دفاتر زیارتی مجاز جهت نقل و انتقال تمتع
ردیف

نام دفتر

1

اسرا

2

امید ری

کد شناسایی نام مدیرعامل
نشانی دفتر
 57189محمدرضا حیدری خیابان آزادی  ،خیابان حبیب اللهی  ،خیابان حبیب زادگان  ،پالک  ، 18طبقه اول  ،واحد 1

تلفن دفتر
66008239

 57418حسین حافظ پور شهرری  ،میدان نماز  ،بلوارامام حسین(ع)  ،روبروی ناحیه سپاه شهرری  ،پالک 140

55973891

3

ایوان طلوع

 57314حسین کمالیان چهارراه پاسداران  ،خیابان شهید کالهدوز (دولت)  ،نرسیده به تقاطع دیباجی  ،پالک  ، 138طبقه دوم  ،واحد 3

22763051

4

آبان سیر سبز

 57036محمد سلطانی خیابان رجایی  ،کوی سیزده آبان  ،نبش خیابان شهید مهدی شیری  ،پالک 320

55009429

 5آسمان سیر سپاهان  57092قدیرعلی تاج الدین میدان توحید  ،خیابان فرصت شیرازی  ،بعد از چهارراه دکتر قریب  ،پالک  ، 83ساختمان 111
 6آشنای سرزمین ری  57764صادق مهدیقلی شهرری ،خیابان آستانه ،بعد از ایستگاه آتش نشانی ،مجتمع تجاری میرداماد ،پالک 20

2- 66949050
55912004-55938454

7

آوای نور

 57372مجتبی وزیری گهر خیابان قلعه مرغی ،خیابان  20متری ابوذر ،جنب مسجد ناظریه  ،پالک 346

8

بسطام سیر

 57165محمود بسطامی خیابان آزادی ،بلوار استاد معین ،بین خیابان دامپزشکی و خیابان طوس ،جنب مسجد فاطمه الزهرا(س) ،پالک  ،25طبقه  ،1واحد 101

66947778

9

بوستان معراج

 57712کاظم سوهانی امام علی  -خروجی ارتش شهرک شهید محالتی میدان بسیج پاساژ زیتون طبق اول واحد  18باالی داروخانه

22457575

 10پرواز سپید پوشان  57056مهدی روغنی خیابان  17شهریور شمالی  ،باالتر از خیابان شهید خشکبارچی  ،نبش کوچه سپهر  ،پالک 1710
 11پرواز عاشقان

 57884حمید رضا عربستانی خیابان نجات الهی  ،خیابان مراغه  ،نبش خیابان پورموسی  ،پالک 17

55747117-55136353

2- 77646131
4- 88928183

 12پری سیر تهران  57188محمد صباغ پور آذریان نازی آباد ،خیابان اکبر مشهدی ،نرسیده به میدان بازار دوم ،خیابان خدایاری ،پالک 70

55343434

 13تابش سیر جهان  57428سید حسن موسوی لطف خیابان آزادی  ،خیابان جیحون (انتهای جیحون)  ،خیابان حسام الدین  ،ساختمان بانک ملت  ،طبقه دوم  ،واحد 9

55144451

14

توربان

 57082مهدی شهبازی منفرد خیابان ولیعصر  ،باالتر از پارک وی  ،ساختمان شیرین  ،پالک 2959

22044400

15

ثمین

 57455حمیدرضا توانایی سرشکی بلوار مرزداران  ،خیابان ایثار  ،جنب مسجد امیرالمومنین(ع)  ،ساختمان اداری  ،طبقه اول  ،واحد 1

44271644

 16جاودان گشت 57986

رضا جعفری خیابان شریعتی  ،جنب کالنتری( 17روبروی بانک رفاه)  ،پالک 154

 17حدیث غدیر تهران  57719محمود شاه محمدی اتوبان شهید محالتی  ،مقابل ورزشگاه آیت اهلل سعیدی ،خیابان شهید جمال تاجیک  ،نبش ده متری ولیعصر(عج)  ،پالک 142

1- 36728020-36720110

33712328

 57819محمدرضا محمدبیگی دهقی شهرری  ،پل سیمان  ،خیابان عزیزنژاد  ،خیابان ابن سینا  ،جنب مسجد امام سجاد(ع)  ،پالک  ، 5واحد 2

33767065

 57908منصور کرمی گماسایی خیابان دماوند ،ایستگاه ابوریحان ،برج دماوند ،پالک  ،511طبقه چهارم ،واحد 47

77947508

 20دشت طالیی

 57289حسن عرب باقری جاده قم ،بلوار امام خمینی(ره) ،کوچه مسجد حضرت ابوالفضل(ع) ،پالک 9

