
ردیف
 شماره

کاروان
شهرستانظرفیتنام خانوادگینام

 مدینه

بعد/قبل
هزینه تشرف

 مبلغ نهایی قابل

 پرداخت توسط

متقاضی

تلفنآدرسنام دفتر زیارتی

میقات انس124244000112244000قبلاصفهان160جعفرینوروز علی113010
  اصفهان خیابان پروین ، خیابان حکیم شفائی اول

ساختمان شفق
32276680

راهیان صفه126030000114030000قبلاصفهان160گیاهچینحسین213009
 اصفهان خیابان الله ، خیابان زینبیه ، جنب حسینیه 

فاطمیه
34704701

طوبی137644000125644000قبلاصفهان160مال احمدیمجتبی313705
 اصفهان خیابان آیت اله ادیب ، تقاطع مدرس ، جنب بانک

ملی
34482300

ابرار137644000125644000قبلاصفهان160زارعانمحمد رضا413790
 اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی ، خیابان الهور ، قبل

از خیابان مبارزان
32288111

513372
 سید جالل

الدین
137644000125644000قبلاصفهان160عالم

 آسمان پرواز

عالم

 اصفهان خیابان پروین، پل سرهنگ، خیابان عطار

  دفتر زیارتی آسمان پروار20نیشابوری نبش کوچه شماره 

عالم

35555550

علیرضا613012
 عسگری

قورتانی
32300032خیابان پروین، چهارراه اول، ابتدای خیابان هفتم تیرمولود کعبه126030000114030000بعداصفهان160

ندای شاهد130050000118050000بعداصفهان160حاج هاشمیعبدالعلی713016
، نبش خیابان (سیمین)اصفهان اول خیابان سهروردی    

یارمحمدیان  مجتمع زیتون  طبقه همکف
37777282

معراج گشت143897000131897000بعداصفهان160اشجعصادق813440
  متر مانده به خیابان پروین50اصفهان خیابان عسگریه، 

 دفتر312پالک 
35679100

 استان اصفهان96لیست اسامی و آدرس محل ثبت نام مدیران کاروانهای حج سال 



143897000131897000قبلاصفهان135یزدخواستیاکبر913082
 خوش سفران

علوی

 اصفهان خیابن پروین ، خیابان آذر بیگدلی ، بعد از مسجد

بالل نرسیده به خیابان تاالر
32323994

سیاحتگران145684000133684000قبلاصفهان135ضیائیعباس1013356
 اصفهان خیابان بزرگمهر،خیابان رکن الدوله،نبش چهارراه

اول
32649562

اسری147470000135470000قبلاصفهان135نوربهشتحمید1113308
 اصفهان خ احمد آباد  خیابان خواجه نظام الملک ،  اول

10کوچه خواجه نظام الملک ، پالک 
32290400

کجاوه گشت137644000125644000بعداصفهان135سنبلستانسید مرتضی1213302
 اصفهان پل فلزی ابتدای خیابان حکیم نظامی جنب بیمه

کار آفرین
36244474

عباس1313035
 اثنا عشری

اصفهانی
عرفان124244000112244000قبلاصفهان135

خیابان هشت بهشت شرقی، بعد از چهارراه-اصفهان  

حمزه اصفهانی
32681080

33456548خیابان دکتر باهنر ، نبش کوی تیران و آهنگران-اصفهاننیایش گشت126030000114030000بعداصفهان160رضوانیمحمد رضا1413048

54247033اردستان خیابان شریعتی ، جنب ساختمان سیناراه  نور اردستان

میقات نطنز
جنب اتحادیه (ره)نطنز بلوار شهید مصطفی خمینی   

560 ، پالک 562تعاونی روستایی، جنب پالک 
54225656

130050000118050000بعدتیران و کرون115شاهپوریعلیرضا1613097
 راهیان حرم

تیران و کرون

، نرسیده به میدان معلم(ره)تیران بلوار امام خمینی  

روبروی آموزش وپرورش
42223553

بعد
 اردستان و

نطنز
115 جمالی زواره غالمرضا 13092 15126030000114030000



8133615587خمینی شهر  بلوار شهید محمد منتظری ، نبش کوچهسعید گشت137644000125644000قبلخمینی شهر160سعیدیناد علی1713282

