

28 جهان پرواز آسان اصفهان اصفهان 03136622901 خیابان شیخ صدوق شمالی. جنب بانک تجارت .پالك 313

29 امین پرواز سپاهان اصفهان اصفهان 03136699640 اصفهان خیابان هزارجریب روبهروي درب  شرقی دانشگاه اصفهان

30 رویاي پرواز آرام اصفهان اصفهان 03136670082 اصفهان،خیابان شیخ صدوق شمالیریالجنب پل هوایی میر ،ساختمان پاراکسریالطبفه همکق

31 زمرد گشت اصفهان اصفهان اصفهان  03136683661 اصفهان ابتداي شیخ صذوق شمالی نبش بن بست ارمان

32 یاقوت پرواز شرق اصفهان اصفهان 03136295558 اصفهان.خ ارتش

33 یادمان پرشیاگشت اصفهان اصفهان 03136691202 اصفهان خیابان شیخ صدوق جنوبی بازار ارمغان شماره 436  

34 پروازنماي نصف جهان اصفهان اصفهان 03132647100 اصفهان-خیابان حمزه اصفهانی-نبش خیابان مشتاق دوم-ساختمان اداري میعاد-طبقه همکف

35 سپاهان آرامش پرواز اصفهان فوالدشهر 03152631500 فوالدشهر-ب4-بلوار ولیعصر-روبروي اداره گاز مجتمع شهریاران

36 تندیس سیر اصفهان اصفهان 03132688068 چهارباغ خواجو نرسیده به چهارراه نقاشی

37 اصفهان پروازگشت اصفهان اصفهان 03136285662 اصفهان -خیابان نظرغربی -جنب بیمه کارآفرین 

38 مهرورزان چهل ستون اصفهان اصفهان 03132305420 اصفهان-خیابان جی-خیابان پروین-100متر بعد از موسسه قوامین

39 دنیاي سفر سپاهان اصفهان اصفهان 03137866707 اصفهان-خیابان وحید-نبش کوچه 28-مجتمع اداري بهشت-طبقه اول-واحد 110

40 پیکاك اصفهان اصفهان 03133915051 اصفهان ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، جنب مهمانسرا شماره یک

41 جاده ابریشم ایران اصفهان اصفهان 03132220101 خ حکیم-مجتمع نگار-ط اول واحد 5

42 هفت اقلیم سیر زاینده رود اصفهان اصفهان 03136673335 خیابان شیخ صدوق شمالی-جنب پل هوایی میر-ساختمان 139
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43 نسیم سحر افرین اصفهان اصفهان 03134521370 اصفهان خیابان کاوه خیابان گلستان بلوار پرستار

44 بال سیر زاینده رود اصفهان اصفهان 03136272919 اصفهان خیابان محتشم کاشانی (دقیقی) جنب بانک شهر ساختمان پرسفید

45 آسوده پرواز اصفهان اصفهان اصفهان 03136688860 اصفهان - دروازه شیراز - ابتداي خیابان هزار جریب - شماره 120

46 آلتین پرواز ایرانیان اصفهان اصفهان 03134380490 خیابان کاوه. سه راه ملک شهر. جنب آموزش پرورش ناحیه 55

47 معراج گشت اصفهان اصفهان اصفهان 03135679100 اصفهان - خیابان عسگریه -پنجاه متر مانده به مانده به اتوبان پروین - سمت چپ

48 آسمان هشتم  اصفهان اصفهان 03132359358 اصفهان -خیابان شمس آبادي

49 نسیم بهشت اصفهان اصفهان 03132748008 اصفهان -خیابان چهارباغ خواجو -نبش شهداي خواجو

50 آذرخش پارسه آریانا اصفهان اصفهان 03132618331 انتهاي هشت بهشت شرقی -خیابان نیروي جنوبی -روبه روي بانک سپه

51 اصفهان فرگشت اصفهان اصفهان 03137768100 اصفهان بلواز کشاورز روبروي باغ فردوس پالك872

52 میرداماد صفاهان اصفهان اصفهان 03132339000 خیابان طیب نبش خیابان میرداماد آژانس خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي میرداماد

53 موعود مهر اصفهان اصفهان اصفهان 03133385666 اصفهان خیابان رباط اول چهارراه باهنر ر

54 پرستیژ تور اصفهان اصفهان 03136689021 اصفهان. میدان آزادي. ابتداي سعادت آباد. ساختمان پورپونه. پالك 1

55 عرشیان پرواز نقش جهان اصفهان اصفهان 03134410999 اصفهان-چهارراه رزمندگان-ابتداي خیابان رباط دوم-آژانس هواپیمایی عرشیان پرواز

56 مهرورزان چهلستون اصفهان اصفهان اصفهان 03132305420 اصفهان خیابان جی خیابان پرویت صدمتر بعد از بانک قوامین

57 آرام سیر اسپانه اصفهان اصفهان 03132121205 چهارباغ عباسی مجتمع ارگ جهان نما واحد 23 آرام سیر

58 آوان گشت ایرانیان اصفهان اصفهان 03137170 اصفهان-بزرگراه پروین- جنب عسگریه اول ، ساختمان کوروش  

59 نیوار پرواز ایران زمین اصفهان اصفهان 03132663030 اصفهان چهارباغ خواجو مقابل دبیرستان صارمیه 

60 هشت بهشت اصفهان دولت آباد 03145826070 بلوار طالقانی - جنب شهرداري - روبروي بانک صادرات

61 ماندگار سفر قرن اصفهان گلپایگان 03157421313 استان اصفهان - شهرستان گلپایگان - خیابان مسجد جامع - نبش کوچه 9 شهید مجید صافی - پالك 201

62 آسمان فتح  اصفهان  اصفهان  03132688050 اصفهان - چهار راه نقاشی - خیابان شرف واقفی - قبل از بانک ملی 

63 میناي نقش جهان  اصفهان  اصفهان  03136265777 minatravel48@yahoo.com

mailto:minatravel48@yahoo.com
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64 آزانس مسافرتی شکیبا  اصفهان  اصفهان  03136618619 اصفهان خیابان سعادت آباد روبروي بانک ملی ساختمان شطرنج 

65 ایران تراول اصفهان  اصفهان  03132223010 اصفهان - خیابان امادگاه - روبروي هتل عباسی - مجتمع عباسی - شماره 114 

66 هجرت خوبان  اصفهان  زرین شهر 03152223323 اصفهان - زرین شهر -خیابان امام شمالی - روبروي مخابرات 

67 شید سان سیر اسپانه  اصفهان  اصفهان  03136683333 اصفهان - خیابان آزادي - میدان برج - پالك 91 - آژانس سان سیر 

68 ایساتیس پرواز البرز البرز کرج 02634470155 چهار راه طالقانی-باالتر از بانک صادرات-جنب داروخانه چلنگر

69 شباهنگ آسمان بدون مرز البرز کرج 02634496470 خیابان شهید بهشتی -بین میدان سپاه و سه راه گوهردشت روبروي بازار مالصدرا ساختمان پردیس واحد 302

70 شوق پرواز افق البرز البرز کرج 02632225825 کرج طالقانی شمالی خیابان کاج پالك 147

71 واریش سفر البرز کرج 02632228933 کرج خیابان بهشتی روبروي پاساژازادي خیابان کمالی 

72 اخترگردان آسمان آبی البرز کرج 02634206000   البرز کرج -خیابان شهید بهشتی جنب بانک ملی 

73 سایناگشت پارسیان البرز کرج 02632555172 میدان آزادگان - ابتداي بلوار مطهري - ساختمان ناوسهند - مکف تجاري

74 کرج گشت البرز کرج 0233308000 استان البرز - کرج - مهرشهر - بلوار ارم-روبروي درب اصلی روبروي درب اصلی باغ سیب 

75 ملک سیر ایالم ایالم 08433363797 ایالم خیابان انقالب جنب بانک تجارت پالك 593

76 الغدیر ایالم ایالم ایالم 08433331911 ایالم.خ 24 متري ولی عصر.رو به روي خ خرمشهر.مجتمع الغدیر

77 محمد سیر ایالم ایالم 08433361618 ایالم-خیابان 24متري اشرفی اصفهانی-جنب بانک ملی-روبروي بانک پاسارگاد

78 اهل البیت ایالم ایالم 08433339977 ایالم خیابان ایت اهللا حیدري جنب اداره مسکن و شهرسازي خیابان شهید دستغیب

79 پارس ایمن حمل آسیا آذربایجان شرقی تبریز 04132606491 تبریز، فرودگاه شهید مدنی، محوطه خدمات بار

80 عدالت گستران آذربایجان شرقی مرند 04142235356 مرند خیابان تختی روبروي بانک رسالت ساختمان عدالت گستران

81 آتا پرواز تبریز آذربایجان شرقی تبریز 04135555424 تبریز خیابان 17 شهریور جدید روبروي اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 جنب بانک مسکن

82 آسمان پرواز ایرانیان آذربایجان شرقی تبریز 04133339396 تبریز وتیعصر فلکه شریعتی جنب بانک سپه آس

83 تبریز سیر آذربایجان شرقی تبریز 04135277367 تبریز-خیابان عباسی-روبروي بیمارستان نیکوکاري

84 آسمان ابري تبریز آذربایجان شرقی تبریز 04134214120 تبریز سردرود  اول خیابان شهریار پالك 22 
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85 ساتراپ پرواز تبریز آذربایجان شرقی تبریز 04133829595 تبریز - جاده ائل گلی - بعد از فلکه گلشهر - نرسیده به کوي سهند-نبش بن بست اطلس-شرکت ساتراپ پرواز

86 سادات گشت تبریز آذربایجان شرقی تبریز 04134210500 تبریز-سردرود-خ امام- نرسیده به رستوران جاللی- پالك459

87 گلباد آذربایجان شرقی تبریز 04133350001 خیابان آزادي سه راهی گلباد آِژانس گلباد

88 آذر پرواز آذربایجان شرقی تبریز 04135538580 خیابان شریعتی جنوبی جنب بانک رفاه پالك 129/1

89 سفرهاي طالیی آرتا آذربایجان شرقی تبریز 04134483850 تبریز- خ رسالت - پشت مخابرات شهیدباکري - پالك9

90 سهره پروازآسیا آذربایجان شرقی تبریز 04135429332 تبریز-خیابان آزادي مابین سه راهی ارتش وجهارراه حافظ نبش کوي مقبلی پالك 1

91 فرزانگان سیر آسمان تبریز آذربایجان شرقی تبریز 04134751201 تبریز-خیابان آزادي-ابتداي خیابان الله زارذ-نبش کوي الدن

92 پیک سفر تبریز آذربایجان شرقی تبریز 04133354757 تبریز - خیابان آزادي - مابین خیابان گلباد و گلگشت

93 ارك پرواز تبریز آذربایجان شرقی تبریز 04135536666 تبریز:خیابان پاستور جدید مابین تقاطع طالقانی و شریعتی ساختمان ارك

94 آذر گشت ملکی آذربایجان شرقی تبریز 0413137 تبریز-خیابان ولیعصر-فلکه بزرگ-روبروي بانک سپه

95 فالمینگوپرواز آذربایجان شرقی تبریز 04133322727 تبریز-ولیعصر-مابین ایرداك و فلکه بارنج اول خیابان فروغ پالك 22

96 جهانسیر  آذربایجان شرقی تبریز 04133272540 تبریز ولیعصر باالتر از فلکه بزرگ خیابان مخابرات نبش خیابان سعدي

97 ستاره نورد آذربایجان شرقی تبریز 04135544361 تبریز خیابان تربیت غربی روبه روي کوچه پست خانه قدیم پ 

98 آذین پرواز تبریز آذربایجان شرقی تبریز 04135431058 تبریز:مابین 4راه طالقانی و حکیم نظامی

99 ساتراپ پرواز تاوریژ آذربایجان شرقی تبریز 4133333311 تبریز- ولیعصر- فلکه بازار-ابتداي خیابان شهریار-ساتراپ پرواز تاوریژ

100 نفیس پرواز ایرانیان آذربایجان شرقی تبریز 04133335213 تبریز -سه راهی ولیعصربرج سینا طبقه همکف نفیس پرواز ایرانیان

101 مهرافاق تبریز آذربایجان شرقی تبریز 04134774444 شریعتی جنوبی باالتر از صایب

102 شایستگان راه پرواز آذربایجان شرقی تبریز 04135265700 تبریز-چهارراه منصور-اول خیابان منصور-ساختمان فاکر-پالك 62

103 تیزپروازتبریز آذربایجان شرقی تبریز 04136551372 تبریز-خیابان فارابی از چایکنار جنب ساختمان فایق بتن -پالك 118

104 ائل گشت آذربایجان شرقی تبریز 04133335557 تبریز ولیعصر خیابان شریعتی مابین فلکه شریعتی و فلکه مخابرات شریعتی

105 فراز گشت مراغه  آذربایجان شرقی مراغه 04137255225 مراغه خیابان شیخ تاج روبروي حسینیه حاجی غفار پ49
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106 گلدیس پرواز ملل سیر  آذربایجان شرقی تبریز 04135552273 تبریز - شریعتی جنوبی - خیابان والمان

107 به پرواز تبریز آذربایجان شرقی تبریز 04135543726 تبریز-خیابان امام-روبروي مسجد کبود

108 کالجار آذربایجان شرقی تبریز 04132613313 تبریز - فرودگاه شهید مدنی تبریز - جنب مسجد

109 همایون گشت آذربایجان غربی ارومیه 04432250010 ارومیه،خیابان خمسه لویی جنب مسجد جنرال نرسیده به چهارراه عسگرخان

110 آسمان سیر توران آذربایجان غربی ارومیه 04433386966 ارومیه،بلوار امام علی،حدفاصل درستکار ومولوي

111 آرش پرواز آذرآبادگان آذربایجان غربی اورمیه 04433434242 ارومیه خیابان شهید بهشتی نبش کوي 18 پالك 137

112 دنیاي فراز آذربایجان غربی ارومیه 04433449961 ارومیه-خیابان بهشتی-ربروي موزه-پالك116

113 گوهر افشان سیر آذربایجان غربی ارومیه 04433472008 ارومیه خیابان سربازان گمنام روبروي اداره کل ورزش و جوانان

114 اروم آتورآذران آذربایجان غربی ارومیه 04432220400 خیابان مدنی 2 پشت دبیرستان 15 خرداد کوچه دهم صحیه پالك 31/2 

