
 شرقی آذربایجان استان زیارت و حج زیارتی خدمات دفاتر لیست

  نشانی  تلفن  عامل مدیر	  شهر  دفتر نام  کارگزار کد
  داسنا انتقال و نقل

  تمتع  عمره
  	  	  56 پالك جنب جوانان، ملی سازمان از باالتر ، باغ کوچه خیابان  32813811  تبار غفاري حسن	  تبریز  جحفه میقات  51001

      میالد تاالر روبروي البرز کوي روبروي دامپزشکی خیابان  34410809  رنجبر التفات  تبریز  الرحمن ضیوف  51002

  پوررادي رحیم  تبریز  پرواز تبریز  51003
 و 33356661

33371792  
      ایوبی شیرینی و گسترش هتل مابین آبرسان، خیابان

      588 پالك ، سپه بانک به ،نرسیده بهشتی شهید چهارراه ، امام خیابان  35555521 -3  آرا دانش عباس  تبریز  سیر ایران  51004
  	    سلطان آقایار مسجد جنب ملی، بانک خیابان  52233990  باقري حسن	  میانه  میانه سفیر  51005
      اول ط ، 41 پ سعدي، خ الصادق،نبش مسجد به مخابرات،نرسیده ولیعصر،خ  33272540  رجبی قربان	  تبریز  سیر جهان  51006
      20 / 1 پالك دادي، شهید کوچه از بعد ماراالن، کنارگذر آزادي، بلوار  33348511  چایچی حسن  تبریز  تبریز شجره میقات  51007
    فرهنگ کوچه نبش ولیعصر، کوي شمالی، امام خیابان 32446650  خسروشاهی پاکباز نازیال  خسروشاه  تبریز گشت نادي  51008

      قدیم پستخانه کوچه روبروي ، غربی تربیت خیابان  35539445 -7  زاد حسین محمود  تبریز  تبریز نورد ماه  51009
      19 پالك بهاران، راهی سه دانش،روبروي متري 24 خ میرداماد، زعفرانیه،  33803966  اسکندرزاده اصغر علی	  تبریز  یاران میثاق  51010
      533 ك پال صائب ار بعد جنوبی شریعتی خیابان  34774444  زاده رییس غالمرضا	  تبریز  تبریز آفاق مهر  51011
      120 پالك ، گرو ایستگاه ، تبریزي شمس خیابان  35247853  صدرالدینی ناصر سید  تبریز  تبریز تنعیم  51012
      رجائی شهید خیابان اول ، باهنر شهید خیابان  37737414  بناب خطایی یعقوب  بناب  کعبه حرم آسمان  51014

  کرکج تبریزي ستار  تبریز  آذرآسمان  51015
34775780  
34763500  

 جتماعی،ا تامین به نرسیده نژاد، رضا شهید خیابان از بعد کنار)، فارابی(چاي خیابان
  	  	  اول طبقه 397 پ

  	  	  286 پ 26شهداي کوي روبروي قراملک، شهداي خ قراملک.  32877524  شهیر جباري عزیز  تبریز  آذربایجان	بیت اهل انوار  51016

	  876تن ، بازار ثنا ، پالك  72خیابان امام(ره) ، میدان   43436283  محمدرضا عبداله یان   هریس  وادي نور آذربایجان  51018 		 	

      گلباد خیابان روبروي ، آزادي خیابان  33374547  سینایی اله نصرت  تبریز  تبریز پرواز گلباد  51019
      16A		پالك ، موالنا بازار ، فردوسی خیابان  35546465 -7  خسروشاهی توپچی حسن  تبریز  صبا راحل  51020



  نشانی  تلفن  عامل مدیر	  شهر  دفتر نام  کارگزار کد
  داسنا انتقال و نقل

  تمتع  عمره
      2/100 پالك ، صادرات بانک روبروي ، بهار خیابان  32841566  محمدي نصراله  تبریز  تبریز سیر آذران  51021
  	  	  آبرسان بطرف منتظري)، (شهید ماراالن راه چهارراه آزادي، خیابان  33352709  کارگر پور محمد جعفر  تبریز  تبریز گشت فلق  51022