56225755

 21دلیجان پرواز

 57108سید اسماعیل جاللی نارمک  ،میدان نبوت  ،خیابان جانبازان غربی  ،بین شهید بختیاری و سمنگان  ،پالک 112

77937231

 18حرا تا کربال
19

خادمین یثرب و بطحا

22

دورنمای سرخه باستان

 23دوکوهه سیر
24

راه فدک

 57087سیاوش امامی تهرانپارس ،میدان پروین ،خیابان 196شرقی ،تقاطع  ،131جنب بانک سینا ،پالک  ،443طبقه اول غربی
 57107محمدرضا شرافت پیما خیابان رودکی  ،اول خیابان جمهوری اسالمی  ،پالک 1497
 57316علیرضا طحان زاده مقدم فینی میدان قزوین ،خیابان قزوین شرقی ،بعد از چهارراه ملک ،پالک 89

 25راهیان دیار انصار  57133سیدحمیدرضا شفیعی خیابان دماوند ،ایستگاه آیت ،روبروی سینما ماندانا ،جنب بانک مسکن ،پالک  ، 587طبقه سوم ،واحد 10
 26راهیان سفر طین  57706احمد محمدپور خیابان ولیعصر(عج)  ،باالتر از چهار راه امیراکرم  ،جنب کوچه پرتوی  ،ساختمان وفا  ،پالک 1413
 27راهیان وادی نور  57960محمد حسین حاجیان خیابان دماوند  ،خیابان بالل حبشی  ،پالک 51

77127260
6 - 66915252
55377272-55386650
77972040
66404470- 5- 66965284

77436788

 28راهیان یاسین

 57887سیداسماعیل میرکامران خیابان سعدی شمالی  ،اول پل زیر گذر  ،پالک 703

77611592

 29راهیان یثرب

 57725سیدمرتضی پورایوانی خیابان هفده شهریور ،پایین تر از میدان شهدا  ،پالک 1433

33345891

 30ربیع نقره فام

 57703سیدعباس طباطبایی بلوار میرداماد  ،میدان مادر ( محسنی)  ،طبقه فوقانی بانک ملت  ،پالک 87

31

رسم سفر

 57171روح اله قدیر میدان شهدا ،خیابان مجاهدین اسالم  ،کوچه شهید حسین هوشمند  ،پالک 19

 32رفاه گشت زارعی  57155مجید زارعی شهرک شکوفه (عبدل آباد) ،خیابان  20متری انقالب ،ساختمان اداری جوانه ،طبقه اول ،واحد 3

22221055- 38- 22253622

77530524
55879670

 33رویال گشت قرن  57957محمد علی آخوند زاده یزدی افسریه  35 ،متری قصرفیروزه  ،جنب آتش نشانی  ،مجتمع نیک روز  ،واحد 420

33831922-33831729

 34رهپویان آشیان دل  57187مرتضی درانی خیابان مجیدیه شمالی ،خیابان استاد حسن بنا شمالی  ،کوچه شهید احداثی  ،پالک  ، 12طبقه اول

26302105-26302175

35

رهپویان بهشت جاوید

36

رهگشت

 57030رحمت اله اکبریان خیابان پیروزی 100 ،دستگاه ،نبش بستان منش ،ساختمان آلبوم ،پالک  ،450طبقه  ،1واحد 1

36603900

 57174رضا چرخستانی شهرک غرب  ،بلوار شهید فرحزادی  ،خیابان شهید حافظی(ارغوان غربی سابق)  ،پالک 40

22061614-3- 22061592

 37سادات سیر رضوان  57178سیدعلی محمد سادات رضوی خیابان قصرالدشت  ،پایین تر از خیابان مرتضوی  ،پالک 60
 38سالکان وادی عشق 57888

قاسم کسایی لویزان  ،خیابان شهید فرشادی  ،ابتدای شهید شاهرضائی  ،پالک 1

 39سالم سیر ایرانیان  57237غالمرضا سالم خیابان پیروزی ،بین خیابان شکوفه و اتوبان امام علی(ع) ،نبش کوچه مسلسل ،پالک  ،964طبقه اول ،واحد 2
 40سبحان سیر پارسیان  57141رضا فالح شیروانی شهران ،بعد از پل همت ،نرسیده به فلکه اول  ،روبروی بانک پاسارگاد  ،ساختمان شقایق ،پالک  ، 36طبقه اول  ،واحد 5

 41ستاره آپادانا
 42سحاب سپهر

 57163عبدالرضا مصلی خیابان مطهری ،خیابان سنایی ،نرسیده به میدان سنایی ،جنب بانک ملت ،پالک  ،82طبقه  ،2واحد 3
57126

 43سفیران کوی یاس 57037
44

سیره

66859052-66859067
22965858
33256707-36606770
3- 44357992
6 - 88310735

امیر عابدینی خیابان آزادی  ،روبروی خیابان دکتر حبیب الهی  ،نبش خیابان شهیدان  ،پالک  ،410واحد 1