115 آفاق گشت یعقوبی آذربایجان غربی ارومیه 04432224748 ارومیه میدان امام حسین (ع) خ سرداران 2 پالك 42/2

116 ویال آذربایجان غربی ارومیه 04433457900 ارومیه-بلوار ارتش شماره 29

117 گزل گونش یولجسی آذربایجان غربی خوي 04436240531 خوي بلوار چمران نبش کوچه مصطفایی پالك 87

118 باختر آذربایجان غربی خوي 04436222681 آذربایجانغربی خوي خیابان شریعتی گذر ارتش ساختمان وکال طبقه همکف

119 صاحبدالن آذربایجان غربی خوي 04436242222 خوي بلوار ولیعصر نبش کوچه اعتمادیه اول جنب بانک قوامین

120 اسپوتا آذربایجان غربی ارومیه 04433455555 خیابان بهشتی شماره 32

121 آردا آفرین آذربایجان غربی ارومیه 04433461355 خیابان دانشکده-نرسیده به پل قویون-جنب مجتمع خرید دانشکده

122 کبودان آذربایجان غربی ارومیه 04433457535 بلوارشهیدباهنر-روبروي خیابان معلم پالك190

123 دامون پرواز آسیا آذربایجان غربی ارومیه 04432248373 ارومیه - خیابان راهنمایی نبش کوي 10 پالك 132

124 آسمان پرواز اروم آذربایجان غربی ارومیه 04433436144 خیابان مولوي خیابان امین جنب بانک سپه آسمان پرواز اروم

125 درنا تور آذربایجان غربی ارومیه 04433441888 ارومیه-خیابان مدرس، خیابان هماسفر، پالك 19

126 صدرسلماس گشت آذربایجان غربی سلماس 04435245522 میدان فردوسی - روبروي بانک ملی مرکزي



ردیف عنوان استان شهرستان شماره تماس آدرس

127 چاپار مهر جنوب بوشهر بوشهر 07733543064 فرودگاه -محوطه بار

128 گلبال سیر بوشهر بوشهر بوشهر 07733323041 بوشهر خیابان رئیسعلی دلواري روبروي پست مرکزي دفتر گلبال سیر  

129 سیاحت پرواز دنیا بوشهر بوشهر 07733334040 بوشهر-خ عاشوري-روبروي خ پیام نور

130 رهاسیر گناوه بوشهر گناوه 07733136060 استان بوشهر - شهرستان گناوه - چهارراه طالقانی -جنب آب تصفیه احمدي - شرکت هواپیمایی رهاسیر گناوه

131 فضا سیر خلیج فارس بوشهر کنگان 07737214474 شهرستان کنگان - خیابان آزادي  مجتمع آرامیس

132 بوشهر جام جهان ساحل بوشهر 07733533170 بوشهر خیابان مطهري رو به رو پمپ بنزین پاساژ نیایش داخل پاساژ

133 سفیدبال  بوشهر بوشهر 07733541619 خیابان امام رضا روبروي برج مراقبت فرودگاه بین المللی

134 منفرد بوشهر بوشهر 07733556497 بوشهر.خیابان یادگار امام .آژانس هواپیمایی منفرد.

135 کیاپرواز لیان بوشهر بوشهر 07733332880 بوشهر خیابان ولیعصر نرسیده به  سه راه گمرك ساختمان کیاپرواز واحد 1

136 آریان آسمان ماردین تهران تهران 02188915227 تهران میدان ولیعصر بلوار کشاورز شماره 31 طبقه پنجم واحد شمالی

137 پارسیان عصرهدي ایرانیان  تهران تهران 02144668151 فرودگاه مهراباد خ پرواز پارکینگ شماره 3

138 آریا پرواز تهران تهران 02144661369 فرودگاه مهرآباد داخل پارکینگ شماره 3

139 سفر دوستان قرن تهران تهران 02188514050  271شهید بهشتی بین قائم مقام و مدرس پالك   

140 نیرا تهران تهران 88764522 نکیسا

141 شیده گشت تهران تهران تهران 88307321 تهران-سهروردي جنوبی-چهارراه مالیري پور غربی-جنب قنادي بابانوروز -پالك 26

142 اموراجرایی تهران تهران نارمک میدان هالل احمر میدان 83

143 سماپروازاسیا تهران تهران 02144664700 تهران شهرك اکباتان فاز2 مجتمع گلهاي جنوبی طبقه همکف واحد 123

144 آتا 2000 تهران تهران  88316300 خیابان قائم مقام فراهانی پالك95

145 ستاره الماس هالی تهران تهران 02177848303 نارمک میدان هالل احمر میدان 83

146 کاردان سفر تهران  تهران تهران 02166435961 تهران خیابان اذربایجان بین رودکی و نواب 

147 آیناز ستاره میرداماد تهران تهران 81050 خیابان ولیعصر باالتر از میدان ونک نبش کوچه دامن افشار پالك 62 واحد1 1



ردیف عنوان استان شهرستان شماره تماس آدرس

148 نوآوران سفر تهران تهران 02188511414 خیابان شهید بهشتی  خیابان شهید مفتح نبش خیابان هشتم  پالك 390 واحد 35  مفتح 

149 پل سیر نور تهران تهران 02188890225 تهران-خیابان ولیعصر-ابتداي مطهري-پالك 4466

150 اوج پرواز باستان تهران تهران 02142801000 خیابان ولیعصر باالتر از میرداماد برج پیروز واحد 5503

151 تهران پوپ تهران تهران 02188606050 یوسف آباد-بین میدان کالنتري و میدان فرهنگ-نبش خیابان 37-پالك 303

152 تهران رخش تهران تهران تهران 02188878360 خ ولیعصر - خ توانیر شمالی - کوي هومان -پالك 2 - طبقه دوم

153 جهان سفر تهران تهران 02188731441 میدان ارژانتین بلوار بیهقی  شماره 22 طبقه 2 واحد 44

154 راهیار پردیس تهران تهران 02188754244 خیابان بهشتی بین مفتح و میرعماد پالك 12 واحد 88

155 شرکت خدمات مسافرتی تعطیالت تهران تهران 0212969 میدان قدس خیابان شریعتی کوچه ماهروزاده پالك 11  

156 زرگان گشت تهران تهران تهران 02177862453 تهرانپارس - باالتر از چهار راه تیرانداز - جنب بانک دي پالك 152 و 14

157 شاهکارسفر تهران تهران 02188662615 ضلع شمال شرقی میدان ونک ساختمان اداري بازار ونک طبقه 2 واحد 203

158 طاهاگشت تهران تهران 02122842555 پاسداران نبش نگارستان ششم پالك165

159 طلوع تهران تهران تهران 66436412 خ-فاطمی غربی روبروي مهندسی ارتش پ196

160 فضاگشت تهران تهران 02166437171 خ شهرآرا - پال ك133

161 فطرس تهران تهران 02188899111 تهران - کریمخان زند- استاد نجات اللهی - سپند شرقی پالك 36 طبقه اول 

162 قدس گشت  تهران تهران 88753060 تهران- خیابان شهید بهشتی - نبش خیابان میرعماد- جنب بانک ملی- پالك 18

163 کاج مهر تهران تهران تهران 02166571082 تهران -بلوار کشاورز بین خ جمالزاده و کارگرشمالی پالك 310 واحد 1

164 گل گشت تهران تهران تهران 02188753876 سهروردي شمالی ابتداي هویزه غربی پ 57 طبقه همکف 

165 لحظه هاي آسایش خاورمیانه تهران تهران تهران 02122211196 تهران. قیطریه. چیذر. خیابان خراسانی. ساختمان برایا. پ 28. طبقه اول واحد2

166 ندیم تهران تهران 44664458 فرودگاه مهرآباد- مقابل ترمینال 2- واحد21

167 شاهدان کوثر تهران تهران 02188593304 طالقانی -ایرانشهر شمالی-پالك137

168 پرسپولیس تهران تهران 02188805266 خیابان استاد نجات الهی جنوبی نبش سمیه پالك 774
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169 طنین پرواز تهران تهران 02188886188 تهران خیابان آفریقا(جردن)حقانی شرقی روبروي پارك آب و آتش

170 آژانس هوایی ققنوس تهران تهران 02124525 تهران خیابان شریعتی باالتر از پل صدر پالك1758

171 مالصدرا تهران تهران تهران 02188606606 تهران-میدان ونک-پس از پل کردستان-پالك 551

172 شایان پرواز تهران  تهران تهران 02144439030 تهران-ظلع جنوب غربی میدان پونک-پالك 218-ساختمان شیشه اي طبقه همکف

173 تک ستاره خیابان پاسداران تهران تهران 0212779 پاسداران - بین دشتستان هفتم و هشتم (روبروي باشگاه بانک مرکزي )- ساختمان سینا -پالك 104- طبقه همکف - واحد 6

174 پرشین گلف تهران تهران 02188065056 میدان فاطمی روبروي مسجد نور پالك 65 جنب سازمان بازنشستگی

175 آرمین پرواز تهران تهران 02188506450 تهران. خ سهروردي شمالی بین کوچه باغ و آزادي پالك 270 واحد 1

176 پارت گشت تهران  تهران تهران 02122491046 مینی سیتی،شهرك قائم ، مجتمع تجاري ابریشم،طبقه اول ، پالك 2 

177 سماء تور تهران تهران 02177639311 تهران- خیابان دکتر شریعتی- پائین تر از ایستگاه عوارضی پالك 334

178 آرین توریست تهران تهران 02122724121  نیاوران بعد ازچهارراه مژده نبش صالحی پالك 495 واحد 102

179 آهوان تهران تهران 02188712928 تهران میدان آرژانتین ساختمان بانک تجارت پ 18 

180 الی گشت تهران تهران 0218540 خیابان وزرا کوچه 23 پالك7

181 امین  تهران تهران  02142946 خیابان احمدقصیر ( بخارست ) نبش 11 شماره 38 واحد 1 

182 هماي سعادت تهران تهران 02188326142 تهران  سهروردي جنوبی خ مالیري پور پالك 50پالك 5

183 ثنا سیر تهران تهران 43951000 تهران -خ شهید بهشتی-بعدازقائم مقام-پ436

184 کیهان گشت تهران تهران 02188481100 تهران - ولیعصر -ابتداي فتحی شقاقی- پالك 8-واحد 2

185 صراط  تهران تهران 02177529333 تهران خیابان انقالب ما بین پل چوبی و پیچ شمیران روبروي خیابان روشندالن پالك 269  

186 عصر هدي تهران تهران 02144663948 تهران اکباتان فاز 1 سه راه مخابرات برج ابی پالك 53 واحد 22

187 زاگرس تهران تهران 88381668 تهران- خیابان سپهبد قرنی / پالك 85

188 آسیا 2000 تهران تهران 02188896949 خیابان استاد نجات الهی-جنب دفتر مرکزي ایران ایر-پالك 36 

189 کیهان راه تهران تهران 02188541952 ن شرقی  پالك 54تهران سهروردي شمالی خیابان خرمشهر خیابان عربعلی خیابان نستر



ردیف عنوان استان شهرستان شماره تماس آدرس

190 طاهرگشت تهران  تهران تهران 02177984711 تهران نو-بین سی متري نارمک و چهارراه خاقانی-روبروي ایستگاه بی ار تی ابوریحان-پالك 412-طبقه همکف

191 صالحان سیر پارسه تهران تهران 02122381442 سعادت آباد- سرو غربی- کوچه آریا- پالك 1

192 آمراسیر تهران تهران  02188528471 تهران-خ شهید بهشتی -خ سرافرازوکوچه ششم پالك 21

193 چکاوك آسمان آبی تهران تهران 88537949 تهران-خیابان میرزاي شیرازي-نرسیده به خیابان مطهري بین کوچه 17 و 19 پالك 175 طبقه سوم

194 ستاره طالیی سوزان تهران تهران 02188558810 میرزاي شیرازیی شمالی نبش کوچه شهدا پالك 229 طبقه همکف واحد 3

195 توکاتور تهران تهران 02126404610 میرداماد -برج رز میرداماد  طبقه اول  پ ب131

196 ستاره شب فربد تهران تهران 02128133 تهران فرمانیه دیباجی شمالی خ یاسمن خ آذرمینا پالك 27

197 به آئین سیر تهران تهران 02155000047 خانی آباد میدان ابن سینا، ابتداي خیابان حقی، پالك ،

198 سوگند سفر طالیی تهران تهران 02166507644 ستارخان شهرارا باال تر از اداره گذرنامه نبش 16 متري محمدي پالك46

199 بزرگمهر دنیا تهران تهران 02188929272 تهران - خیابان میرزاي شیرازي پایین تر از مطهري - نبش خیابان 18 - پالك 140 - طبقه اول

200 رویاي شیرین پرواز تهران تهران 02188318171 تهران،خیابان انقالب،ابتداي بهار جنوبی،بن بست سازگار،پالك2

201 گردشگران دور دنیا تهران  تهران تهران 02122042355 بلوار افریقا بلوار گلشهر برج آیتک واحد 52

202 سفیران گردشگري نور تهران تهران 02187111222 بلوار اسفندیار پالك 36طبقه همکف

203 پرواز شاپرك بلورین تهران تهران 02136610082 تهران خیابان سعدي شمالی پایین تر از منوچهري کوچه امین زاده پالك 116واحد2

204 آسوده کیهان سیر تهران تهران 02122974900 B 103 تهران پاسداران میدان هروي خ وفامنش برج هروي طبقه اول واحد

205 سی بال تهران تهران 02188710398 یوسف آباد بین خیابان 15 و 17 پالك 157 طبقه سوم واحد 66

206 صباي هما  تهران تهران 02144633106 جاده مخصوص کرج نرسیده به اکباتان بیمه پنجم کوچه دوم غربی پالك 1 طبقه دوم 

207 سیما پرواز جام جم تهران تهران 02122021910 خیابان ولیعصر – باالتر از مسجد بالل صدا و سیما – خیابان هتل استقالل – ساختمان اداري جام جم – طبقه همکف  

208 سیطره آسمان آبی تهران تهران 02188500875 خیابان سهروردي شمالی ـ خیابان دکتر قندي غربی ـ پالك 53

209 جهان سیر تهران تهران 2166414622 خیابان وصال شیرازي کوچه شمس پالك 53

210 نواي شلمچه سبز تهران ري 02133390888 تهران . شهرري . 35 متري امام حسین علیه السالم شماره 95
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211 وندا گشت آسیا تهران تهران 02188243015 کوي نصر-بین خیابان 14 و 16-پالك 129