      همکف طبقه گلها، ساختمان بهشتی، اله آیت شهید خیابان ششگالن،  35259291  آزادي امین جعفر  تبریز  تبریز زوار میقات  51023

  ورجوي عطایی مجید  مراغه  مراغه رخش  51024
 و 37227772

37233888  
      موعود عسکري(ع)،ساختمان حسن مسجدامام از شمالی،باالتر فلسطین خیابان

51025  
 شریفین حرمین عاشقان

  تبریز
  فتاحی سید محمد میر	  تبریز

 و 35234235
35265313  

      119			پالك ، گنجویان باشگاه روبروي ، ششگالن خیابان

      427 پالك ، سیم بی روبروي ، جنوبی ارتش خیابان  35406600  نسب کاظمی داود  تبریز  تبریز گشت آفاق  51026
      4 پالك ابریشم، برج بهشتی، شهید چهارراه حافظ، خیابان  35595519  آباد امین اصل جعفر  تبریز  سعادت پرواز ایمن  51027
      ایرانسل ساختمان به نرسیده آباد، عزیز خیابان جنوبی، جدیري خیابان  33381165  باروق صابري علیرضا	  تبریز  تبریز طوافون  51028
  	  	  عارف تقاطع شمالی، بهشتی شهید خیابان عباسی، اول  35276857  	اشرفی علیزاده حمید  تبریز  گستر میقات  51029

      16 پ مطهري، مسجد جنب اول، دارائی خیابان  35251988  	جود منبع	مرتضی  تبریز  گیتی سیر رنگارنگ  51030
      حافظ چهارراه به نرسیده پادگان، از بعد آزادي، خیابان  35432515  خانپور محسن  تبریز  سبز سماسیر  51031
      239 پالك یاغچیان شهرك بزرگ فلکه- فردوس متري35 انتهاي  33865505  رسولی احد  تبریز  یاران سفر نیک  51032
      پارسیان ساختمان ، شمس بیمارستان روبروي ، آبرسانی خیابان  36575957  سراي زاد احمدي محمد  تبریز  تبریز سفر نکو  51033
      نماز راه سه ، بهشتی شهید خیابان  43225256  	آبادي حکم جابر  سراب  سراب رضوانسیر  51034
      زینبیه فرهنگی موسسه روبروي ، خمینی(ره) امام خیابان ، باسمنج  36347822-3  جهانشاهی حمید میر  باسمنج  تبریز مهرگشت  51035
      229 پالك ، ملت بانک روبروي ، ششگالن خیابان  35250445  آباد نعمت هاشمی جلیل  تبریز  زمزم صفاي  51036
      چی قلم آموزشگاه جنب ، جنوبی کنار چاي خیابان  37828551-2  	جدي داود  ملکان  ملکان گشت کوثر  51037
      شهدا بلوار اول  37628282  موسویان الدین جالل سید  شیر عجب  شیر عجب گشت سپهر  51038
      3 پ ترمینال، اصلی ورودي ترمینال،جنب حسین،فلکه امام میدان طالقانی، خیابان  42246327  صاحباري جباري علیرضا  مرند  عرفات صفاي  51039



  نشانی  تلفن  عامل مدیر	  شهر  دفتر نام  کارگزار کد
  داسنا انتقال و نقل

  تمتع  عمره
      چراغ مسجد روبروي ، جنوبی خیام خیابان  52240048  	بهبودي حسین محمد  میانه  بقیع نسیم  51040
  	  	  158 پالك ، یوشاري کوچه جدید)،جنب (ارگ مصلی خیابان ، طالقانی خیابان  35573480-2  عباسی ذریه جلیل  تبریز  آذرپرستو  51041

      79 پالك ، سپه بانک ،جنب حافظ خیابان اول ، منتظري راهی سه  35540888  شمیزي باقر محمد	  تبریز  خضرا سراج  51042
  	  	  شهریور 17 میدان ، شهریور 17 خیابان  37246146  	فخاري صادق سید  مراغه  مراغه گشت فخار  51043

  	  	  شاهد دبیرستان به نرسیده دوم متري 20 خیابان شاهد بلوار منظریه کوي  	34763838  اسکویی العالم حی جلیل  تبریز  حرم رهپویان  51044