66037033

مهدی باوفا خیابان بهارجنوبی  ،پاساژ چهل ستون  ،بلوک  ،1طبقه اول  ،پالک 113

77506914

 57081محمد رضا ذوالفقاری خیابان سمیه ،نرسیده به استاد نجات الهی (ویال) ،پالک 239

88383383

45

شرکت مرکزی امور زیارتی تهران

46

صادق

47

صبح امید

 57999حسین رضاییان میدان توحید ،خیابان نصرت غربی ،پالک 88

66591903-7

 57945سیدمحمد خیاط اردستانی بزرگراه فتح  ،سه راه خلیج  ،مجتمع تجاری قمری  ،پالک  ، 734طبقه همکف  ،واحد 9

2- 66264311

 57732محمدجعفر حصارکی زاد انتهای اشرفی اصفهانی ،سیمون بولیوار،بعد از دانشگاه آزاد ،بلوار شهدای حصارک ،میدان توحید ،پالک  ،1واحد 1

 48صدرا گشت گیتی  57063رضا جمشیدنژاد نارمک ،خیابان آیت ،پایین تر از چهارراه تلفنخانه ،جنب بانک مسکن ،پالک  ، 208طبقه 1
 49صفا گشت میرداماد  57715حبیب اله کرمعلی بلوار دهکده المپیک ،روبروی مسجد امام رضا(ع) ،مرودشت جنوبی ،پالک ،17واحد 4
50

ضریح شرق

 51طریق جاوید
52

طواف دل

57058

مجید عباسی جاده سوم  ،نرسیده به فلکه اول دولت آباد (شهید بروجردی)  ،نبش کوچه قاینیان  ،پالک  ،2طبقه 1

 57463جواد شفق نیا خیابان امیرکبیر شرقی  ،روبروی مجتمع تجاری خلیج فارس  ،پالک 145
57752

علیرضا شریف نیا بزرگراه یادگار امام (ره) ،جنب پل اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی (نیایش قدیم) ،انتهای ارغوان غربی ،خیابان شهید حافظی ،جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع)

44836930-44851064-44842402

74405
44747148-44747138
2- 36650781
7- 33508216
22361919

 53عابدان حرمین  57804مهدی قاسمیه خیابان شریعتی  ،خیابان معلم  ،روبروی سازمان جغرافیایی ارتش  ،پالک  ،107واحد 1

88430659

 54عابدان مکه و مدینه  57868حسین غالمی خیابان دامپزشکی  ،نرسیده به خیابان بیست و یک متری جی  ،جنب مسجد اولیا  ،پالک  ،952طبقه اول

66052636

 55عاشقان حرم نور  57964محمد حاتمی نیک خیابان کارگر جنوبی  ،بعد از چهارراه لشکر  ،مجتمع تجاری اداری غالمی  ،طبقه سوم  ،واحد123

55426423

 57448غالمحسین عسگری خیابان کارگر جنوبی  ،بین میدان پاستور و چهار راه آذربایجان  ،پالک 1079

66409410

بهمن چمنی افسریه 15 ،متری اول ،جنب مسجد فاطمیه ،پالک  ،1004طبقه اول

33643531

56

عباد صالح

 57علوی سیر یاران 57261
58

غدیرخم

57953

محمد قدیر تقاطع یادگار امام (ره) و خیابان آزادی  ،خیابان اکبرآباد  ،جنب مسجد سادات حسینی  ،پالک  ، 14طبقه 1

 59فرا سیر بهارستان  57224صفرعلی فرامرزی سی متری ولی عصر(عج) ،نبش گلستان هفتم ،پالک 1

66001598-66066451
56620060

 60قاصدک سیر

 57166مرسل آهنگری شیزری چهار راه مولوی ،به طرف میدان قیام ،جنب باربری جهان پیمان ،پالک 255

33131542

قصر شیرین

 57111سعید حاجی محمد صادق چیت ساز ضلع شمالی میدان هفت تیر  ،جنب برج نگین آبی  ،پالک  ، 7طبقه همکف

88342779-88323554

 62کبوتران حرم

 57857محمد شیرین زبان پاکدشت  ،خیابان شهید مطهری  ،میدان بسیج  ،طبقه فوقانی دفتر امام جمعه

36043883-36020440

61
63

کرانه

 57457علی اکبر حجاری زاد ابتدای جاده قدیم کرج ،پشت کارخانه شیر پاستوریزه  ،شادآباد  ،نبش میدان شاد آباد  ،مجتمع تجاری نگین  ،طبقه دوم