212 بدیع تهران تهران 02186046720 تهران-خیابان بهشتی،خیابان خالداسالمبولی،کوچه ششم،پالك 14طبقه2،واحد3

213 بزرگان گشت تهران تهران 02188327285 میدان هفت تیر-ابتداي مفتح شمالی-خیابان مالیري پور-نبش زیرك زاده-پالك 1

214 بهمن گشت   تهران تهران 02148212669 کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج،بلوارجنوبی ایرانخودرو،درب 10 ایران خودرو

215 روز به روز پرواز تهران تهران 88373246 تهران سعادت اباد بلوار دریا روبروي خیابان صرافها پالك 554

216 بی تا پرواز تهران تهران 02142884000 تهران بلوار سعادت آباد کوچه 38 پ 55

217 پیام توسعه صبا  تهران تهران 02175097000 خیابان مطهري بین مفتح و سلیمان خاطر پالك 188 

218 دورپرواز تهران تهران 02141501 خیابان بهشتی - خیابان سرافراز - کوچه پنجم - پالك 19

219 راه سبز پرواز  تهران تهران 02188106868 تهران، خیابان میرزاي شیرازي، نبش کوچه ي شهدا، پالك 229

220 سکان دار فرشی تهران تهران 02188648185 تهران-خ ولیعصر-باالتر از میدان ونک-نبش خ والی نژاد -پ56-واحد 66

221 سفرهاي ثریا تهران تهران 02188206000 تهران -خیابان ولیعصر-باالتر از میدان ونک -برج نگار-طبقه 20 واحد 5

222 پرپروازفردوس برین تهران تهران 02144961300 تهران-میدان صادقیه-فردوس شرق-بین رامین و مالکی-پالك 250

223 پرواز هدهد تهران تهران 02164021 تهران-میدان آزادي-ابتداي جاده مخصوص-شهرك شهید فکوري -جنب اتکا

224 سلوك گشت تهران تهران 02177296090 تهرانپارس، باالتر از فلکه سوم، نبش 202 شرقی،پالك 373

225 آسمان گشت امین تهران تهران 02122763676 خیابان شهید کالهدوز تقاطع بلوار کاوه پ334

226 جوان سیر ایثار تهران تهران 02166014434 تهران-خیابان آزادي نبش حبیب الهی ساختمان آزادي واحد 6

227 رامیالسیر تهران تهران 02188757505 تهران-خیابان شریعتی-باالتر از شهید بهشتی-نبش کوچه جهاد-پالك832-طبقه اول واحد1

228 جهان ساالر شرق تهران تهران تهران 02122343004 تهران-سعادت آباد-باالتر از میدان کاج-نبش خیابان هفتم-مجتمع اداري و تجاري میالد کاج-طبقه اول-واحد 105و 106

229 آریانا مهر باران تهران تهران 02188500999 سهروردي شمالی -خیابان خرمشهر,کوچه مهتاب پالك6 کد پستی1557736511

230 بهسفر ساالر گشت تهران تهران 02188520440 تهران -خ خرمشهر  خ عربعلی پالك 24 طبقه اول

231 بعثت سیر ایرانیان تهران تهران 02142043 خ کارگر شمالی بعد از چهار راه فاطمی نبش کوچه دیدگاه پ1593



ردیف عنوان استان شهرستان شماره تماس آدرس

232 سورا سیر تهران تهران 02188525363 سهروردي شمالی پالك 326 طبقه  اول

233 فصل رویایی سفر تهران تهران 02177728366  تهران فلکه دوم تهرانپارس نبش 170 شرقی پالك 201 ط2

234 گلدیس نقش تهران تهران 88105723 تهران- میدان آرژانتین، پالك 22

235 عرشیان سیر پارس تهران  تهران تهران 02188711018 خیابان بهشتی- بعد از قائم مقام فراهانی -پالك 408

236 سیر سحر افق تهران تهران 02155383340 تهران-ابتداي خیابان ولیعصر نرسیده به چهار راه مختاري پالك27

237 گردونه سیر پرواز تهران تهران 02188722930 تهران خ اسد آبادي نبش خ 22 پالك 194

238 پل نصر تهران تهران تهران 02188284333 بزرگراه جالل آل احمد بین پل گیشا و پل آزمایش پالك 135

239 سفرهاي رویایی روز تهران تهران 02122078446 تهران-سعادت آباد، میدان کاج، مرکز خرید سروستان

240 پرشین سیر ایرانیان تهران تهران 02188750109 تهران خیابان مطهري نرسیده به سهروردي پالك 97 طبقه سوم واحد8

241 پارسیان بال پرواز تهران تهران 02122321516 تهران - خیابان بنی هاشم - باالتر از برج نسترن -1پالك 1182

242 الهه سیر زیگورات تهران تهران 02144142424 ستاري فردوس غرب چهاراه شقایق ساختمان پرشیا ورودي بی ط دو واحد 27

243 توتیا سیر سعادت تهران تهران 02144275288 خیابان ستارخان بعد از فلکه اول صادقیه مجتمع پردیسان طبقه 2 توتیا سیر

244 ایرانیان زیگورات تهران تهران 02157846 تهران -  وزرا.نبش کوچه 24.ساختمان وزرا.طبقه همکف.واحد102

245 ماه عسل کشت تهران تهران 02166594950 امیرآباد باالتر از تقاطع فاطمی نبش کوچه مریخ ساختمان 1292 طبقه اول شمالی

246 همره تهران تهران 2188752234 تهران خ بهشتی خ صابونچی نبش چهارراه هویزه پ59

247 بهفر گشت ایرانیان تهران تهران 02122223938 تهران -  یدان مادر ساختمان شهرزاد پ80 

248 سهند پرواز تیراژه تهران تهران 02188317343 خیابان مطهري-خیابان فجر-نبش خیابان لطفی-پالك 75-واحد 1

249 مقتدر گشت ایرانیان تهران تهران 02144692181 شهرك اکباتان بلوار نفیسی ساختما ن تیراژه پالك 23طبقه 4 واحد 14

250 نیکا گشت بی همتا تهران تهران 02122892212 تهران پاسداران نبش رفیق دوست پالك 2 

251 ساپرا پرواز پارسی تهران تهران 02188696907 تهران شهرك غرب بلوار دریا خ ارغوان شرقی پ 18 ط همکف

252 دلتابان تهران تهران 02122222430 تهران-خ شریعتی نرسیده به میردادماد پ 11166



ردیف عنوان استان شهرستان شماره تماس آدرس

253 همسفردشت بهشت تهران تهران 02188366355 تهران شهرك قدس(غرب) بلوار دادمان پالك 110 طبقه 2واحد4

254 فروهر گشت پارس تهران تهران 02122380697 تهران- سعادت آباد، باالتر از میدان کاج نبش خیابان هفتم مجتمع اداري میالد کاج طبقه سوم واحد 3308

255 پوریان سیر تهران تهران 02122562022 خیابان شهید کالهدوز ( دولت) بین بلوار کاوه و چهارراه قنات پالك 310

256 گلستان قدس تهران تهران 02142578000 تهران-شهرك غرب-مرکز تجاري گلستان-طبقه 2-واحد د 304

257 سفرهاي علی بابا تهران تهران 439000000 تهران -قیطریه-بلوار اندرزگو-نبش بلوچ شمالی-پالك 4

258 خاطرات خوش سفر تهران تهران 02177943770 تهران هفت حوض ابتداي گلبرگ غربی روبروي شهرداري منطقه 8 پالك 9شهرداري 

259 ماهدیس تهران تهران 02188956692 تهران خیابان فاطمی خیابان کاج جنوبی نبش کوچه اول شماره 15

260 ستاره ابی تهران تهران 22531849 تهران رسالت اول استادحسن بنا شمالی شماره 441

261 سهند تهران تهران 02188750947 تهران- خیابان شهید بهشتی، نبش میرعماد، پاساژ گلدیس، پالك 282

262 آذین گشت تهران تهران 02188060535 تهران,خیابان سید جمالدین اسدابادي نبش خیابان ÷الك347 

263 آتی پرواز تهران تهران 02126709640 میرداناد میدان مادر خ شاهنظري خ نازآفرین برج مادرط2واحد8

264 آنامهرپرواز تهران تهران 02188313826 مفتح شمالی-روبروي پمپ بنزین پالك332 طبقه اول

265 شهر تماشا گشت تهران تهران 02177403737 تهران - خیابان سیمتري نیروي هوایی - پالك 93  

266 راه پرواز تهران تهران 02166493234 تهران خیابان ولیعصر باالتر از چهارراه ولی عصر روبروي بزرگمهر پالك 1489

267 چاالك پرواز  تهران تهران 02188520441 تهران- خ سهروردي شمالی بین هویزه و سرمد پالك 504 طبقه اول واحد 2

268 پدیده هشتاد ویک تهران تهران 02188104857 هران خیابان خالد اسالمبولی نبش کوچه سوم پالك27

269 ستاره تیزبال تهران تهران 02186085627 گاندي - پائین تر پل همت- روبروي کوچه نهم - پالك 52-طبقه اول - واحد51 

270 کیان سفر بال تهران تهران 02188932061 تهران-خیابان استاد نجات اللهی- پالك 69

271 زمان پرواز  تهران تهران 02122052885 خیابان نلسون ماندال (آفریقا شمالی) نبش خیابان کاج آبادي پالك 204 واحد 5 طبقه همکف

272 صنم پرواز تهران تهران 02126761978 تهران-م پونک-مجتمع اداري بوستان-واحد 7768-صنم پرواز

273 تصویرگران سفر آسمانی تهران تهران 88511890 تهران- خ شیراز جنوبی- خ آقا علیخانی- مجتمع ونک پارك- برج الوند- بال شرقی- ط اول- واحد 5



ردیف عنوان استان شهرستان شماره تماس آدرس

274 سیب تهران تهران 22016985 تهران خیابان ولیعصر  نرسیده به فرشته شماره 22869

275 خورشید ونک سیر تهران تهران 2188797851 اتوبان کردستان- بعد از تقاطع مالصدرا- جنب زاینده رود شرقی-پالك1/1

276 ایران مرکز تهران تهران 02166970970 تهران خیابان جمهوري نبش 12فروردین پالك 1045

277 تشریفات تهران تهران 02122852528 تهران.خیابان پاسداران.نبش دشتستان پنجم.پالك66 ساختمان 148 طبقه دوم واحد8

278 آیسان پرواز پارس تهران تهران 02188546454 تهران-سهروردي شمالی-تقاطع هویزه پالك 488-طبقه اول

279 اریاییان جهان گستر  تهران تهران 02188522018 تهران میدان آرژانتین خ بیهقی نبش ك دهم شرقی پ 114

280 امیدان پرواز تهران تهران 2144002020 تهران فلکه دوم صادقیه مجتمع سامان ط همکف پ 4

281 همره شید پرواز تهران تهران 02144447840 تهران پونک بلوار میرزابابایی خیابان شاهد میدان استاندارد

282 همادیس گشت تهران تهران 02187140 تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادي (یوسف آباد)، ما بین خیابان 20 و 22، پالك 192

283 ساحل گشت تهران تهران 02188405700 تهران-خیابان شریعتی-ابتداي خیابان بهشتی-پالك14

284 ثامن االئمه تهران تهران 42902 میدان ونک خیابان گاندي جنوبی نبش کوچه یازدهم

285 سامیت پرواز تهران تهران 88288708 تهران شهرارا خیابان ارش مهر نبش 30 مجتمع بزرگ شهراراطبقه دوم واحد9

286 آسمان گشت یسنا تهران تهران 02188811442 خ مفتح شمالی نرسیده به م هفت تیر خ آرام پ 31 واحد12

287 ساحل آرام پرواز تهران تهران 02188931693 خ سمیه خ پور موسی پالك 17 واحد 6

288 سفرسازان خاورمیانه تهران تهران 02122780008 چهارراه پاسداران ابتداي خیابان دولت پاساژ سامان طبقه همکف واحد39

289 ایلیا گشت پارس تهران تهران 02188604420 خیابان سید جمال الدین اسد آبادي(یوسف آباد) مابین خیابان 46 و48 پالك364

290 ایران دوستان تهران تهران 02188104226 خیابان سوم یوسف آباد پالك 15

291 خاور سریع کرمانی تهران تهران 02188718630 تهزان - خیابان خالد اسالمبولی - خیابان هفتم - پالك 8 - طبقه همکف

292 دانیال راه پرواز تهران تهران 0218586 خیایان میرداماد غربی پایینتر از اسکان ساختمان نقره پالك 363 طبقه اول واحد 2

293 شیده گشت تهران تهران تهران 88307321 تهران-سهروردي جنوبی-چهارراه مالیري پور غربی-جنب قنادي بابانوروز -پالك 26

294 سفرهاي کهکشانی تهران تهران 02126404026 تهران- بلوار میرداماد-بین نفت شمالی و شمس تبریزي -پالك 207 - طبقه اول
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295 سام سیر تهران تهران 0212324 تهران -سعادت اباد - باالترازمیدان کاج - روبه روي بیمارستان مدرس - ساختمان اکسین

296 هفت آسمان آبی تهران تهران 42168 تهران-خیابان ولیعصر-باالتر از خیابان دستگردي(ظفر)-برج کیان-طبقه 9-واحد4

297 خانه پرواز تهران تهران 02188697605 تهران سعادت آباد بلوار دریا بعد از بلوار پاکنژاد نبش کوچه فرشته پالك 2 طبقه اول

298 پرین پرواز پارسه تهران تهران 02188200522 میدان ونک .خ گاندي جنوبی.خ هفتم.پ22.ط2 واحد6

299 ارمیا گشت پارسه تهران تهران 02188933899 تهران - میدان ولی عصر - ابتداي کریمخان - کوچه شاهد پالك 8 واحد 2

300 ملک سیر پرواز تهران تهران 02188109916 خیابان خالد اسالمبولی - کوچه 5 - پالك 25 طبقه همکف میانی

301 مجذوب گشت تهران تهران 02144237897 تهران میدان دوم صادقیه ابتداي ستار خان ساختمان 785

302 لیپار گشت نوین تهران تهران 02144099062 تهران-فلکه دوم صادقیه-ابتداي آیت اهللا کاشانی-جنب بیمارستان ابن سینا-برج مینا-طبقه اول-واحد یک