      دوم طبقه ، 11 پ االسالم، ثقه خیابان اول قاري، پل  35262145  	تراب زاهد  تبریز  پرواز اوج  51045
      گلگشت و گلباد مابین		،		آزادي خیابان  33347147  محترم فرجیان حسام	  تبریز  تبریز سفر پیک  51046
  	  	  کریمخان خیابان نبش اوحدي، خیابان ولیعصر،  33272727  زاده جان آقا جلیل  تبریز  تبریز ستاره تک دنیاي  51047

  	  	  32 پالك ، حجتی نبش ، منجم خیابان  32816928  زاده عبداله غالمرضا  تبریز  نور طلعت  51048

      شهرداري هاي مغازه روبروي کنار، چاي خیابان  33222010  حیرت علیرضا  اسکو  اسکو حنانه  51049
  	    	137 پالك قنبر حاج کوچه نبش اشرفی خ فدك میدان جدید پاستور خیابان  33353415	  	زاده ولی ابوالفضل  تبریز	  تبریز پیماي جهان  51050
      35 پالك ، اجتماعی تامین بیمه از باالتر جدید، قطران خیابان  32823233 -4  عبادي مشهدي حسن	  تبریز  تبریز نور معراج  51051

  ماهري مهدي  مراغه  مراغه ماهرگشت  51052
 و 37236671

37246861  
 علم جایگاه روبروي ، حسین(ع) امام میدان به شمالی،نرسیده انقالب خیابان

  	  	  68 پالك ابوالفضل(ع)، حضرت

      367 پ فقیه والیت مسجد بیالنکوه،جنب متري18 تیر هفت خ آبرسان، خ  36579376  وند بشیري صمد  تبریز  آذر سیر شهاب  51053
      36 پالك عمران، مجتمع قطران، چهارراه بهمن، 22 خیابان  34437543  بلوري محمدعلی	  تبریز  تبریز گشت کبریا  51054
  	  	  356 پالك مسکن، بانک فدك،روبروي و ماراالن چهارراه مابین ماراالن، خیابان  33250898-9  اصل میرمحمدموسوي  تبریز  آذربایجان حرمین صفاي  51055

      شهریار استاد خیابان اول ، (ره) خمینی امام خیابان  34214120  سردرود ابري حامد  سردرود  تبریز ابري آسمان  51056
      (یادبود) آزادي میدان ، بیگلري شهید خیابان  44236444  بایرامی رضا  اهر  اهر گشت آلبان  51057
      حسنلو کوي روبروي ، بهشتی شهید خیابان  34227768  	فر یزدانی خیراله  آذرشهر  آذربایجان	مشعر صفاي  51058
      هشترود فاضالب و آب اداره جنب ، جنوبی واحدي خیابان  52622093  زاده محرم اسمعیل  هشترود  هشترود حج نسیم  51059



  نشانی  تلفن  عامل مدیر	  شهر  دفتر نام  کارگزار کد
  داسنا انتقال و نقل

  تمتع  عمره
      کاري شهید کوچه جنب محراب، میدان رنجبري، شهید خیابان  42272216  کامفر غالمرضا  مرند  مرند عرشیاگشت  51060
      8 پالك ، هشتم کوچه نبش ، خمینی(ره) امام خیابان  42520288  سیس سلطانی غالمعلی  صوفیان  کعبه نسیم  51061
      1ط امیرالمومنین، مسجد جنب شبنم، ایستگاه حسابی، دکتر بلوار زعفرانیه،  33828198  	رسولی حقیقی معظمه  تبریز  تبریز حضور میقات  51062
      132 پ ، بناالر مسجد جنب ، جنوبی انقالب خیابان  37231050-1  	آباد کمال مرادي محمود  مراغه  مراغه مهاجر  51063
      1 مسجد،پ کوچه اجتماعی،جنب تامین طباطبایی(چایکنار)،پشت عالمه خیابان  33350742  نژاد علی کریم  تبریز  میقات گذار گشت  51065
  	     57 پ نرگس، گل ساختمان غربی، گلچین کوي فلسطین، خیابان  32842921  آتشباري غالمرضا	  تبریز  آذران یار شمیم  51066
      554 پ اول، طبقه عبدالهی، ساختمان ، ملی بانک جنب راز، گلشن خیابان  42429158  شندي برزگر محمد	  شبستر  راز گلشن نسیم  51067
  	    صادرات بانک جنب ، الله چهارراه نبش ، آزادي خیابان  34782084  زاده کاظم فاطمه  تبریز  تبریز سیر فروزان  51068