 64کوثر هدایت مهر  57072علی اصغر قربانی خیابان اسکندری جنوبی  ،بین خیابان ارومیه و شهید کلهر  ،ساختمان پردیس  ،طبقه اول  ،واحد 3
 65کوشا گشت فرهاد  57031محمدعلی علیشاهی تجریش ،ابتدای خیابان ولیعصر ،بین بانک سپه و توسعه صادرات ،پالک  ، 3094ساختمان سرشار ،طبقه دوم ،واحد 12
 66گلبانگ طاها
67

گلها

 57134علی اکبر رجبی جعفرآبادی سرنوری ،خیابان شهید مدنی  ،نبش کوچه  ، 4پالک  ، 416طبقه همکف
57125

مهدی محبی میدان انقالب  ،ابتدای کارگر جنوبی  ،نبش خیابان وحید نظری  ،ساختمان اداری نادر  ،طبقه  ، 2واحد 6

66792007
66575299 -66575178
22719113
9- 56690566
6- 66941575

68

گودرزی

 57387محمدحسین گودرزی یاخچی آباد  ،شهرک وصال  ،خیابان شهید ناصری  ،نبش کوچه چهارم شرقی  ،پالک1

 69مائده زرین تهران  57816مرتضی عبدالهی بلوار میرداماد  ،میدان مادر  ،خیابان شهید شاه نظری  ،خیابان دوم  ،پالک  ، 22طبقه سوم  ،واحد 12

55538400
22927595

70

متقیان سیر

 57835محمد نوپوش خیابان 17شهریور  300،متر پایین تر از میدان شهدا  ،روبروی بانک پارسیان  ،پالک 1431

6- 33317565

71

مجیدی

 57390عباس مجیدی فلکه دوم صادقیه ،خیابان اشرفی اصفهانی ،باالتر از پیامبر ،بین گلستان  27و  ،28پالک 88

44003727-44083357

72

محبان عباس (ع) تهران

73

محمودی

74

مدینة الحاج

75

مروارید سیر پارسیان

 76مشکوة مامن

 57722محمد سراهی خیابان جمهوری  ،اول ملت  ،کوچه خوشرو  ،ساختمان  ، 110واحد 6

33917170

 57392ابراهیم محمودی لویزان  ،خیابان فرشادی  ،پالک  ، 108طبقه اول

22982700

 57713سیدمهدی مکی خیابان میرزای شیرازی  ،بعد ازخیابان نهم  ،پالک  ، 65طبقه اول  ،واحد 4

88822945

 57164محمد حاجیلو بلوار رسول اکرم (ص)  ،ابتدای بلوار آزادگان  ،خیابان امام علی (ع)  ،جنب کوچه شهید قره گوزلو

65228362-65276290

 57410اسماعیل اویارحسینی خیابان شریعتی  ،باالتر از مترو قلهک  ،اول کوچه یزدانیان  ،پالک 6

22633400-22648463

 77مصباح مدینه منوره  57850محسن جهانگیری کوپایی ناصر خسرو  ،کوی امام جمعه  ،پالک  ، 27طبقه چهارم  ،شماره 13
 78معراج شمیران  57781علیرضا زیادلو شمیران  ،تجریش  ،روبروی بیمارستان شهدا  ،ساختمان  ، 138طبقه اول
79

مقصودگشت ایرانیان

 57775مقصود ترکیان ستارخان ،بعد از سه راه تهران ویال ،جنب مسجدالمهدی ،پالک  ،419طبقه دوم ،واحد8

33903915
22712029-22715864
66506447

 80منادیان هدایت  57744سیدمصطفی هاشمی خیابان  17شهریور  ،پائین تر از میدان شهدا  ،نبش کوچه شهید مهدوی پور  ،ساختمان اداری در  ،پالک  ، 3طبقه  ، 1واحد 33133327-33560182 3
81

موسوی

82

مهر الزهرا

83

مهر حرمین

 84میقات معبود

 57154سیدناصر موسوی جنت آباد  ،باالتر از اتوبان همت  ،ساختمان سرو ناز  ،روبروی ساختمان طوبی  ،پالک  ، 176واحد 1

44447346

 57089سیدحسین سیدتقی زاده میدان جمهوری ،بزرگراه نواب ،نبش دامپزشکی غربی ،ساختمان شهاب  ،2طبقه  ،4شماره 242

66381225

57745

محمد طیران میدان صادقیه  ،بلوار آیت اله کاشانی  ،بعد از پمپ بنزین  ،بلوار اباذر  ،پالک 5

 57787مرتضی کابلی خیابان ستارخان ،سه راه تهران ویال ،جنب مسجد حضرت مهدی (عج) ،پالک  ،419ساختمان هدایت ،طبقه اول

 85ندای روح االمین  57422رضا عبداهلل پور اول بزرگراه نواب ،نبش آذربایجان ،مجتمع تجاری شهاب  ، 1طبقه دوم ،واحد 121
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