303 ستاره الهیه تهران تهران 02124831000 بزرگراه آفریقا به سمت الهیه نبش مریم غربی ساختمان نماد الهیه طبقه دوم واحد 207

304 سیمرغ سیر خاورمیانه تهران تهران 02166581022 میدان انقالب خیابان کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز ساختمان سامان پ1166 واحد 1103

305 آزادي -آیتو تهران تهران 02188539300 تهران- میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان هشتم، پالك 30

306 آواسیر پارسیان تهران تهران 02147204747 تهران-شهران-بلوارکوهسار-نبش هاشمی زاده-پالك191-طبقه دوم-واحد3

307 کوروش کبیر تهران تهران 02188664162 تهران، ولیعصر ، باالتر از بهشتی ، روبروي هتل سیمرغ ، پالك 2204 ، واحد شش

308 میراث پرشیا تهران تهران 02188247024 تهران_ شهرآرا- خیابان 32- پالك 2- واحد 15- مجتمع بزرگ شهرآرا

309 پارس گشت جم تهران تهران 88405474 تهران-خیابان سهروردي جنوبی چهارراه مالیري پور شرقی پالك20 واحد2

310 آمون سان تهران تهران 02188727925 خ شهید بهشتی(عباس آباد )،بعد از چهارراه قایم مقام، شماره 4414

311 ساعی تهران تهران تهران 02184384 تهران خیابان خالد اسالمبولی بین خیابان پنجم و هفتم شماره 57 طبقه اول

312 یاس سپهر جاوید تهران تهران 02144796391 تهران بزرگراه شهید لشکري بعدازتقاطع ایران خودرو چیتگرشمالی خیابان جهاد پالك30

313 ناوبران تهران تهران 86755144 خ مطهري-نرسیده به ترکمنستان-پ22

314 ستاره ونک تهران تهران 02188880000 میدان ونک-نرسیده به چهار راه جهان کودك-پالك53 - کد پستی 1517963111

315 ارگ جدید تهران تهران 02188381900 تهران-خ مطهري-روبروي سرافراز-پالك  314
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316 خیام گشت تهران تهران 02122372910 سعادت آباد میدان شهرداري - ساختمان سرو - طبقه دوم واحد4

317 موج زمزم تهران تهران 02133124349 بهارستان - خ مجاهدین اسالم -روبروي برجهاي مسکونی بهنام - پ 142

318 کوه نور تهران تهران 02144049072 فلکه دوم صادقیه حدفاصل خ اباذر و مهران پ77 مجتمع ارمیتا واحد3

319 سپند پرواز تهران تهران 02141209000 خیابان پاسداران نبش نارنجستان 4مجتمع آرتمیس طبقه 12واحد6

320 پروازپردازان آسمان تهران تهران 6306 میدان فردوسی-برج بانک شهر-طبقه همکف

321 آناهیتا پرواز تهران تهران 02188790346 تهران جردن بین میرداماد و ظفر برج آناهیتا 

322 ایرسا آسمان تابناك ایرانیان تهران تهران 96621616 خیابان ولیعصر مابین پارك وي و تجریش نبش کوچه کامران شاختمان روشن شماره 701

323 آسمان نورد سیر تهران تهران 02144893096 تهران-بلوار سردار جنگل---تقاطع شهید مخبري-پ45-ط3

324 پرستو سیر تهران تهران 02177535544 تهران ، خیابان شریعتی ، ابتداي خیابان سمیه ، پالك 2 

325 پیشگامان پرواز تهران تهران 66000145 میدان ازادي -ابتداي خیابان آزادي -پالك568

326 هیلدا سیر تهران تهران 02177655960 تهران-خیابان شریعتی-خیابان ملک-مقابل خیابان ترکمنستان-پالك 18 واحد یک

327 همگام سفر مهر تهران تهران 02188684010 سعادت آباد-بلوار مدیریت-پالك 31

328 مسیح پرواز تهران تهران 02173083 تهران - خیابان مدنی جنوبی نبش محمودي پالك 653

329 رما پرواز تهران تهران 02128105 تهران-خیابان ولیعصر -باالتراز زعفرانیه-جنب بانک پارسیان پالك 3061 طبقه دوم واحد7ك 

330 آرادگشت تهران تهران 02144501234 تهرانسر-بلوار اصلی - نبش خیابان 6-پالك 1177-آژانس سمت راست-آرادگشت آسمان

331 گشت مهرپیشه تهران تهران 02122224060 تهران بلوار میرداماد روبروي بانک مرکزي پالك  157

332 پارسا گشت خاطره تهران تهران 88487120 خ جالل آل احمد بین پل گیشا و پل آزمایش پ113

333 سعید پرواز تهران تهران 02144454051 تهران جنت آباد مرکزي روبروي برج طوبی ساختمان سرو ناز ط 3 واحد 7

334 سفر پردازان عصر نوین تهران تهران 02122750685 تهران- میرداماد- برج نادر پالك 216 طبقه سوم واحد 6

335 پایتخت گشت آریا تهران تهران 02188903100 خیابان انقالب - خیابان نجات اللهی - پالك 39

336 سپهر پرواز تهران تهران 02188048773 تهران- خیابان شیراز شمالی- مجتمع ایران سکنا- شماره 248
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337 ارمیترا تهران تهران تهران 88742121 تهران- خیابان شهید بهشتی، خیابان کاووسی فر، پالك 40

338 مهرگل سیر  تهران تهران  02188768669 خیابان سهروردي شمالی بعد از خیابان بهشتی نبش کوچه خشنودي ساختمان نیلی پالك 300 طبقه همکف واحد 4

339 راهیان راه  تهران تهران 02188772790 خ ولیعصر عج نرسیده به سه راه توانیر پ 2301

340 ساالرگشت ایرانیان تهران تهران 88140884 خیابان مطهري-خیابان سلیمان خاطر-نبش نوري اسفندیاري-پالك 78-طبقه اول-واحد 205

341 نوراسیرعالم تهران تهران 02188424343 مطهري بعداز چهارراه سهروري پالك 28

342 مهراب گشت سبز تهران تهران 02188749888 تهران - خیابان سهروردي - خیابان خرمشهر - روبروس خیابان عشقیار - پالك 182 طبقه اول

343 تذرو تهران تهران 02166360016 تهران-خ آذربایجان-بین نواب و اسکندري-پ520

344 سیره  تهران تهران 02188383383 تهران-خیابان سمیه نرسیده به استاد نجات الهی پالك 239

345 قافله ساالر صاحبدالن سیر تهران تهران 02166571110 میدان جمهوري- 4راه اسکندري- جنب بانک مسکن- ساختمان510 طبقه1 واحد 44 

346 ماه توران گشت تهران تهران 02188545050 تهران خ سهروردي شمالی باالتراز خ خرمشهر نبش خ شهید توپچی پالك 44 طبقه اول

347 فرش تا عرش کارمانیا تهران تهران 02175269  تهران ، خیابان میرداماد ، خیابان البرز ، تابان شرقی ، ملکی سودمند ، پالك 2 ، واحد 10

348 50213505 تهران تهران 88762900 تهران-خیابان شهید دکتر بهشتی-نرسیده به چهاراه سهروردي-پالك 93

349 الموت تهران تهران 02122744080 تهران شهید باهنر پالك473

350 کاروان هوایی 2000 تهران تهران 02174493 شریعتی باالتر از یخچال پالك 1489 

351 داالهو تهران تهران 88747271 شهید بهشتی-نرسیده به تختی-پالك 209

352 مدیران پرواز تهران تهران 02136800310 میدان بسیج- ابتداي بزرگراه امام رضا (ع) – مرکز خرید خورشید-طبقه دوم –واحد 109

353 الکا تهران تهران 88785011 گاندي جنوبی-بین کوچه5و7

354 پارس پرواز ترابر تهران تهران 02141291106 zafari@pars-parvaz.com

355 سیران گشت تهران تهران 02188747460 مطهري نرسیده به سهروردي پ117

356 آمیتیس بال پارس تهران تهران 02188532885 سیدخندان - خیابان سهروردي شمالی - خیابان خرمشهر - پالك 29 طبقه اول واحد 4

357 منشور صلح پارسیان تهران شهریار 02165291920 بلوار رسول اکرم میدان معلم طبقه همکف پالك29
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358 مژده تهران تهران 02122559344 خیابان پاسداران بین گلستان 1 و 2 پالك 329

359 ناجی سفر تهران تهران 02126404610 تهران، بلوار میرداماد، جنب ایستگاه مترو میرداماد، برج رز، طبقه اول

360 راه و ماه تهران تهران 02182243900 raahomah@gmail.com

361 معمار پرواز گشت تهران تهران 02177513524 تهران، خیابان شریعتی، ابتداي خیابان بهار شیراز، پالك 6، طبقه سوم، واحد 9

362 همیشه سفر با نوید تهران تهران 26703477 تهران-پاسداران-خیابان گل نبی--پالك35

363 نسیم بهشت امین تهران تهران 02173490000 تهران خیابان شریعتی نبش کوچه نیروپ369

364 ماهان مهر ایرانیان تهران  تهران تهران 7761075 خیابان شریعتی کوچه نیرو پ369

365 کاریار  تهران تهران 02173490000 خیابان شریعتی کوچه نیرو پ369

366 زرافشان سیر تهران تهران 02188401717 خیابان شریعتی خیابان شهداي ناجا پالك 8 واحد 1

367 شرکت خورشید شهداد تهران تهران 02188772070 تهران، میدان ونک، خیابان گاندي جنوبی، بین دهم و هشتم، پالك 11-

368 هفت وادي هجرت  تهران تهران 02136652925 تهران-شهرري-دولت آباد بلوار قدس خیابان 56 پالك 13 

369 مدیا گشت آریا تهران  تهران تهران 02166569107 تهران-میدان انقالب-خیابان آزادي-روبروي پارکینگ کاوه-پالك91-واحد4

370 گلسیدسیرمهر تهران تهران 02188731522 سهروردي شمالی تقاطع بهشتی خ امامی پ9

371 بهشت ریحانه ایرانیان تهران تهران 02188940099 نرسیده به میدان ولیعصر روبروي سفارت عراق خیابان شهید ولدي پالك 38

372 تفرج گشت آفاق تهران تهران 02142109  خیابان ولیعصر،نرسیده به میدان ولیعصر،روبروي خیابان دمشق خیابان فیروزه،مجتمع اداري ولیعصر،طبقه اول واحد 52  

373 آسان سفر اتیه تهران تهران 02126705001 میدان ولی عصر ابتداي کریم خان پالك 304 ط2

374 کوروش سیر آسیا تهران تهران 02188141409 تهران خیابان قائم مقام فراهانی پایین تر از خیابان شهید مطهري پالك 140 

375 آبشار تهران تهران 02177617034 تهران،  خیابان انقالب، خیابان بهار جنوبی، مجتمع تجاري اداري بهار، طبقه سوم اداري، واحد 564

376 دلیجان پرواز تهران تهران 02177937231 تهران- نارمک- خیابان گلبرگ غربی- بین سمنگان و بختیاري- پالك 112

377 باالن گشت مهر تهران  تهران تهران 02144635040 تهران اکباتان بلوار نفیسی ساختمان تیراژه طبقه اول واحد اول

378 آریان رز گشت تهران  تهران تهران 02188782003 تهران-خیابان ولیعصر-بعداز پل همت- کوچه سیدالشهدا-پالك 3-واحد1
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379 آتا گشت ایرانیان  تهران تهران 02122346422 تهران، سعادت آباد، خیابان سعادت آباد، میدان سردار شهید حسن طهرانی مقدم، پالك 3، مجتمع سروستان، طبقه دوم، واحد 110

380 دنیاي گردش نور تهران تهران 02154642 خیابان ولیعصر نرسیده به چهار راه زرتشت بن بست سروش ساختمان بهمن طبقه 3 واحد 2

381 نداپرواز تهران تهران 02188452888 سهروردي شمالی پایین تر از بهشتی پالك 467 واحد 5

382 مهد امیران گشت تهران تهران 02147284 شهرك اکباتان- خیابان شهید نفیسی- پالك 81 -واحد 4

383 فرازالدباستان تهران تهران 02172268 خیابان شریعتی نرسیده به پل رومی ساختمان دیپلمات پ 1812 ط 4 و 113

384 تهران پاپ تهران تهران 02188606050 یوسف آباد خیابان سید جمال الدین اسد آبادي نبش

385 کیمیا پرواز قرن تهران تهران 02188457194 سهروردي شمالی،چهارراه کیهان،نبش زینالی شرقی،پالك 89

386 نقطه پرواز تهران تهران 02175134000 تهران-بلوار اباذر ساختمان آیسان طبقه چهارم واحد 404

387 هدیش آسیا سیر  تهران تهران 88472846 تهران- سیدخندان، بزرگراه رسالت، پالك 1228، طبقه اول، واحد شماره 4

388 بهشادگشت سفیران تهران تهران 43510 میدان ولیعصر نرسیده به فلسطین 

389 نهرین پرواز تهران ري 02133376030 دولت آباد - بین فلکه دوم و سوم - نبش خیابان گرامی زاده - پالك 67

390 سفیر صادقیه توس تهران  تهران تهران 02188946526 تهران - میدان ولیعصز - خیابان شقایق - پ 40 - واحد 1

391 خاتون سیر پارس تهران  تهران تهران 02188212103 تهران ، میدان ونک ، خیابان مالصدرا ، بعد از شیخ بهایی ، پالك .209.واحد5 ، واحد

392 استاره سفر افسانه تهران تهران 02140887806 تهران خیابان میرزاي شیرازي شمالی نرسیده  به خیابان بهشتی نبش کوچه شهدا پالك229 واحد 3

393 کهربا گشت تهران تهران 02145368 یوسف اباد کوچه پله سوم خیابان ولیعصر پالك 2224

394 نور تور تهران شهر ري 55910464 شهرري خ قم نرسیده به بانک سرمایه آژانس نور تورپ1

395 تفریحات سیمالیان تهران تهران 02147765 تهران . خیابان سهروردي خیابا میرزاي زینالی پالك 121 واحد 1

396 پلیکان تهران تهران 02188733321 خیابان خرمشهر خیابان شهید عشقیار بین خیابان 10و12 پالك 82

