
ردیف
شماره 
آدرستلفنظرفیت زائرقیمتنام خانوادگینام مدیرشھرستانکاروان

٢٨۴۵١١۵٠٠١۶٠بمانیحسنیزد/زارچ/اشکذر/شاھدیھ/حمیدیا/١٣۴٠٠۴
٣۶٢۶٠٩۶٩-
یزد - خیابان سلمان فارسی ، بعد از کوچھ گودرز ، جنب بانک ملی سلمان٣۶٢۶٨٩٨٣

یزد - خیابان انقالب ، روبروی حسینیھ آقا٢٧۵١٧٧۵٠٠١۶٠٣۵٢۴۵۶۶١انصاریعلیدمحمیزد/زارچ/اشکذر/شاھدیھ/حمیدیا/٢٣۴٠١٣

یزد/زارچ/اشکذر/شاھدیھ/حمیدیا/٣٣۴١٧٩
سیدعلیر

یزد - خیابان مھدی(عج)، روبروی بانک صادرات ، پالک ٢۴٧١٧٧۵٠٠١۶٠٣۶٢٠١۶٢٠۵٨٩ضیا کاشانیضا

یزد - خیابان مھدی(عج) ، روبروی بانک صادرات ، پالک ۶٢٠١۶٠٠۵٨٣ -٢۴٧١٧٧۵٠٠١۶٠١عسکری مقدمقاسمیزد/زارچ/اشکذر/شاھدیھ/حمیدیا/۴٣۴١۶٣

٢۴٧١٧٧۵٠٠١۶٠قافیاحمدیزد/زارچ/اشکذر/شاھدیھ/حمیدیا/۵٣۴١۵۵
٣٧٢۴٣٠٣١-
یزد - بلوار شھید صدوقی ، نبش کوچھ ٢۵ امیرالمومنین(دکتر رفیعی ) ، پالک ٣٧٢۵٧۵٣٠٢

یزد - میدان امام حسین (ع) ، اول بلوار شھید بھشتی ، پالک ٢٢۵٧١١۵٠٠١۶٠٣٧٢۵۵۵٩٠٣٨منتظری ھدشیحسینیزد/زارچ/اشکذر/شاھدیھ/حمیدیا/۶٣۴١٧۶

یزد/زارچ/اشکذر/شاھدیھ/حمیدیا/٧٣۴٠١١
سیدمصطف

یزد - شاھدیھ ، خیابان امام خمینی (ره) ، روبروی بانک سپھ ، پالک ٣۵٢١۶٢۶٠١۶۵ -٢٢٢٩١١۵٠٠١۶٠١میرجلیلیی

یزد/زارچ/اشکذر/شاھدیھ/حمیدیا/٨٣۴٠٠٧
سیدعلی 

یزد - خیابان امام خمینی (ره) ، بعد از خیابان فرمانداری ، پالک ٢٧۵١٧٧۵٠٠١٣۵۶٢٠۴٠٠٠۶۴١ضیاءکاشانیدمحم

٩٣۴٠١۶
یزد/زارچ/اشکذر/شاھدیھ/حمیدیا/ھرا

یزد - بلوار پاسداران، جنب پیشخوان دولت، روبروی کوچھ ٢٣٠٣٧٧۵٠٠١٣۵٣٨٢٢۵٠۶١٢٩اعیانمصطفیت/مروست

دمحمرضامیبد/بفروئیھ/ندوشن١٠٣۴٠٠٨
دھقانی 

٢٨۴۵١١۵٠٠١۶٠٣٢٣٢٨١٢٧فیروزابادی
میبد - یزد میبد فیروزآباد خیابان شھید آیت خیابان امام خمینی روبروی امام زاده 

سید صدر الدین قنبر

٢۵۶۵١١۵٠٠١۶٠فاضلی شورکیدمحمحسنمیبد/بفروئیھ/ندوشن١١٣۴٠٠٢
٣٢٣٣٠٣٠٠- 
میبد - خیابان کاشانی ، جنب بانک ملی شعبھ ده آباد ، پالک ٢٧-٣٢٣٣۶٠۶٠٢٩

میبد - خیابان معلم، روبروی اداره آموزش و پرورش میبد٢۴٧١٧٧۵٠٠١۶٠٣٢٣٢٢۵۵٢دھستانیدمحم کاظممیبد/بفروئیھ/ندوشن١٢٣۴٠١۵

مھریز - خیابان طالقانی ، خیابان شھید زارع زاده ، جنب ورزشگاه شھید محصل٢٢٨۵١١۵٠٠١٣۵٣٢۵٣٧٠٢٠خیراالمورحمیدرضامھریز/ھرات/مروست١٣٣۴٠٣٩

تفت - بلوار شھید بھشتی، نرسیده بھ پمپ بنزین٢۴٧١٧٧۵٠٠١۶٠٣٢۶٢۵۶۶۶توکلی اردکانیابوالفضلتفت/نیر١۴٣۴٠٢۵

بھاباد - خیابان امام خمینی (ره) ، روبروی کوچھ دانشگاه آزاد اسالمی٢۵٨٣٧٧۵٠٠١٣۵٣٢۴٧٠۴٧٨رضایی بھابادیسعیدبھاباد١۵٣۴٠۴۵

بافق - خیابان مسجد جامع ، پالک ٣٢۴٢٣٣٢٠٣٣١ -٢٧١۴۴۴۵٠٠١۶٠١دمحم علیزاده بافقیرضابافق١۶٣۴١٣۵

بافق - بلوار امام خمینی (ره)، روبروی بانک تجارت٢۴٧١٧٧۵٠٠١٣۵۴٢٢١٠٨٠شکوھی بافقیمحمودبافق١٧٣۴٠۴۴

بافق - خیابان مسجد جامع جنب پایگاه شھید مطھری پالک ٢۵٨٣٧٧۵٠٠١١۵٣٢۴٢١٨۵٠٣٣٢شکوھی بافقیعلیرضابافق/بھاباد١٨٣۴٠۴٣

اردکان - خیابان مطھری ، روبروی ھنرستان فردوس٣٢٢٣٣٨۵۵ -٢۴٧١٧٧۵٠٠١۶٠۶سرداری اردکاندمحماردکان /عقدا/احمد آباد١٩٣۴٠٢٣

اردکان - خیابان شھید مطھری، جنب دبستان شھید مختاری٢٧۵١٧٧۵٠٠١۶٠٣٢٢٣۵۴۴۵آسایش اردکانیعلیدمحماردکان /عقدا/احمد آباد٢٠٣۴١٨١

ابرکوه - خیابان شھید صدوقی ، جنب داروخانھ دکتر شیروانی٢۴٧١٧٧۵٠٠١۶٠٢۶٨٢١۵٢٠مطلبی ابرقوییدمحم علیابرکوه/مھردشت٢١٣۴٠٠١

لیست اسامی مدیران کاروان ھای حج تمتع ١٣٩٨ استان یزد   (مدینھ قبل)