  	  	  70پ محدثه، مدرسه بهشتی،روبروي راه چهار به نرسیده متري)،40انقالب( خیابان  34787010  مسعودیان احسان  تبریز  تبریز سیر شهاب  51069

  	  	  71		پالك ، دمشقیه کوي متري 24 ، فارابی خیابان  33363941  وحدت حسن  تبریز	  	وحدت افشان گل  51070

      شهرداري فلکه به نرسیده ، خمینی(ره) امام خیابان  42574800  حبیبی رسول  تسوج  تسوج سفر تک آذر  51071
      طالقانی اله آیت خیابان اول ، (دریا) بهشتی شهید خیابان  37732030 -2  	کریمیان اصل محمد  بناب  بناب گشت یاشیل  51072
  	  	  1560 پالك ، سینا بانک جنب ، شمالی مطهري شهید خیابان  43223289  	آذر یحیوي اژدر  سراب  سراب گشت عرفان  51073

  	    44 پالك ، ارتش و نائب جبار حاج بین ما ، جدید پاستور خیابان  35401802 -4  جسورنیا علی  تبریز  آذربایجان پرواز درنا  51074

      4 پ میخک، پارك روبروي عباسی، آخر  36551257  اسدي محمد	  تبریز  تبریز	سیر قائم آذر  51075
      1طبقه تبریز، احمر هالل روبروي آبرسان، چهارراه از بعد امام، خیابان  33375401 -5  	صدر شعبانی غالمرضا  تبریز  تبریز گستر پرواز  51076

  35531125  	افقی علی محمد  تبریز  تبریز سیر افق  51077
 ، 2 ناحیه پرورش و آموزش طالقانی،جنب تقاطع جدید، شهریور 17خیابان

  	    266		پ

  	  	  6و1 پالك باهنر، شهید خیابان ،روبروي منتظري شهید خیابان انقالب، شهرك  37631255  مهرآباد تیغی محسن  شیر عجب  شیر عجب سیر طاها  51078

      373 پ بازارچه، اول بیالنکوه، آبرسان،  36554547  	صدر دانشی محمدرضا  تبریز  تبریز گشت طوبی  51081
      دوم طبقه ، سرباز سینما جنب ، جنوبی ارتش خیابان  35572742  	خلجانی فقیه محمد سید  تبریز  حرم وارستگان  51082



  نشانی  تلفن  عامل مدیر	  شهر  دفتر نام  کارگزار کد
  داسنا انتقال و نقل

  تمتع  عمره

  	نواداد وحید  تبریز  تبریز میالد طه  51083
35537850 - 

35551582  
  	  	  68 پالك ، لر لک مسجد جنب ، جنوبی شریعتی خیابان

      1 پ زمرد تاالر جنب جنوبی شریعتی خیابان آخر آزادي خیابان  34774620  	آذر عبادي محمدنقی  تبریز  یاسین آل یاران  51084
  	    آزادگان مدرسه جنب ، سابق) (توکلی فاتح شهید خیابان ، ستارخان میدان  32666703  میرزایی شهناز  تبریز  تبریز نورد دنیا  51085

  	  	  شهرداري میدان ، (ره) خمینی امام خیابان  37828130  ملکی زاده سلطان احمد  ملکان  ملکان گشت میقات  51087

  	  	  شهدا خیابان ، رجائی خیابان پائین  37634700  راهنما تراب  شیر عجب  سیر عرفات  51088

  	  	  9 پالك ، بانک پست جنب ، عصمتیه متري 18  37622510  تبار نیک موسی  شیر عجب  پاکروگشت  51089

      فرمانداري روبروي ، فهمیده) (شهید معلم میدان ، امام خیابان  52724303  	لطفی فریبا  چاراویماق  اویماق چار سیر جهان  51090
  	  	  1پالكنگار، کوچه نبش شهیدپورشریف، طالقانی)،خیابان آباد(خیابان رفیع محله  42240809  	کشکی باغی ایوب  مرند  مرند سیر تابیس  51091