397 اسراپرواز تهران تهران 02191009100 تهران خ ولیعصر روبروي پارك ملت

398 امیدپروازاوج تهران تهران 02177502991 خیابان شریعتی-بعد از سه راه طالقانی -کوچه مشایخی-پ 2 واحد27

399 آسمان سپید تهران تهران 02188177995 ابتداي سهروردي شمالی-کوچه حاج حسنی-پالك 5-واحد2



ردیف عنوان استان شهرستان شماره تماس آدرس

400 خورشید مرنجاب گشت تهران شهر ري 02136653550 تهران-شهرري-دولت اباد-بلوار قدس-خ گلبن-پ 123

401 لوح سلیمانی تهران تهران تهران 02188481065 خیابان مطهري روبروي خیابان سنایی پالك 271 طبقه دوم واحد 203 و 204

402 صباگشت پرواز تهران تهران 02148492110 بزرگراهمحمدعلی جناح خیابان سازمان آب خیابان نیرو  خ15 متري سازمان آب 

403 نامی گشت تهران تهران 02188789024 تقاطع میرداماد ولیعصر مجتمع تجاري اسکان-طبقه منفی 1- واحد 5      

404 رفاه پرواز آریایی تهران  تهران تهران 02188217302 تهران- ونک- خ مالصدرا-خ شیراز شمالی-خ دانشور شرقی- پالك13 طبقه سوم واحد 6

405 گردشگران دور دنیا تهران تهران 02122042355 تهران - جردن - بلوار گلشهر - پ 13 - ط 4 - واحد 52 - گردشگران دور دنیا

406 شمیران باستان سیر گشت تهران تهران 02126206357 تهران زعفرانیه مقدس اردبیلی پسیان جنوبی برج الماس پ 14 ط 7 واحد 71

407 آبنوس گشت تهران تهران تهران 42405000 تهران-خیابان مطهري-خیابان میرعماد-کوچه هفتم-پالك4-واحد4ه

408 وال سفید مهاجر تهران تهران 02188940889 خ ولیعصر نرسیده به مطهري پ1965 ساختمان صدف ط اول واحد 3

409 ابرش پرواز آریایی تهران تهران 02188147218 خ شریعتی ، باالتر از مطهري ، ساختمان 755 ، واحد 6

410 سها پرواز افق تهران تهران 02155776884 تهران. خیابان امین الملک(امامزاده حسن) خیابان صبوري. مجتمع تجاري رضوان مال. طبقه اول. واحد 1291

411 شقایق آبی آریا تهران تهران 02172878 میردامادجب مسجد الغدیر پالك 125واحد 4طبقه اول

412 پرشین کارگو تهران تهران 02141291201 تهران خیابان مطهري شرقی شماره 27 طبقه دوم شرقی

413 عصرهدي تهران  تهران  02144690140 فرودگاه مهراباد پارکینگ شماره 3

414 دفترهامبورگ تهران  تهران  09126083105 تهران - فرودگاه 

415 بهاران تهران تهران  تهران  88847725 تهران انتهاي خیابالن سهروردي جنوبی نبش ایرار غربی پالك 28

416 سمندرگشت  تهران  تهران  02166121000 انقالب ازادي بین دکتر قریب و اسکندري پالك 133طبقه اول واحد 2

417 پردیسان گشت  تهران  تهران  02188665630 تهران خ ولی عصر نبش کوچه شروان ساختمان شروان پ 2442 طبقه همکف 

418 تمدن مهر تهران  تهران 02188582180 بلوار اصلی سعادت اباد-نبش خ 32-پ 116-ط اول -واحد 2

419 پرواز شاهین گشت  تهران  تهران  02185524 خیابان مطهري -بعد از ترکمنستان -نرسیده به شریعتی -پالك 13

420 پرنده طالیی تهران  تهران  02126104041 خیابان نیاوران - بین میدان نیاوران و تقاطع کامرانیه مجتمع تحاري اداري نارون ظبقه اول واحد 112 
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421 تامین تهران تهران  تهران  02122640271 خیابان شریعتی روبروي ایستگاه مترو قلهک ساختمان ا.اس.پ ازانس تامین 

422 قصران گشت تهران  تهران  تهران  02188697080 شهرك غرب تقاطع بلوار پاکنزاد و بلوار دریا نبش بهاران دوم پ 10

423 ترانه سفر تهران  تهران  00982144824242 جنت آباد شمالی باالتر ار ایرانپارس نبش بهارستان 9 پالك 290

424 میامی گشت تهران  تهران 02188231231 اتوبان جالل آل احمد، روبروي بانک کشاورزي مرکزي، پالك85 طبقه1 واحد1 

425 مهرگان سیر تهران  تهران  تهران  02188831090 خیابان سمیه /بین مفتح و فرصت /جنب هتل آزادي /شماره 134

426 پگاه رو  تهران  تهران  02166937511 تهران- خیابان آزادي . جهار راه نواب . خ توحید . جنب کوچه بت شکن پ 20

427 هوادریا  تهران  تهران  02188834005 تهران - خیابان مطهري - نرسیده به چها راه سهروردي - پالك 116- طبقه اول 

428 آدم و حوا تهران  تهران  88504010 خیابان خرمشهر- بین قنبر زاده و صابونچی پالك 210

429 خط سیر پرواز  تهران  تهران  66947642 تهران -خیابان شهرآرا- باالتر از اداره گذرنامه - پالك 121

430 سفرهاي عالءالدین تهران  تهران  02126254800 پاسداران شمالی ، پائین تر از چهار راه فرمانیه ، مابین نارنجستان چهارم و رز ، مجتمع آرتمیس فرمانیه ، طبقه 7 ، واحد 5 کد پستی : 1957917353

431 رویاي پرواز طالیی تهران  تهران 02177131501 ط اول میدان رسالت -ضلع جنوب شرقی میدان- پ - 778 

432 هزارویک گشت پاسارگاد تهران  تهران  02122921472 میدان مادر رود بار غربی کوچه کاووسی پالك 35 واحد3

433 سپنتا پرواز سودا تهران  تهران  02188450459 خیابان شریعتی تقاطع مطهري نبش بن بست ناز پالك755

434 هفت ترانه جزیزه تهران  تهران 02177604060 شریعتی  پایین تر از بهار شیراز خیابان

435 آبشار تهران  تهران  02177617034 تهران - خ انقالب - خ بهارجنوبی - مجتمع تجاري اداري بهار طبقه 3 اداري - واحد 564

436 سیگما سیر تهران  تهران  26412660 خیابامیرداماد بین میدان مادر و شریعتی پالك 30ساختمان درسا واحد 17

437 داریوش پرواز قرن  تهران  تهران  09122365823 سهروردي شمالی خ خرمشهر خ عربعلب خ ششم پالك 37

438 جهان راه گشت نهران تهران 02133569257 تهران-اتوبان محالتی- بعد از خیابان ري- نرسیده به هفده شهریور-پالك 338

439 خطیب سیر چهارمحال و بختیاري شهرکرد 03831111 استان چهارمحال و بختیاري-شهرکرد-خیابان ولی عصر-حد فاصل سه راه سینما و چهار راه بازار-نبش مجتمع تجاري نور -شرکت خطیب سیر-خ

440 بعثت چهار محال چهارمحال و بختیاري شهرکرد 03832277319 شهرکرد -خیابان ولی عصر جنوبی نبش چهاراره خواجه نصیر روبروي پاساژ کویتهیا

441 پوپک بختیاري شهرکرد چهارمحال و بختیاري شهرکرد 03832225302 استان چهارمحال و بختیاري - شهرکرد- بلوار شریعتی - جنب مصلی امام خمینی - واحدهاي تجاري 22و23
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442 صورگشت شرق خراسان جنوبی بیرجند 05632457102 بیرجند-بلوار معلم-خیابان فردوسی روبروي بوستان سرو- ساختمان ونوس

443 پرتو شرق خراسان جنوبی بیرجند 05632444126 بیرجند خیابان مدرس بین مدرس 22 و 24 کد پستی 9718696783

444 سی نور پرواز ایرانیان خراسان رضوي مشهد 05132021111 میدان 17شهریور هتل بزرگ سی نور طبقه اول البی هتل 

445 آرمان اسطوره اندیشه پایدار خراسان رضوي مشهد 05132280490 خ اندرزگو.مقابل باب الجواد(ع) پالك 537

446 پارسا گشت ایرانیان امروز خراسان رضوي مشهد 05138558082 مشهد خیابان امام رضا(ع)بین امام رضا37و39جنب بانک مسکن آژانس هواپیمایی پارسا گشت ایرانیان امروز

447 پیام کیهان توس خراسان رضوي مشهد 05138519585 مشهد خیابان بهار چهارراه بیسیم نبش جهاد 5

448 سپید بال امید خراسان رضوي مشهد 05138461001 احمدآباد-احمدآباد19- نبش بخارایی-ساختمان پوپک- طبقه اول-واحد2

449 بانی مهرگان طوس خراسان رضوي مشهد 05138433111 فلسطین 19. بین شهید قادري 6 و 8 . جنب پالك 64/1

450 کهکشان ترابر طوس خراسان رضوي مشهد 05133400550 مشهد. فرودگاه شهید هاشمی نژاد.جنب انبار گمرك دفاتر بار. دفتر کهکشان ترابر طوس

451 ماه سیرمهتاب خراسان رضوي مشهد 05132281022 چهارراه مقدم طبرسی دریادل نبش کاشانی7 

452 اوج سیر توس خراسان رضوي مشهد 05137130360 مشهد- بلوار قرنی -چهارراه مجد - مجتمع ساینا -طبقه 2-واحد 215

453 نیکاپروازپارس خراسان رضوي مشهد 05138704900 مشهد- بلوارپیروزي  - نبش میدان حر - ساختمان ارم - طبقه سوم - واحد 305

454 آتی توس یگانه خراسان رضوي مشهد 05138431919 مشهد خیابان احمد آباد خیابان ابوذر8 پالك ك 58

455 حافظ سیر میعاد خراسان رضوي مشهد 05138512260 بین امام خمینی 66-64

456 آئینه سفر توس خراسان رضوي مشهد 05138419500 مشهد-خ کوهسنگی خ دکتربهشتی نبش دکتر بهشتی 18پ26

457 کاج نقره اي خراسان رضوي مشهد 05138552400 خیابان دانشگاه 3-جنب هتل ویستا

458 همایاوران جاوید نوین خراسان رضوي مشهد 05138403676 مشهد - احمداباد - طالقانی جنوبی بین 19و21 پالك 63

459 اذین گشت سهیل خراسان رضوي مشهد 05137505 بولوار شهید صادقی بین صادقی 13/15 شماره 71

460 همراهان سفر خراسان رضوي مشهد 5137637170 مشهد -خیابان فلسطین 18-پالك 24

461 رهبال اسمان خراسان رضوي مشهد 05137170 مشهد-بلوار سازمان اب -بین صادقی 15و17

462 آفتاب ساحلی توس خراسان رضوي مشهد 05138809 مشهد-خیابان سناباد -خیابان راهنمایی پالك 44-طبقه اول -واحد جنوبی 
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463 فالمینگو خراسان رضوي مشهد 05136099934 مشهد بلوار دانش اموز بین دانش اموز 3 و 5 آژانس فالمینگو

464 کیهان سیر زرین شرق خراسان رضوي مشهد 05131445 مشهد-هاشمیه 16(صارمی21)-ساختمان کریستال-طبقه اول واحد 2

465 سافر سیر خراسان رضوي مشهد 05133442050 مشهد-بولوار جمهوري بین جمهوري 21-19 

466 جمیل سیر توس خراسان رضوي مشهد 05138045 مشهد خیابان امام رضا 74 پالك 133

467 آنیل پرواز آریا خراسان رضوي مشهد 05133449092 مشهد-خیابان 17 شهریور-بلوار شهید صدر-نبش صدر18 

468 مهاجر پرواز پرستو خراسان رضوي مشهد  05137330003 مشهد خیابان مطهري شمالی بین 66و 68 پالك 11036 شرکت هواپیمایی مهاجر پرواز پرستو

469 سپهر سیر توس شرق خراسان رضوي مشهد  05137621919 مشهد-بلوار خیام جنوبی 11-شماره 85

470 هامان پرواز شرق خراسان رضوي مشهد 05137678204 مشهد-بلوارسجاد-بین خیابان زنبق و گلریز-پالك56

471 رایاسیرتوس خراسان رضوي مشهد 05132017000 مشهد بلوار مدرس نبش مدرس 3 طبقه همکف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد

472 محورطالیی خاوران خراسان رضوي مشهد 05138452230 خیابان احمداباد -خیابان رضا-نبش رضا 29-اژانس محور طالیی خاوران

473 راهاي آسمان نیلی خراسان رضوي مشهد 05136144160 مشهد بلوار معلم نبش معلم 16 برج البان طبقه 2 واحد 2

474 حبیب سیاحت ملل شرق خراسان رضوي مشهد 05132290701 مشهد، خیابان آیت اهللا بهجت، بین بهجت 8 و 10 پالك 477

475 دنیاسیر خراسان خراسان رضوي مشهد 05138182 میدان شریعتی (تقی آباد) ابتداي خیابان بهار پالك 3/1

476 شرکت ادیبیان و شرکاء خراسان رضوي مشهد 05138532003 مشهد- خیابان پاسداران-پالك 56

477 آهنگ سفر توس خراسان رضوي مشهد 05138458333 مشهد خیابان فلسطین 19 بین صفا و شیرین پ 554

478 سپید پرواز توس خراسان رضوي مشهد 05131833 مشهد، خیابان احمدآباد، بلوار مالصدرا، بین مالصدرا  3 و 5، پالك 17

479 الیا گشت خراسان رضوي مشهد 05138706300 مشهد بلوار شهید فکوري نبش شهید فکوري 72 

480 نسیم بهشت خراسان رضوي خراسان رضوي مشهد 05132243480 مشهد-چهارراه شهدا-مقابل استان قدس

481 تشریفات پرواز شرق مشهد  خراسان رضوي مشهد 05131406 خیام جنوبی 8-6

482 چترا گشت آریا  خراسان رضوي مشهد 05138423537 مشهد،خیابان فلسطین، بین فلسطین 3 و 5 ،ساختمان 74،واحد 1/1

483 آفتابگردان توس خراسان رضوي مشهد 05133400400 فرودگاه هاشمی نژاد-جنب مسجد بهمن 
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484 آیین گشت مشهد خراسان رضوي مشهد 05131220 مشهد - بین چهارراه خسروي و چهارراه شهدا ( آیت اله خزعلی ) جنب بانک قوامین - پالك 690 

485 مسافران آسمان هشتم ایرانیان خراسان رضوي مشهد 05137653252 مشهد بلوار خیام فرهاد 25 پالك 165 طبقه همکف

486 هما یاوران جاوید نوین مشهذ  خراسان رضوي مشهد 05138403676 خراسان رضوي مشهد احمداباد بلوار بعثت طالقانی چنوبی پالك 63

487 بینالود پروازشرق خراسان رضوي مشهد 05137659300 بلوارسجاد-بین سجاد2و4پ94

488 جانان گشت ایرانیان شرق خراسان رضوي مشهد 05138466914 مشهد - راهنمایی 5 - ساختمان اشکان - طبقه 2 - واحد 2

489 رویال سفرمشهد خراسان رضوي مشهد 05138437940 مشهد - خیابان ابن سینا- مقابل ابن سینا 16

490 پردیسان سیر خاوران خراسان رضوي مشهد 05138599999  .خراسان رضوي. مشهد. خیابان امام رضا. بین امام رضا 36 و 38 .