33635505 بهمن ، ابتدای بلوار توحید22خمینی شهرمیدان فیاض گشت126030000114030000بعدخمینی شهر135حاج حیدریمحمد علی1813382

 راهیان نور

خوانسار
57774660، مجتمع تجاری قائم (ره)خوانسارخیابان امام خمینی

 میقات ثامن

فریدن

، خیابان بهداشت (ره)داران ، خیابان امام خمینی   ، 

مجتمع تجاری حیدری
57224690

فروزان گشت139430000127430000بعددرچه135عادلیعلی2013095
 درچه خیابان نواب صفوی ، نرسیده به تقاطع سوم ، بن

بست شهید اصغر علیخانی
33769500

عروج دل130050000118050000بعددولت آباد135کمالیرمضانعلی2113398
 دولت آباد بلوار طالقانی ، جنب مسجد جامع ، روبروی

پارک سید محمد
45829777

سفیران هدایت
 دهاقان خیابان شهید موسوی ، جنب مجتمع فرهنگی امام

158صادق پالک 
53336466

 منتظران گشت

سمیرم

 سمیرم خیابان میرزارضا کرمانی ، بلوار ابن سینا ، روبروی

بانک کشاورزی مرکزی
53660220

52226663زرین شهر خیابان امام شمالی ، روبروی مخابراتهجرت خوبان130050000118050000بعدزرین شهر135اسماعیلیمحمد2313065

85 کیانفر

قشونی محمد

13274 22

13277

مرتضی

19115124244000

110010000

112244000

قبل
 دهاقان و

سمیرم
122010000

بعد
 خوانسار و 

فریدن



نسیم ایمان
  غربی ، سومین4شاهین شهر بلوار عطار ، ابتدای فرعی 

مغازه سمت چپ
45224284

45420044میمه بلوار مطهری، روبروی مسجد جامعرایحه کوثر

124244000112244000بعدشهرضا160عشقیمحسن2513025
 زائر صعود

پارسیان
9953220133غربی ، شماره  (عج)شهرضا خیابان ولی عصر

میثاق توحید137644000125644000قبلفالورجان135رهنماحسن2613429
 فالورجان ابتدای خیابان آزادگان ، روبروی پارک ساحلی

زاینده رود
37427319

1857454441گلپایگان خیابان آیت اهلل طالقانی ،  نبش کوچه دیار عشاق137644000125644000قبلگلپایگان135گرجیرضا2713071

زیتون مبارکه137644000125644000بعدمبارکه135نعمانیسیامک2813072
 مبارکه خیابان بسیج ، چهارراه بسیج ، روبروی بانک ملی

مرکزی
52416500

46252181نایین خیابان شریعتی  ، جنب آب انبارمیقات کویر

 شمیم یار خور و

بیابانک

 ، خور و بیابانک خیابان طالقانی ، خیابان کمیته امداد

38پالک 
46324950

126030000114030000بعدنجف آباد160یوسفی نژادحسن3013262
 بلد االمین نجف

آباد
42647904نجف آباد خیابان شیخ بهایی جنوبی ، بعد از سه راه دلگشا

اسماعیل3113073
 قاسمی

کهریز سنگی
137644000125644000قبلنجف آباد135

 انوار الحرمین

نجف آباد

17 شهریور غربی ، تقاطع نامدار و 17نجف آباد خیابان   

1/373-373شهریور ، پالک 
42632694

محمد 29

13093 24

13094

 فاطمی

محمدی
سید علی

118050000حاجی نقدی

118050000

بعد نایین و خور 135

بعد
 شاهین شهر

و میمه
135

130050000

130050000



143897000131897000بعدنجف آباد135هادیمحمد جعفر3213435
 مسافران قبله

نجف آباد

 نجف آباد خیابان طالقانی ، خیابان رسالت ، خیابان قدس

354پالک 
42743877