      21 کوي نبش سیالب، تقاطع و عباسی اول مابین عباسی، خیابان  35257102 و 4  	سراي زاده حسن مجید  تبریز  تبریز گیتی کبود آذر  51093
  	  	  جامع مسجد جنب ، خمینی(ره) امام خیابان  52422256  	عبدي علی  ترکمنچاي  میانه زمزم عاشقان  51094

  	  	  134 پالك ، سعدي اول ، خانه کوره راه سه  37256180  	افشان گل معصومه  مراغه  مراغه گشت رصد  51095

  	  	  1 طبقه زعفرانچی، ساختمان مطهري، شهید مسجد جنب قدیم، دارائی خیابان  35268868  	محمدپور جواد  تبریز  آذران سیر فضا  51096

  	اسکویی مختاري عنایت  سهند  پروازسهند فرشته  51097
 و 33444200

33441008  
  	  	  بلور مجتمع آریا پاساژ جنب یک فاز

  	  	  فرمانداري) (خیابان قدس متري 12 ، آزادگان میدان  33226169  	اکبري منصور  اسکو  نور صفاي  51098

  	    12 پالك ، آبان 13 از بعد ، جدید پاستور خیابان ، آبرسان خیابان  33373773  	پورحسن عبدالناصر  تبریز  آذربایجان سیر نور  51099

  	    عبا آل خامس مسجد روبروي گلکار، کوي  33282484  جدیري رضا علی  تبریز  تبریز گشت صدرا  51100

  	    50 پ هنر دانشگاه روبروي نظامی، حکیم و طالقانی چهارراه مابین آزادي، خیابان  35431060  	یان تقی حسن  تبریز  تبریز پرواز آذین	  51101
  	  	  28 ولیعصر،پالك حضرت مسجد اعتصامی،روبروي پروین پارك میدان ولیعصر،  33308913	  	هرزنق وظیفه علی امیر  تبریز	  وظیفه امین طور  51102

  	  	  66 پ کوثر کوي کوثر، پل کلیبر، جاده  44236575  	خسروشاهی حیدر  اهر	  (عج) المهدي  51103



  نشانی  تلفن  عامل مدیر	  شهر  دفتر نام  کارگزار کد
  داسنا انتقال و نقل

  تمتع  عمره
  	  	  ساالر متري 5 کوي صائب، کوي آزادگان، میدان شریعتی، خیابان	  33228204  اسکویی روشنی ابراهیم  اسکو	  کعبه صفاي  51104

      26 / 4 پالك صفا، کلینیک از تر پائین رازي، شهرك متري 35 جاللیه، آخر  34439555	  	آبادي حکم یحیی  	تبریز  صادق سیر سالمت  51105
  	  	  سپه بانک روبروي ، (ره) خمینی امام خیابان  52248189  	کریمی محمدعلی  میانه	  میانه راه عرشیان  51106

  	  	  	27		پالك ، نفتچی عبا حاج روبروي ، قدس خیابان  32812078  پور عباس مجید  تبریز	  	تبریز نور طالئیه  51107

  	  	  	ایران کارواش جنب ، بنزین پمپ سمت ، عباسی راه چهار  36562042و52  	سراي زاده حسن مهدي  تبریز  تبریز سراي علیین  51108

  	    169 پ خاور، داروخانه جنب کنار)، شهریار(چاي استاد بلوار  	36557252-3  جوان احمدي سیمین  	تبریز  	سرمد خاطرات  51109

      	22 پالك ، فرهنگیان فروشگاه ،روبروي ملت پارك جنب ، شهریور 17 خیابان  33413233  	فر وحدانی علی  	ایلخچی  	ایلخچی پرواز نیایش  51110
      جنوبی جهاد خیابان نبش ، ملت بانک روبروي ، امام خیابان  43333422  اکرامی محمود  آباد بستان  آباد بستان اوجان  51111