491 یادمان خدمات شرق آتی خراسان رضوي مشهد 05138463700 info@yadmanati.ir

492 بهرام مهر خراسان رضوي مشهد 05132282930 مشهد-خیابان خسروي نو - جنب پمپ بنزین

493 خورشید سیر توس خراسان رضوي مشهد 05138583454 خیابان آخوندخراسانی بین آخوند خراسانی 23 و 25 پالك 1201

494 آریا پرواز ماندگار  خراسان رضوي مشهد 05138063 هاشمیه بین 31 و 33

495 کلبه سفر پارس خراسان رضوي مشهد 05135011116 مشهد بلوار پیروزي نبش پیروزي78 پالك یک

496 ترنم زیارت مدینه خراسان رضوي مشهد 05138704090 مشهد بلوار وکیل آباد ، بلوار کوثر ، نبش کوثر شمالی 15 پالك 107

497 انوار راه توس خراسان رضوي مشهد 05132233000 مشهد-بلوار شهید کامیاب-بین کامیاب 30و32-پالك334

498 هستی سیر آریایی پارس خراسان رضوي مشهد 05132237373 مشهد-شیرازي2-مجتمع هتل قدس-واحد19

499 افراگشت تابران خراسان رضوي مشهد 05136054002 وکیل آباد.نبش جالل آل احمد2.شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي افراگشت تابران 

500 فردیس پرواز طوس خراسان رضوي مشهد 0513199 انتهاي امام رضا 19-پالك 46

501 آرین گشت ارغوان خراسان رضوي مشهد 05131088 مشهدبلوار پیروزي حدفاصل میدان سلمان و پیروزي 16

502 تیوان پرواز خراسان رضوي مشهد 05137529714 مشهد - خیام شمالی 63 - شهرك پردیس - نبش پردیس 8

503 فانوس راه زرین خاورمیانه خراسان رضوي مشهد 05132237853 مشهد-خیابان خسروي نو- بازار سرشور- سرشور4 پالك3

504 پارت گوهر ایرانیان سورن خراسان رضوي مشهد 05138549392 مشهد امام رضا8 پالك 22
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505 شاد شرق توس  خراسان رضوي مشهد 05136093700 مشهد -ضلع شمالی میدان معلم 

506 تخت جمشید پارس خراسان رضوي مشهد 05136611844 مشهد شهرك غرب امامیه نبش چهاراه مخابرات مجتمع تجاري اکسیر(اکسین)-طبقه دوم واحد 414 - 415

507 کاکتوس سیر توس خراسان رضوي مشهد 05138917475  مشهد -بلوار پیروزي حاشیه میدان حکمت روبروي هتل آبان پالك 95

508 تک ستاره نیلوفرزرین خراسان رضوي مشهد 05138048 مشهد-خیابان امام رضا-بین امام رضا2 و میدان بیت المقدس-جنب بانک تجارت-پاساژ عرب زاده

509 فرآسمان سیر خراسان رضوي مشهد 05138464444 مشهد - نبش احمدآباد1 پالك 31 واحد204

510 بشارت مهاجر پرواز خراسان رضوي مشهد 05132229577 خراسان رضوي-مشهد-میدان را آهن خیابان شهیدکامیاب نبش کامیاب26پ262

511 پرواز سیر سراج خراسان خراسان رضوي مشهد 05138710000 بلوار پیروزي بین 12 و14 جنب بوستان اطلس

512 ابومسلم مشهد خراسان رضوي مشهد 05138440744 مشهد : احمد آباد بلوار ابوذرغفاري نبش ابوذرغفاري 10 پالك 82

513 یگانه پرواز آسمان شرق خراسان رضوي مشهد 05191005153 مشهد بلوار فلسطین نبش فلسطین 12ساختمان کندو طبقه سوم واحد 10

514 صفاسیرتوس  خراسان رضوي مشهد 05138939989 بلوار وکیل آباد بین صیادشیرازي 11و13 ساختمان ایساتیس واحد ششم

515 بعثت سیر خراسان خراسان رضوي مشهد 05132025 مشهد چهارراه شهدا - خیابان بحجت - بین 9 و 11

516 آرمان سیر مشهد خراسان رضوي مشهد 05138521314 armanseir59586@yahoo.com

517 آسمان آبی هشتم توس خراسان رضوي مشهد 05132245060 مشهد بلوار کاشانی بین کاشانی 6 و 8

518 آریان توس خراسان خراسان رضوي مشهد 05137675257 مشهد - خیابان دستغیب - جنب پاساژ تک - مجمتع خلیج فارس - آژانس آریان توس خراسان

519 انتخاب طالیی شهر بهشت خراسان رضوي مشهد 05131617 مشهد- تقاطع بلوار فرهنگ و میدان سیدرضی - ضلع غربی پالك 264

520 شایستگان دیدار ماه توس خراسان رضوي مشهد 05132227686 میدان طبرسی-کوچه نوغان,بین نوغان9و11 پالك 291

521 سیمرغ سیر نیشابور خراسان رضوي نیشابور 05142217273 نیشابور- میدان خیام ابتداي خیابان مسیح-پالك 169 آژانس سیمرغ سیر

522 سپنتا میراث سرزمین توس خراسان رضوي مشهد 05132243822 مشهد-میدان طبرسی-طبرسی4 مجتمع خلخالی واحد16

523 گشت وگذارستارگان خراسان رضوي مشهد 05132220890 مشهد،خ آیت اهللا بهجت،نبش بهجت 1/1 ،ساختمان هتل

524 پرپرواز توس مشهد خراسان رضوي مشهد 05136079099 بلوار وکیل اباد بلوار سیدرضی بین سیر رضی 21 و 23 پالك 107

525 حامی گردشگر شرق خراسان رضوي مشهد 05137666000 مشهد - بلوار سجاد - بزرگمهر شمالی 2 - پالك 44 - طبقه 5 - واحد شمالی
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526 سپهر سیاحان خراسان رضوي مشهد 05138436223 فلسطین 19 پالك 76 

527 خاورسیر مشهد خراسان رضوي مشهد 05138400081  بلوار رضا- بین رضا 29و31 -پالك 274

528 شاپرك مشهد خراسان رضوي مشهد 05138450408 مشهد-میدان احمد اباد -تقاطع سلمان فارسی -پالك92

529 وزین مهر اکسین خراسان رضوي مشهد 05132245410 مشهد-خیابان آیت اهللا کاشانی-بین خیابان 17و 19

530 چاپارسیرآریا خراسان رضوي مشهد 05138521026 مشهد-خیابان امام رضا بین امام رضا 27 و 29

531 آترا خراسان رضوي مشهد  05138442800 خراسان رضوي -مشهد -خیابان راهنمایی -بین راهنمایی 2و4 پالك

532 پرپرواز توس  خراسان رضوي  مشهد  05136079099 مشهد بلوار وکیل آباد- بلوار سید رضی- بین سید رضی 21و23

533 فاضل سیر توس  خراسان رضوي  مشهد  05131812 مشهد چهارراه دانش نبش امام رضا 14 

534 سامان سیر رسپینا خراسان رضوي  مشهد 05133631450 مشهد- میدان بیت المقدس - کوچه عیدگاه - پالك 223

535 حقا سیر رضوان خراسان رضوي  مشهد 05138069000 مشهد-چهارراه لشگر -نبش بهار 36-پالك 3301

536 خراسان رضوي  عمادسیر خراسان مشهد  38412881 مشهد - پنچراه سناباد - مقابل البسکو 

537 سریع سیر خراسان خراسان رضوي  مشهد 05138095 مشهد بلوار امام خمینی نبش 46

538 یگانه گشت توس مشهد خراسان رضوي مشهد 05138112217 مشهد خیابان امام رضا -امام رضا 8-پشتهتل تهران جنب هتل شهریار آزانس یگانه گشت توس مشهد

539 پیام کیهان توس خراسان  رضوي مشهد 05138519585 خیابان بهار - چهارراه بیسیم نبش جهاد 5

540 صفیر سیمرغ خراسان شمالی بجنورد 05832743220 بجنورد-خیابان طالقانی شرقی کوچه مقدادي نبش عزیزمصر11

541 شادي گشت اروند خوزستان آبادان 06153221145 آبادان خیابان امیري خیابان پرویزي روبروي داروخانه کمال بیک همکف

542 سفیربارمهراحمدي خوزستان اهواز 06134491001 فرودگاه اهوازجنب انبارهما

543 پاکان سیرخوزستان خوزستان مسجدسلیمان 06143227800 خوزستان-مسجدسلیمان-دره اشکفت

544 آترین سیر جنوب خوزستان اندیمشک 06142642005 خیابان امام خمینی نبش مبارز

545 مهنا گشت خرمشهر خوزستان خرمشهر 06153510972 خیابان چهل متري نبش مقاومت 5 آژانس مهناگشت

546 مهاجران گشت راد خوزستان اهواز 06133365473 اهواز-کیانپارس بین پهلوان ومرداد غربی روبروي اسناد پزشکی
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547 عصر نسیم آسمان خوزستان خرمشهر 06153511844 خرمشهر-خیابان چهل متري -خیابان ستایش جنوبی-نبش کوچه سپهر

548 افق طال ئی آسا شوشتر  خوزستان شوشتر 06136226071 شوشتر خیابان شهید رجایی غربی روبروي اورژانس والفجر

549 واال پرواز راوند خوزستان آّبادان 06153220800 vala.parvaz@yahoo.com

550 پرواز دنیاي سرفراز  خوزستان اهواز 06133910019 کیانپارس نبش خ 19غربی ساختمان رامین طبقه 3 واحد 9 آژانس هواپیمایی پرواز دنیاي سرفراز  رامین

551 سفیرسعادت خوزستان خوزستان خرمشهر 06153511014 خرمشهر-چهارراه مطهري(فلکه اهللا)-جنب موسسه مالی مهر

552 شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي غزنوي  خوزستان اهواز 06133790251 اهواز - خیابان انقالب خیابان شهید مصطفی خمینی (غزنوي) روبروي مهندسی ناجا پالك 5

553 امید پرواز مهر  خوزستان اهواز 06132232451 اهواز -خ آزادگان -روبروي باغ معین مجتمع شهریار طبقه سوم واحد 5

554 عرش آسمان گشت خوزستان اهواز 06133379930 اهواز-کیانپارس-انتهاي خ 9غربی-نبش خ وهابی

555 گشت پرواز بهاري خوزستان اهواز 06134444390 زیتون کارمندي خیابان ا صلی زیتون بین خیان عباسی و فردوس جنب بانک مسکن 

556 سینداد پرواز کارون خوزستان اهواز 06132270126 باهنر بلوار معلم پالك 41

557 مسافر آسمان اهواز خوزستان اهواز 06133918191 اهواز- کیان آباد-خیابان 7 شرقی -ساختمان نوذري- طبقه همکف

558 گلگشت بهارستان خوزستان دزفول 06142232100 خوزستان-دزفول-خیابان فردوسی تقاطع خ دکتر شریعتی کد پستی 6461166547

559 پارس پرواز جنوب خوزستان آبادان 06153230440 آبادان خ شهید منتظري رو به روي شیرینی سراي روز پالك 64/66

560 سیما گشت خوزستان خوزستان اهواز 06133388600 کیانپارس نبش 18 شرقی مرکز خرید دنیا طبقه دوم آژانس هواپیمایی سیما گشت خوزستان

561 مادر خوزستان اهواز 06132202662 اهواز خیابان سلمان فارسی بین خ ادهم وگندمی پ398

562 پیک خورشید اهواز خوزستان اهواز 06135518880 اهواز خیابان دکتر شریعتی (سیمتري) نبش چهارراه زند پالك 117

563 افق پرواز میثاق خوزستان اهواز 06134435613 اهواز-بلوارپاسداران-کوي پیروزي-جنب مرکز علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

564 گشت دیدنیهاي نوین خوزستان بندر ماهشهر 06152330430 خوزستان -بندرماهشهر-بلوار آیت اله طالقانی-روبه روي آتش نشانی-مجتمع تجاري تفریحی نگین شهرداري-طبقه همکف-واحد44

565 ایمن پرواز نیروانا خوزستان بندر ماهشهر 06152358894 ماهشهر خیابان شریفی روبروي مرکز تصویربرداري امام حسن

566 پارسیان گشت اورنگ خوزستان بندر ماهشهر 06152345232 خوزستان -بندرماهشهر -ناحیه صنعتی -خیابان فرهنگسرا-خ شیراز

567 سار پرواز ماهشهر  خوزستان بندر ماهشهر 06152334444 بلوار طالقانی - روبروي سینما دریا



ردیف عنوان استان شهرستان شماره تماس آدرس

568 سیاحت گستر ارجان خوزستان بهبهان 06152821320 خوزستان - بهبهان - میدان قدس ( بیدبلند)-شرکت سیاحت گستر ارجان

569 سیمرغ سیر جنوب خوزستان اهواز 06133339000 امانیه خیابان بوعلی بین عارف و انقالب مجتمع سیمرغ پالك73

570 مهر مادر  خوزستان حمیدیه 06136726302 حمیدیه خیابان 17شهریور روبروي اداره پست پ 93 کدپستی 6344114971

571 آراد پرواز ایرانیان خوزستان اهواز 06132224000 اهواز .خیابان شریعتی سی متري بین نبی وشمخانی

572 تشریفات سیر خوزستان اهواز 06132925667 خیابان آزادگان روبروي سینما ساحل مجتمع علوي 2 طبقه اول 

573 مهاجران سیر جنوب خوزستان آبادان 06153224112 آبادان - خیابان امیري - جنب بانک ملت مرکزي - پالك 404.

