
گروه قیمتی نام مدیرش کاروانردیف
مکه

گروه قیمتی 
آدرسنام دفترموبایل مدیرتلفنظرفیتهزینه تشرفمدینه

ابرکوه-خیابان شهید صدوقی ، جنب داروخانه دکتر شیروانیفدك سیر361،720،000160268215209131528323  2ج2جمحمد علی مطلبی ابرقوئی134001
میبد-خیابان معلم، روبروي اداره آموزش و پرورش میبدمیبد سیر407،320،000160323225529133535359  2ج2الفعلیرضا زارع ده آبادي234003
یزد-خیابان فضیلت، شهرك رزمندگان، میدان عالمه امینیبشیر رحمت373،720،000180382068029133546546  2د2بسید محسن موسوي شمس آباد334005
یزد-خیابان شهداي نعیم آباد (دکتر مسعود) ، نبش کوچه شماره 14نینوا سیر376،120،000160382489979133542804  2ج2بمحمد علی کافی434006
بافق - بلوار امام خمینی (ره)، روبروي بانک تجارتشکوه گشت376،120،000160324210809131549013  2ج2بمحمود شکوهی بافقی534010
یزد-میدان ابوذر، بلوار شهیددشتی، بعد از چهار راه امیرالمومنین، روبروي کوچه 65،میعاد گشت361،720،000160382238759133555639  2ج2جمحمد رضا موحدي نیا634012
تفت- خیابان آیت اهللا کاشانی، روبروي پل سلطان آباد، شرکت خدمات هوایی هامان سیر350،920،000135326222609133538651  3الف2د محمد حسین پوردهقانی734014
یزد - میدان امام حسین (ع) ، اول بلوار شهید بهشتی ، پالك 38آنی گشت325،720،000135372555909133512210  2د3بمحمد کاظم اعرابی تفتی834017
یزد-خیابان انقالب،  روبروي مسجد حکایتی، نبش کوچه انقالب 57ظهور نور خاتم350،920،0001603525472791331569601  3الف2دسید محمود میرحسینی934018
خیابان آیت اهللا کاشانی، به سمت کرمان ، روبروي بوستان ناجینور والیت325،720،000160382389539132517611  2د3بسید محمود اخوي میراب باشی1034021
بلوار منتظر قائم، قبل از پمپ بنزین، پالك 254، طبقه همکفحرا گشت361،720،000160362263119133540535  2ج2جسید حبیب اله میر غفوري1134022
اردکان-خیابان امام خمینی (ره) ، روبروي شهرداري ، پالك 1099کیهان نور350،920،000160322237409132551611  3الف2دابوالفضل توکلی اردکانی1234025
اردکان خیابان شهید مطهري جنوبی  ، روبروي هنرستان فردوس طلوع نور یزد376،120،000135322252429133527054  2ج2بشعبانعلی قانعی اردکانی1334026
طلوع شمس 350،920،000135322594749132535388  3الف2دسیداحمد شمس الدینی1434027

اردکان-خیابان امام، خیابان آیت اهللا حائري، روبروي دبیرستان امام حسن مجتبیاردکان
بافق- خیابان مسجد جامع ، پالك 331شکوه سیر350،920،000135324233209133526317  3الف2دغالمحسین شکوهی بافقی1534028
مهریز-خیابان هفتم تیر، روبروي پمپ بنزین، جنب مخابراتمهرنگار گشت350،920،000135325202099131533749  3الف2دسیدمهدي دهقان بنادکی1634029
میبد - خیابان کاشانی ، جنب بانک ملی شعبه ده  آباد ، پالك 27-29نارین میبد361،720،000160323303009133532575  2ج2جهدایت زارع1734030
یزد-خیابان سلمان جنوبی، روبروي پارك شهید ابراهیمی، پالك 196فرزاد سیر361،720،000135362846339131519537  2ج2جکاظم جمالی نژاد1834031
یزد-آزادشهر ،  فلکه اول ، خیابان امام حسن عسکري(ع) ، پالك 176عرفه352،120،000135372214149133535752  2د2دسعیدزارع شحنه1934032
بهاباد-خیابان امام خمینی (ره) ، روبروي کوچه دانشگاه آزاد اسالمیفجر بهاباد352،120،000115324704789139513556  2د2دداودمنتظري هدش2034033
یزد-خیابان آیت اله کاشانی، خیابان بیمارستان دکتر مرتاض، پالك 6فاطمه الزهرا361،720،000135382582849133578044  2ج2جمحمد مهدي شریفی نیا2134034
یزد-خیابان مهدي(عج)، روبروي بانک صادرات ، پالك 589یزد توران404،920،000160362016209131532412  2د2الفسید شهاب الدین حسینی2234035
میبد-خیابان آیت اله اعرافی، پایین تر از پمپ بنزین، جنب امالك پارسیانخورشید میبد361،720،000160323410049133563195  2ج2جمحمد حسین ذبیحی2334048
یزد- خیابان سلمان فارسی ، بعد از کوچه گودرزرهروان عشق361،720،000160362609699131526230  2ج2جغالمعباس صالحیه یزدي2434173

لیست اسامي مدیران حج تمتع سال ١٣٩٩ استان یزد  - مدینھ قبل

ودیعه گذاران با مراجعه به سایت www.reserve.haj.ir ضمن انتخاب و رزرو کاروان مورد نظرپس از ٧٢ ساعت با مراجعه به مدیر کاروان مربوطه و قطعی نمودن ثبت 
نام ، در مرحله اول و پس از کسر مبلغ و سود سپرده مابه التفاوت تا مبلغ ٢۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠ریال بصورت اینترنتی از کارت بانکی پرداخت می نمایند و مابقی هزینه تشرف پس از 

تایید پزشک کاروان محاسبه و دریافت می گردد.