  	محجوب موتاب مهدیه  تبریز  	تبریز گشت آدلین  51112
 و34373932
34373331  

  	  	  	34-84 اورژانس،پ روبروي از جوان،باالتر متري18اندیشه،

  	  	  	391 پالك ، ملی بانک جنب ، آبادي اسد بیمارستان روبروي ، بهار  32847477  	عبادي العابدین زین  	تبریز  	تبریز سیر دانش  51113

51114  
 سام گشت آذران	

  شتربان
  	  	  2 پالك اورژانس، متري 12 نبش فروغی، خیابان ولیعصر، کوي  33330221  	ثابت هاشمی محمدرضا  تبریز

  	  	  	. 41 پالك ، رفاه بانک جنب ، 2 جنوبی کنار چاي ، (ره) خمینی امام خیابان  37821118  برج چهار رنجبر نساء  	ملکان  ملکان گشت عابد  51115

51116  
 گشت میثاق

  	خسروشاهیان
      2گلگشت کوچه جنب ساعت، میدان به نرسیده شمالی، امام خیابان  32446687	  	بیرامی موسوي حسین سید  خسروشهر

  	  	  48 مهراد،پ کلینیک جنب ، راه نصف و خطیب چهارراه مابین ، آهن راه خیابان  34409995  زاده ولی فرهاد  تبریز  	کیمیا پرواز رخش  51117

  	  	  451 پ خیام، راهی سه نبش آهن، راه خیابان مراغه،  37256333  مراغه طاهري راحله  	مراغه  	مراغه گشت ساحل  51118

  	  	  طالقانی خیابان اول بهشتی، دکتر خیابان  37733313  امین پور نصراله رحیم  بناب  بناب رحمت انوار  51119

  	افروزنده محمد  	تبریز  تبریز النبی انوار	  51120
34763047  
34788876  

  	  	  زمرد مجتمع جنب ، نظامی حکیم میدان ، آزادي خیابان



  نشانی  تلفن  عامل مدیر	  شهر  دفتر نام  کارگزار کد
  داسنا انتقال و نقل

  تمتع  عمره
  	  	  کاج مجتمع طالقانی، کوي از باالتر شرقی، کمربندي خیابان	  	37221406  	زادچالن مفیدي بیوك  	مراغه  مراغه گشت ماهور  51121

  	  	  23 پالك تبریز، ترمینال جنب ، خمینی امام خیابان  	34233777  پور مقصود لیلی  آذرشهر  آذربایجان منارگشت  51122

  	  	  12 پالك عارف، تاالر از باالتر شمالی)، (منصور شمالی بهشتی خیابان  35246572  صادقی جابر  تبریز  صادقین نداي  51123

  	  	  یالدور مسجد به نرسیده ، شرقی تیر هفت خیابان  42263233  خندانی هادي  مرند	  مرند سیر خندان  51124

  	  	  459 پالك ، شمشاد کوچه جنب ، خمینی امام خیابان  34210500  سردرود اسحاقی محمد سید  سردرود  تبریز گشت سادات  51125

51126  
  حریم صفاي

  کشکسراي وحی
  وند محمدي محمدحسن  کشکسراي

 و 42140312
42141474  

  	  	   مرمر گرمابه روبروي ، المللی بین جاده

  	  	   فرهنگیان فروشگاه به نرسیده ، سعدي خیابان ، امام خیابان  34522018-9  صادقی حاجی سودابه  گوگان  گوگان آذربایجان نگین  51127

  	  	  قربانی پارکینگ جنب ، غفاري شهید خیابان  34234050   فیضی	محمدرضا   آذرشهر  فیضی گشت سالم  51128

      درمانگاه روبروي ، (ره) خمینی امام خیابان  34526535  گاوگانی پور علی آقا عذرا  گوگان  تبریز گوگان آسمان	  51130	
  	  	  1/43 پالك ، جم جام نبش اوحدي، خیابان  37247553  میرزایی سجاد  مراغه  پرواز ماراویا  51131

  	  	  398 پالك وردیخان، اسداله مسجدحاج ،مابین باغ کوچه  34409597  رنجبر معصومه  تبریز  مهر قاصدك آذر  51132

  	  	  105 اول،پالك الماس،طبقه تجاري عمران،مجتمع شرکت از باالتر 2 سهند،فاز  33436141  فسقندیس زوار اکرم  سهند  سهند سیر نیک  51133