574 الوند گشت کیوان خوزستان اهواز 06134453178 زیتون کارمندي-خیابان کمیل- بین زاهد و زمرد

575 نارسیس سیر خوزستان اهواز 06132201136 اهواز خیابان آزادگان نبش خیابان اهوازیان پالك 3044/3

576 نخیل خوزستان اهواز 06133919595 کیان آبادخیابان شهید وهابی نبش خیابان 14شرقی مجتمع هانی طبقه اول واحد 2

577 ستاره خرمشهر هوجستان خوزستان اهواز 4440014 زیتون کارمندي خیابان شهید انوشه نبش فردوس زیتون

578 کیا پرواز امیدیه خوزستان امیدیه 06152632600  خوزستان امیدیه بلوارامام خمینی نرسیده به میدان بسیج ساختمان کیا 

579 اعتماد پرواز جنوب خوزستان اهواز 06133798705 اهواز کوي انقالب خ انقالب جنب بانک پاسارگاد

580 افق طالیی آسا خوزستان شوشتر 06136226071 شوشتر خیابان شهید رجایی غربی روبروي اورژانس والفجر

581 علیا پرواز خوزستان اهواز 06132258835 خوزستان اهواز میدان خلیج فارس ساختمان بدران

582 شیرین گشت خرمشهر  خوزستان خرمشهر 06153529398 خرمشهر-بلوارایت اله خامنه اي-نرسیده به تکاور پالك 885

583 شاهین گشت اهواز خوزستان اهواز 06133791665 اهواز - کمپلو خیابان امیرکبیرجنوبی نبش بنی هاشم پ11

584 ماهان فراز ایران خوزستان اهواز 06133912125 اهواز.کیانپارس.خ وهابی.بین خ 11و12کیانپارس طبقه اول بانک صادرات

585 رایا پرواز آریا خوزستان اهواز 06133385005 اهواز کیان اباد خیابان 30 متري بین 10 و 11 شرقی

586 الروس پرواز کارون خوزستان کارون 06135551172 خوزستان کارون کوت عبداهللا کوي شریعتی یک نبش خیابان6

587 رویاي پرواز آسمان خوزستان اهواز 06132201442 اهوازطالقانی روبرو بازار بزرگ جنب حسینه ثاراهللا

588 سیر سپهر آفرین دزفول  خوزستان دزفول 06142525223 خوزستان -دزفول- بلوار 45متري فتح المبین بین نظامی و مدرس
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589 آفاق پرواز ابابیل خوزستان سوسنگرد 06136749090  خیابان شریعتی شمالی شرکت هواپیمایی آفاق پرواز ابابیل

590 پانیذ پرواز خوزستان اهواز 06133364004 اهواز خیابان انقالب بین مسجد آذربایجانی ها و پل راهنمایی و رانندگی نبش خیابان دانزش آژانس هواپیمایی پانیذ پرواز 

591 اوج پرواز جنوب خوزستان دزفول 06142240188 دزفول خیابان شریعتی نبش فردوسی پالك 226

592 رخش پرواز خوزستان خرمشهر 06153520881 خرمشهر خیابان چهل متري خیابان سعدي نبش الله

593 هالل پرواز جنوب خوزستان آبادان 06153328232 میدان طیب بلوار 24 متري نبش خیابان حیدري پالك 555

594 آتما نوین پرواز خوزستان آبادان 06153242157 خ امام مجتمع تجاري الغدیر طبقه 2

595 اوپاتان ستاره اروند خوزستان آبادان 06153220145 خیابان شهید منتظري.جنب فلکه طوطیها

596 بهاران سپهر پرواز  خوزستان  اهواز  06135544333 اهواز خیابان سلمان فارسی شرقی بین اتوبان بهبهانی وخیابان پیروزي

597 رشد پرواز  خوزستان  اهواز  06132235111 خیابان آزادگان 24 متري جنب پمپ بنزین 

598 همراه ستارگان  خوزستان  اندیمشک 06142642491 خ امام خمینی خ آیت اله سعیدي مقابل پل هوایی

599 تعطیالت سیر جنوب  خوزستان  اهواز  06134443249 بلوار پاسداران بین زمزم و زمرد ساختمان حاج مالی طبقه اول 

600 آیدو پرواز ایرانیان   زنجان زنجان 02433478660 زنجان، سعدي شمالی، کوچه دست نشان، پالك5

601 شباهنگ سیر  سیستان و بلو چستان زاهدان 05433491358 تقاطع بلوار معلم و دانشجو جنب دفتر ازدواج

602 اریکه گشت  سیستان و بلو چستان  زاهدان 05433436701 زاهدان خیابان خیام نرسیده به چهارراه مدرس ساختمان پزشکان تهران 

603 هامون پرواز سیستان و بلوچستان زاهدان 05433262661 زاهدان-میدا امام علی-جنب دفتر هواپیمایی جمهوري اسالمی

604 اوشیدا سیستان و بلوچستان زاهدان 05433441666 زاهدان_بلوار قلنبر روبه رو دانشکده فنی حرفه اي باهنرساختمان اوشیدا 

605 آرا سیستان و بلوچستان زاهدان 05433226610 خیابان دانشگاه نبش میدان پاسداران روبروي ثبت احوال آژانس آرا

606 پاسارگاد سیستان و بلوچستان زاهدان 05433438891 میدان شاهیر-نبش بلوار بهداشت پالك 5

607 هماي فهري زاهدان سیستان و بلوچستان زاهدان 05433233323 زاهدان-تقاطع خ حسین بر و رزمجو مقدم-نرسیده به چهار راه رسولی

608 فرتوك پرواز چابهار سیستان و بلوچستان چابهار 05435313330 منطقه آزاد چابهار مجتمع نجاري صدف واحد630

609 پویا پرواز سیستان و بلوچستان چابهار 05435337272 بلوار امام - پاساژ مسجد جامع اهل سنت - ردیف 11
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610 شاهین چابهار سیستان و بلوچستان چابهار 05435331990 چابهار بلوار امام روبروري بانک مسکن شعبه امام

611 نیمروز سفر سیستان وبلوچستان زابل 05432222233 زابل خیابان شهید باقري روبروي نیروي انتظامی شرکت نیمروز سفر

612 آسمان ترابرزاهدان سیستان وبلوچستان زاهدان 05433223618 زاهدان فرودگاه بین المللی زاهدان

613 پرسیس پرواز سیستان وبلوچستان چابهار 05435322117 چابهار فلکه شیالت  بلوار توحید بعدازساختمان پزشکان ماهکان

614 مهراگشت پارسیان شیراز فارس شیراز 07136352304 شیراز - گلدشت معالی آبادمجتمع تجاري گلدشت-

615 پرسپولیس گشت پارسه فارس شیراز 07132303095 خیابان قصرالدشت چهارراه سینماسعدي ابتداي 20متري مجتمع تجاري زر طبقه اول واحد 2

616 طاهاپرواز آسمان فارس شیراز 07138436611 سه راه پارك قوري/ ابتداي پاسداران ساختمان میالد/طبقه زیرین بانک سرمایه

617 رخش شیراز فارس شیراز 07138204030 شیراز - خیابان شمس تبریزي - سه راه بهار 

618 آسمان گشت فارس شیراز 07138317004 شیراز-خیابان شهید حراف نبش کوچه شماره یک 

619 آذرخش آسمان پارس فارس شیراز 07132222485 شیراز چهارراه زند ابتداي خیابان سعدي جنب بانک ملت 

620 یاس پرواز شیراز فارس شیراز 07132322460 خیابان وصال شمالی نبش کوچه یک پالك 210

621 سپیده پرواز شیراز فارس شیراز 07136275031 شیراز خیابان عفیف اباد نبش کوچه 4

622 تخت جمشید سرزمین کهن شیراز فارس شیراز 07136540000 شیراز- چمران- بلوار نیایش- س مجتمع تجاري نیایش- طبقه اول

623 کوچ سفید پارسیان فارس شیراز 07132353557 شیراز-خیابان سید جمال الدین اسدآبادي (پوستچی) - نبش کوچه 4 

624 دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردي نارون فارس شیراز 07136475775 شیراز- خیابان بعثت -حد فاصل میدان سنگی و چهارراه خلدبرین 

625 جهانگردان آریایی سزمین کهن شیراز فارس شیراز 07132225577 شیراز-خیابان فردوسی-حدفاصل رودکی وسعدي-روبروي بانک سپه

626 نادري شیراز  فارس شیراز  07132322000 شیراز حدفاصل چهارراه اصالح نژاد و فلکه فخراباد روبه روي کوچه 4-

627 آریاسیرحافظ فارس شیراز 07138223838 شیراز-بلوارپاسداران-حدفاصل کوچه 66و68 ساختمان ایران-کدپستی7184963986

628 سیر فارس فارس شیراز 07132340015 فارس- شیراز- خیابان سید جمال الدین اسد آبادي

629 پرپرواز پارس فارس شیراز 07136481691 فارس-شیراز- بلوار بعثت- فلکه سنگی

630 پرسیا تور فارس شیراز 07132332700 شیراز_ خیابان شهید فقیهی (صورتگر سابق) شماره 110
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631 آسمان سیر مهر پرواز فارس شیراز 07137317722 شیراز- میدان گلستان -ابتداي بلوار هفت تنان -سمت راست -آژانس آسمان سیر مهر پرواز

632 نسیم بهشت ایرانیان فارس گراش 07152450808 فارس-گراش ابتداي بلوار سپاه پاسداران بین کوچه 2و4

633 ریتون گشت گیتی فارس شیراز 07132263422 شیراز-میدان اطلسی-روبه روي هتل اطلس-آژانس مسافرتی ریتون گشت

634 تیام گشت جنوبگان فارس شیراز 07152625610 خنج میدان امام  خ رسالت روبروي بانک ملت جنب بانک ملی شعبه بعثت

635 پر پرواز پارس شیراز  فارس شیراز 07136311026 شیراز-میدان معلم -روبروي پمپ بنزین

636 سپهران پرواز فارس شیراز  فارس شیراز 07132318360 خیابان مالصدرا نبش معدل ساختمان 554 طبقه دوم 

637 روزبهان سیر شیراز فارس شیراز 07132262150 شیراز پل باغ صفا نبش ساحلی غربی

638 حقاگشت شیراز فارس شیراز 07136277444 شیراز ابتداي بلوار چمران جنب پمپ بنزین ابیوردي

639 سها پرواز فارس الرستان 07152245397 الر.شهرجدید.بلوار جمهوري اسالمی(چهل متري اول).بلوك 7 

640 هستی گشت فارس فارس شیراز 07136285362 شیراز-خ عفیف آباد-قبل از کوچه یک-طبقه دوم اپل استور

641 پرهون گشت مارال فارس شیراز 07132315290 بلوار کریمخان زند روبروي خیابان خیام نبش کوچه 42

642 کهکشان گشت شیراز فارس شیراز 07136300500 شیراز -قدوسی غربی -نبش محالتی -ساختمان منفرد واحد 22

643 تارا پرواز پارس فارس شیراز 07132336929 شیراز خیابان کریم خان زند نبش کوچه 36 جنب هتل ارم

644 سیار سیر فارس شیراز 07132276869 شیراز چهارراه خاکشناسی نبش نارون مجتمع تجاري اداري ارم طبقه دوم واحد 201

645 گلزار گشت پارسه شیراز فارس شیراز 07132325491 خیابان انقالب ُ 4راه گمرگ ُ ساختمان پارس

646 آهنگ سفر رویایی شیراز فارس شیراز 07136293733 قصردشت.خیابان صاحب االمري بازارچه امام زاده محمد طبقه فوقانی آش سنتی قصردشت

647 نکو اوج فارس فارس شیرااز 07138430035 شیراز- میدان مطهري- مجتمع الهیه- طبقه 3 اداري- واحد 5

648 شیراز اکسپرس  فارس  شیراز  07132298291 شیراز بلوار آزادي نبش خیابان خاکشناسی جنب پل هوایی 

649 سفر رویایی سرزمین پارس  فارس  شیراز 07132309020 سی متري سینماسعدي بین کوچه11و13

650 مهدیس گشت قزوین قزوین 02833361891 قزوین ،خیابان نادري شمالی، بعد از کوچه نیلی، مقابل کوچه شیرخورشیدي

651 هفت اورنگ قزوین قزوین 02833330005 قزوین بلوار مدرس نبش ك نیساریان پ178
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652 قریشی زاده سیر قم قم 02537726276 قم.خیابان انقالب.کوچه4.پالك4

653 پرواز گشت قم قم 02537708899 قم -میدان جهاد بلوار رضوي نبش کوچه 1 پالك 19

654 رهاد آسمان پیشگامان گیتی قم قم 02538800010 قم خیابان امامزاده ابراهیم نبش کوي 22 پالك 550

655 ویان پرواز کردستان سنندج  08733233309 بلوار سید قطب روبروي بانک ملی

656 هانی گشت کرمانشاه کرمانشاه 08338210751 کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-سه راه 22بهمن -روبروي دفتر مرکزي هما- آژانس هانی گشت

657 کیاپرواز سنندج کردستان سنندج 08733233301 خیابان کشاورز باالتر از باغ سپیدار دفتر مرکزي گروه سرمایه گذاري کیاپرواز

658 کیا پرواز  کردستان سنندج 08733244401 سنندج-خیابان کشاورز باالتر از باغ سپیدار روبروي بانک ملی-کیا پرواز

659 زریبارسیر کردستان مریوان 08734542842 کردستان.مریوان.چهارراه شبرنک.شرکت خدمات مسافرت و جهانگردي زریبارسیر مریوان

660 کویرآسمان کرمان انار 03434381101 7741613318

661 سیناگشت کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه 08338213986 کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، جنب جهاد دانشگاهی، روبروي هواپیمایی هما، پالك 501، آژانس سینا گشت

662 ملک سیرغرب کرمانشاه کرمانشاه 08338225656 کرمانشاه بلوارشهیدبهشتی سه راه 22بهمن روبروي دفتر مرکزي ایران ایر

