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 خیابان نسفی جنب دبیرستان زینب . دفترزیارتی سرو ابرکوه135,470,00032821816   3135ج3ب34009ابرکوه1

خیابان امام خمینی (ره) ، روبروي شهرداري ، پالك 1099 دفتر زیارتی کیهان نور اردکان171,194,00032223740   2135ج2ب34025اردکان2

خیابان شهید مطهري، جنب دبستان شهید مختاري دفتر زیارتی طلوع نور اردکان156,697,00032235445   3115الف2د34026اردکان3

بلوار امام خمینی بعد از بیت الرضا روبروي بانک تجارت دفتر زیارتی شکوه گشت167,570,00032421080   3160ب2ب34010بافق4

 بلوار امام خمینی ، روبروي بانک تجارت دفتر زیارتی شکوه سیر164,981,00032423320   2135ج2ج34028بافق5

خیابان امام خمینی (ره) ، روبروي کوچه دانشگاه آزاد اسالمی   دفتر زیارتی فجر بهاباد164,981,00032470478   285ج2ج34034بهاباد6

خیابان هفتم تیر، روبروي پمپ بنزین، جنب مخابرات دفتر زیارتی مهر نگار گشت162,910,00032520209   3115الف2ج34029مهریز7

خیابان امام خمینی (ره) ، جنب سپاه پاسداران ، شماره 526 دفتر زیارتی میبد سیر173,265,00032322552   2160ب2ب34003میبد8

 خیابان آیت ا... کاشانی ، جنب بانک ملی ده آباد دفتر زیارتی نارین میبد151,520,00032336060   2115ب3الف34030میبد9

خیابان آیت اله اعرافی ، پایین تر از پمپ بنزین، جنب امالك پارسیان  دفتر زیارتی خورشید  میبد138,059,00032341004   3135الف3ب34027میبد10

  بلوار شهید صدوقی ، نبش کوچه 25 امیرالمومنین(دکتر رفیعی ) ، پالك 2  دفتر زیارتی رسالت کویر164,981,00037243031   2160ج2ج34022یزد11

خیابان انقالب نرسیده به بانک صادرات کسنویه نبش کوچه انقالب 57  دفتر زیارتی ظهور نور خاتم164,981,00035254727   2160ج2ج34018یزد12

خیابان سلمان جنوبی، روبروي پارك شهید ابراهیمی، پالك  196  دفتر زیارتی فرزاد سیر178,960,00036284632   2135ب2الف34021یزد13

بلوار شهیددشتی، بعد از چهار راه امیرالمومنین، روبروي کوچه 65، نبش 62 دفتر زیارتی میعاد گشت176,889,00038223875   2160ج2الف34012یزد14

خیابان شهداي نعیم آباد(دکتر مسعود)، نبش کوچه 14 دفتر زیارتی نینوا173,265,00038248997   2160ب2ب34006یزد15

خیابان 17 شهریور ، پالك 242  دفتر زیارتی اقبال135,470,00035229883   3135ج3ب34031یزد16

 خیابان فضیلت، شهرك رزمندگان، میدان عالمه امینی  دفتر زیارتی بشیر رحمت164,981,00038206802   2135ج2ج34017یزد17

آزادشهر ، فلکه اول ، خیابان امام حسن عسکري(ع) ، پالك 176 دفتر زیارتی عرفه37221414 یزد

خیابان  ساحلی بعد از دبیرستان مسرت دفتر زیارتی غدیر تفت32625666تفت
135   145,825,000

محمدحسین شایق
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سید احمد شمس الدینی

لیست اسامی مدیران حج تمتع سال 1397 استان یزد  - مدینه قبل
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شعبانعلی قانعی اردکانی

محمود شکوهی