      انقالب خیابان  37874649  جدي اسماعیل  لیالن  لیالن بقیع نسیم  51134
  	  	  داروخانه جنب امام، خیابان لیالن،  37872062  زاده زینی رضا  لیالن  آذربایجان سیر ملک  51135

  	  	  اعالئی کوچه نبش رسالت، خیابان  44221541  دعایی حسن  اهر  عرفه صفاي  51136

  	  	  طالقانی خیابان اول اسالمی، انقالب خیابان مرکزي، بخش  32446520  مهر رسا الناز  خسروشاه  آذربایجان حرم نداي  51137

  	  	  همکف دکترسپهرار،طبقه مطب روبروي سعدي، کوچه جنب خمینی، امام	خیابان  33410735  فرهمند مرتضی  ایلخچی  آذر فرهمندگشت  51138

  	  	  23 پالك دي، 28 کوي روبروي جدیدي، و فدك بین جدید، پاستور خیابان  33367175  نادري چوبان علی سید  تبریز  تبریز پرواز نادر  51139

  	  	  556پالك سپه، بانک به نرسیده ولیعصر، پاساژ روبروي امام(ره)، خیابان  36344388  افروزنده رسول  	باسمنج  گشت افروز آذر  51140

  	  	  دولت پیشخوان دفتر جنب پاسداران، خیابان  42425043  جهان صدیقی یحیی  شبستر  شبستر گشت صدیق  51141



  نشانی  تلفن  عامل مدیر	  شهر  دفتر نام  کارگزار کد
  داسنا انتقال و نقل

  تمتع  عمره
  	  	  حسین(ع) امام میدان خمینی، امام خیابان  37631596  آقاجري سعیدي صیاد  قلعه جوان  آفتاب هجرت  51142

  	  	  چمران دکتر شهید میدان  36345967  حیدرآباد حیدري اکبر  باسمنج  کربال عاشقان  51143

  	  	  28 رفاه،پالك بانک تبریزي،جنب شمس راه سه به االسالم،نرسیده ثقۀ خیابان  35260005  زاده مسیب سعید  تبریز  تبریز نور گشت مهدي  51144

  	  	  2023پالك فجر، بنگاه جنب اصلی، خیابان معروف، باغ خیابان  34315137  معروفی ابراهیمی رحیم  تبریز  تبریز گشت معروف  51145

  	  	  549پالك میانه، مسجد روبروي ماراالن، خیابان  35401200  آذر قدرتی محمدرضا  تبریز  آذربایجان حرم نورد راه  51146

  	  	  40آقابابا،پالك حاج مسجد به نرسیده حسین(ع)، امام میدام مفتح، شهید خیابان  32343887  میررحیمی مصطفی سید  تبریز  تبریز الغدیر  51147

  	  	  اول طبقه ،26پالك رضوان، کوچه نبش طاق، ایستگاه عباسی، خیابان  36550690  زرین موسوي صابر سید  تبریز  تبریز آشناپیمان  51148

  	  	  صمصامی اول جامع، مسجد روبروي رجایی، شهید خیابان  42251579  رجبی محمدعلی  مرند  مرند سیر پریان  51149

  	  	  زاده مقدس مدرسه روبروي جامع، مسجد از تر پایین رجایی، شهید خیابان  42254144  اسبق اکبري اعظم  مرند  مرند جهانسیر  51150

  	  	  11پالك سیدلر، کوچه روبروي سجادیه، میدان به منتظري،نرسیده شهید خیابان  35454561-3  ینگجه زاده حسن سمیه  تبریز  تبریز آذرگیتی  51151

  	  	  احوال ثبت روي روبه ساعت، میدان امام(ره)، خیابان  35547610  نسب کاظمی عزیز  تبریز  مهرصفاسیر  51152

	  114عباسی، کوي شهید بهشتی، روبروي کوچه نارنجی،پالكخیابان  36550680  قسمی صفر  تبریز  تبریز گشت حرم نداي  51153 		 	

	  1، نبش کوچه شهید مقبلی، پالك مابین چهارراه حافظ و ارتشخیابان آزادي،  35429332  مهدي شعبانی صدر  تبریز  آسیا پرواز سهره 51154 		 	
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