663 سیناگشت کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه 08338213986 کرمانشاه بلوار شهید بهشتی سه راه 22 بهمن جنب جهاد دانشگاهی دفتر هواپیمایی سیناگشت

664 کیا مهر کرمانشاه کرمانشاه 08338251855 کرمانشاه سه راه 22 بهمن روبروي هواپیمایی هما پالك 507 کد پستی 6715664496 

665 هورین گشت ایرانیان کرمانشاه کرمانشاه 08338244956 چهارراه بسیج نبش خیابان ارشادجنب بانک رسالت

666 سفربال آپادانا کرمانشاه کرمانشاه 08337233203 safarbal.apadana@gmail.com

667 ترنم سفر زاگرس کرمانشاه کرمانشاه 08337218287 کرمانشاه - میدان غدیر خیابان شریعتی نبش کوي کتابی

668 هیام پرواز کرمانشاه کرمانشاه 08334291097 کرمانشاه بلوار طاقبستان نبش کوي 113

669 آسمان فراز کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه 08338230443 کرمانشاه بلوار شهید بهشتی چهار راه بسیج روبروي بانک کار آفرین کد پستی 66714619493

670 اطلس پرواز پارسیان کرمانشاه کرمانشاه 08338237281 کرمانشاه خیابان 17 شهریور پایین تر از چهارراه آتش نشانی پالك 163

671 طاق بستان سیر کرمانشاه کرمانشاه 08338246222 کرمانشاه-بلوارشهیدبهشتی-خیابان ویل-شماره12

672 گشت و گذار رضوان کرمانشاه کرمانشاه 08337232692 کرمانشاه- خ آیت اله کاشانی- کوي دبیراعظم پ11



ردیف عنوان استان شهرستان شماره تماس آدرس

673 سیناگشت کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه 08338213986 کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، جنب جهاد دانشگاهی، روبروي هواپیمایی هما، پالك 501، آژانس سینا گشت

674 ستاره سهیل کرمانشاه  کرمانشاه 08337271115 کرمانشاه خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34

675 الیپی گشت ماد کرمانشاه  کرمانشاه 08338398905 کرمانشاه 22 بهمن چهارراه چاله چاله ه ابتداي 16 متري گلشن

676 گلستان گشت زمرد گلستان گرگان 01732539293 گرگان . عدالت 75/2 آژانس گلستان گشت زمرد

677 سحر گلستان گلستان گرگان 01732236047 گلستان.گرگان.خیابان ولیعصر.بین عدالت8و10جنب بانک کاسپین.طبقه اول

678 ممتازگشت همسفر قابوس گلستان گلستان گنبد کاووس 01733551010 گلستان-گنبد کاوس-خیابان طالقانی شرقی -مقابل اداره تعاون روستایی-مجتمع زیتون

679 امواج کاسپین گلستان بندر ترکمن 01734433222 استان گلستان شهرستان بندر ترکمن خ ازادي نبش ازادي8

680 آنیل گشت گلستان گرگان 01732555190 گرگان، بلوار ناهارخوران، بلوار گلشهر، ساختمان ستاره، پالك 1

681 زیماگشت گلستان گرگان 01732223839 گرگان، خیایان ولیعصر روبروي مسجدامیر(ع) مجتمع عادل واحد3

682 گرگان تور گلستان گرگان 01732557160 گرگان - بلوار ناهارخوران- بین عدالت 9-57 مجتمع یلدا

683 گلستان گشت زمرد گلستان گرگان 01732525252 گرگان-بلوار ناهارخوران عدالت 75/2

684 گلستان گشت زمرد گلستان گرگان 01732525252 گرگان بلوار ناهارخوران نبش عدالت 75/2

685 خاطره گشت گلستان گرگان  گلستان گرگان 01732328113 گلستان-گرگان- خیابان ولیعصر- عدالت 28- نبش شهریور یکم

686 کمیل گلستان پارس  گلستان  گرگان  0173151 گرگان - نبش عدالت 21

687 آذر پارس سبالن گیالن رشت 01333738084 فرودگاه رشت - دفتر خدمات بار هوایی

688 سپید پرواز گیالن گیالن رشت 01332125201 رشت-پل بوسار بعد از آزمایشگاه آشتیانی-جنب اولین دوربرگردان

689 نادري الهیجان گیالن الهیجان 01342427959 الهیجان - کیلومتر 3 جاده لنگرود - جنب کارخانه کلوچه نادري - آژانس هواپیمایی نادري

690 اشکوري گیالن رشت 01333327903 رشت-خیابان حافظ-روبروي درب اصلی پارك شهر-جنب زورخانه پوریاي ولی-آژانس اشکوري

691 افسانه گشت خزر گیالن بندرانزلی 01344551050 بندرانزلی خیابان ناصرخسرو روبروي مدرسه امام علی جنب گلفروشی نسیم پالك 141 

692 طیاره آبی  گیالن  رودسر  01342634630 گیالن - رودسر - بلوار ولیعصر جنب اداره پست  

693 هماي رامسر مازندران رامسر 01155222789 مازندران رامسر خیابان شهید مطهري هماي رامسر



ردیف عنوان استان شهرستان شماره تماس آدرس

694 تیرنگ ساري مازندران ساري 01133329656 ساري خ شیخ طبرسی 

695 تیکاپرواز مازندران بابل 01132314535 بلوار ولیعصر-بین چهارراه دانش و گلستان10

696 بوي گلسار مازندران ساري 01133118515 ساري-بلوار طالقانی روبروي پمپ بنزین یساري 

697 پگاهان سیر فرشتگان  مازندران قائمشهر 01142217440 مازندران،شهرستان قائمشهر،خیابان تهران ،نبش البرز 39

698 ماندگار پرواز ساري مازندران ساري 01133351900 ساري امیرمازندرانی جنب داروخانه دکتریهاري

699 مرصاد سیر اراك مرکزي اراك 08633286107 اراك- بلوار آیت اله غفاریی -  نبش تقاطع سعیدي

700 تابش همراه اراك مرکزي اراك 08638080 خیابان شیخ فضل اله نوري نبش کوچه سهیل جنب رستوران مروارید

701 نفیس ترابر جزیره قشم هرمزگان جزیره قشم 07635226000 هرمزگان-جزیره قشم -بلوار ولیصر  جنب بانک پاسارپاد

702 ضرغام بار جنوب هرمزگان بندرعباس 07633556161 بندرعباس میدان یادبود پاساژ دهقان

703 دهکده بار خلیج فارس هرمزگان بندر عباس 07633555995 بندرعباس بلوار پاسداران روبروي دانشگاه پیام نور ساختمان غزل ط1 واحد3

704 شرکت خدمات بار هوایی نادري قشم  هرمزگان جزیره قشم 07635335090 قشم فرودگاه بین المللی قشم

705 آسمان پرستاره کیش  هرمزگان کیش 0212779 کیش بازار پردیس 1،6 ضلعی 

706 محراب سیر کیش هرمزگان کیش 07644456920 جزیره کیش -بازار پردیس 1-شش ضلعی غرفه 160

707 نادري قشم هرمزگان جزیره قشم 07635225155 جزیره قشم - میدان والیت - روبروي بلوار شهید باهنر

708 بهشت گشت زرین قشم هرمزگان جزیره قشم 07635228081 قشم.بلوار شهیدباهنر.روبروي اداره دارایی

709 دنیاي موج و ماسه قشم هرمزگان درگهان 07635269020 قشم- درگهان - خیابان ناخدا جنب کالنتري

710 مهاجر اختر قشم هرمزگان جزیره قشم 07635241527 قشم ضلع غربی میدان حافظ هتل المپیک 

711 بهشت برین قشم هرمزگان جزیره قشم 07635244760 قشم.چهارراه پردیس. خیابان فلسطین.جنب هتل بهشت

712 کیمیاکهن سیرقشم هرمزگان درگهان 07635221755 درگهان -ساختمان پی جی طبقه دوم

713 کیمیا سیر هرمزگان جزیره قشم 07635221755 قشم-بلوارصیادان ساختمان هتل کیمیا4-طبقه همکف

714 شب تاب قشم هرمزگان جزیره قشم 07635265153 a4 قشم -درگهان --بازار زمرد -الین مسجد پالك



ردیف عنوان استان شهرستان شماره تماس آدرس

715 امواج سیر جنوب هرمزگان جزیره قشم 07635221818 استان هرمزگان-جزیره قشم-سه راه مخابرات-خیابان ایت اهللا غفاري به سمت میدان ساعت  

716 دفتر خدمات مسافرت هوایی آسان پرواز هرمزگان کاروان 07635378631 قشم روستاي کاروان دفتر خدمات مسافرت هوایی نادري

717 ي سوداي کیش  هرمزگان جزیره کیش 07644472210 کیش-خیایان ابن سینا-مجتمع گنجینه 1 قطعه ts 25 طبقه اول -واحد 6

718 مقتدر سیر ایرانیان کیش هرمزگان جزیره کیش 07644468070 کیش بازار سارینا 1 طبقه 4 واحد 401

719 شاهین سیر کیش هرمزگان جزیره کیش 07644430085 جزیره کیش-بازارپارس خلیج-درب اصلی-غرفه1-شاهین سیر کیش

720 سپاروك کیش هرمزگان جزیره کیش 07644442770 جزیره کیش ، فرودگاه بین المللی کیش ، سالن ورودي پ 433

721 محراب سیر کیش هرمزگان جزیره کیش 02141578 جزیره کیش -پردیس 1- غرفه 160

722 سحرگشت بندرلنگه هرمزگان بندرلنگه 07644244488 استان هرمزگان شهرستان بندرلنگه  بلوار امام خمینی (ره) روبروي اداره گمرك

723 ستارگان سیر هرمزگان بندرعباس 07632581577 بندرعباس-شهرك مروارید مجتمع تجاري مروارید  آژانس هوایی وجهانگردي ستارگان سیر

724 آنامیس ساحل هرمزگان میناب 07642223104 میناب میدان استقالل ابتداي بلوار ساحلی

725 شهر حریره جنوب هرمزگان بندر عباس 07633669157 بندر عباس بلوار دانشگاه نبش دانشگاه 11 ساختمان ستاره خلیج فارس 7915316379

726 حرا گشت جنوب هرمزگان بندرعباس 07632247054 بندرعباس بلوار امام موسی صدر شمالی ساختمان صدر همکف

727 خلیج فارس سیر هرمزگان بندرعباس 07632242800 بندرعباس-خ امام خمینی-سه راه دلگشا

728 ضرغام سیر بندرعباس هرمزگان بندرعباس 07633561998 یادبود -میدان شهدا-مجتمع صدرا - شرکت هواپیمایی ضرغام سیر

729 قشم گشت هرمزگان بندرعباس 07632240360 بندرعباس.خ امام خمینی.حدفاصل میدان شهدا و بلوکی.جنب رستوران سجاد

730 قاصدك پرواز چارك هرمزگان بندرعباس 07632252977 استان هرمزگان- بندرعباس- چهارراه سازمان- بلوار امام موسی صدر شمالی-ساختمان ماهان

731 آتیالر سفر هرمزگان بندرعباس 07632244033 بندرعباس - خیابان امام خمینی-میدان 17شهریور-کوچه اداره پست مرکزي-روبروي اداره پست.هتل آتیالر-طبقه اول-آژانس آتیالر سفرر

732 سفیران ساحل هرمزگان بندرلنگه-کنگ 07644231754 خیابان شهید رجایی روبروي مجتمع ساباط

733 فرهاد سیرجنوب هرمزگان رودان 07642885650 استان هرمزگان شهرستان رودان جنب فرمانداري

734 مارگون پرواز بندر هرمزگان بندرعباس 07632247338 بندرعباس،بلوار امام خمینی ،باالتر از سه راه دلگشا،جنب برج نیلوفر 

735 شرکت خدمات مسافرت هوایی نیکاسیرخمیر هرمزگان بندرخمیر 07633224041 میدان آزادي ساختمان نیکا طبقه همکف



ردیف عنوان استان شهرستان شماره تماس آدرس

736 کهکشان سفر جنوب هرمزگان بندرعباس 07633689105 بندرعباس-بلوار دانشگاه.نبش دانشگاه 2. 

737 باالپرواز هرمزگان بندرعباس 07632224500 بندرعباس بلوار امام خمینی مقابل مجتمع کامپیوتر هرمز

738 فرازگشت پارس هرمزگان جناح 07644343535 هرمزگان-شهرستان بستک-شهرجناح-روبروي بانک تجارت

739 بهشت جنوب میناب هرمزگان میناب 07642228766 هرمزگان-میناب -بلوار امام خمینی-روبروي استخر شهداي میناب

740 سواحل سیر سپهر هرمزگان بندرعباس 07633687783 بندرعباس-گلشهر شمالی-بلوار مصطفی خمینی-خیابان شلمچه-نبش فروزان6

741 دایا سفر جنوب  هرمزگان بندرعباس 07633684466 بندرعباس-بلوار مصطفی خمینی-جنب داروپخش-ساختمان طالیی-طبقه اول 

742 صبیح پرواز قشم هرمزگان جزیره قشم 07635225228 قشم- فرودگاه سالن خروجی جنب دفترایران ایر

743 فهام پرواز خلیج فارس  هرمزگان  بندر عباس  07633734063 بندر عباس -13 هکتاري روبروي تارا مارکت 

744 شرکت خدمات زیارتی مسافرت هوایی و جهانگردي یسنا یزد یزد 03536224000 یزد-چهارراه فرهنگیان-اول خیابان مطهري-8918613475

745 آیسا گشت کویر یزد یزد 03535262007 یزد بلوار جمهوري جنب موسسه

746 سعادت سیر  یزد یزد 03536266599 یزد - بلوار امامزاده جعفر - پالك 21/1

747 نوین گشت ساینا یزد یزد 03536222020 یزد خیابان شهید مطهري روبروي بانک صادرات

748 ترانه گشت باستان یزد یزد 03537254848 یزد-میدان باهنر-بل پاکنزاد

749 سفرهاي کاپیتان یزد یزد 0353324 یزد - بلوار امام جعفرصادق - نبش 9 و11

750 جهانگردان مروستی یزد یزد یزد 03535235151 خیابان مطهري-سه راه شحنه

751 سهیل  یزد  یزد  03535226690 بلوار پاکنژاد -بعداز هتل بهاره -جنب کوچه 46-پالك788
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