نام

ردیف

نام مدیر/مدیرعامل

شماره همراه

نشانی

1

آدینه سفر پارس

معصومه احمدی

09177657062

شیراز بلوار دکتر شریعتی مجتمع ثنا طبقه دوم

2

آریا سیر حافظ

مریم ساقی ( در حال

09179361009

واحد 2
شیراز بلوار پاسداران حدفاصل کوچه  66و 68

3

اوژن پرواز پارسه

تغییر مدیر عامل)
مینا زارع

ساختمان ایران
 09177788711شیراز بلوار میرزای شیرازی جنب داروخانه دکتر

4

ایتوک گشت فراز کوثر

صدیقه نجفی پور

09177130261

شریفی ساختمان یاشیل طبقه دوم واحد 4
شیراز خیابان اردی بهشت برج آی تی طبقه دوم

5

ایلیا گشت سرزمین اهورا

زهرا خسروی

09177140271

واحد 27
شیراز خیابان سی متری سینما سعدی انتهای

6

بهین برگ شهر راز

محمد مهدی سیاوشی

09173067259

شوریده شیرازی تقاطع مشیرنو روبروی بانک
شیراز معالی آباد خلبانان سمت چپ ساختمان

7

پارس مسافر

حسن نعمتالهی

09173118280

دریا طبقه دوم پالک سوم
شیراز خیابان زند جنب سینما ایران

8

پرسپولیس گشت پارسه

محمدرضا شناسا

09173001245

شیراز چهارراه سینما سعدی مجتمع تجاری زر

9

پرسیا تور

مهدی حیدریان

09171171362

شیراز خیابان قدوسی غربی

10

تار خ

علی اکبر کریمی منفرد

09171110359

شیراز سی متری سینما سعدی جنب داروخانه

11

تچر

مهدی رفیعی

بابک
 09178135255شیراز خیابان زند خیابان انوری جنب هتل ساسان

12

تیرازیس گشت آفتاب

علی رهنمای فرزامی

09177131044

شیراز خیابان معالی آباد مجتمع آفتاب پارس

 13چار هنگام گشت ایرانیان

سید جواد سقایت

09173110740

طبقه دوم اداری
شیراز بلوار ستار خان ابتدای خیابان نمازی

 14صدرا آذین شرفویه

احمد قائدی نسب

 09171884195شیراز خیابان فردوسی مجتمع تجاری سروش

 15دراک شیراز

علی اشرافی

پالک 38
 09171283358شیراز خیابان فلسطین حد فاصل هدایت و حکیمی

روجا گشت شیراز

زهرا آتش فراز

ساختمان نگار
 09380070264شیراز خیابان مشکین فام هتل هما طبقه اول

 17سپهر آسمان مینو پارسه

آرش اسمعیلی

پالک 15
 09171380984شیراز پل معالی آباد خیابان ساحلی

 18سفر به سرزمین پارس

آرش صادق زاده

 09173171652شیراز بلوار زند جنب هتل پارس ساختمان امید

 19سفرهای آرمانی پارس

مریم رستمی

طبقه  3واحد 10
 09124889848شیراز خیابان ستارخان مجتمع تجاری هامون

زهره تقوا

طبقه دوم
 09035047053شیراز بلوار معالی آباد نبش کوچه  27ساختمان

وحید وطن دوست

آوا طبقه  2واحد 21
 09177186476شیراز خیابان حکیمی نبش کوچه  3پالک 53

16

20

سفرهای اردی بهشت شیراز

 21سالمت سفر سبز تبیان

ساختمان سیمین طبقه  1واحد 3

نام

ردیف

نام مدیر/مدیرعامل

شماره همراه

نشانی

 22سمند گشت ایرانیان

زهرا شریعتی فرد

09177107640

شیراز خیابان قصرالدشت جنب اداره برق روبروی

 23سیاحت پردیس

حسین شادفر

09171172627

کوچه 78
شیراز خیابان معدل روبروی هنرستان معدل

 24سیر فارس

فریبرز تیموری

09177117130

شیراز خیابان سید جمال الدین اسدآبادی جنب

 25شیراز اکسپرس

حسین پاکباز

09171171652

شرکت عمران و توسعه فارس
شیراز خیابان آزادی نبش خاکشناسی

 26شیراز فانوس

جلیل آروین تن

 09171134547شیراز خیابان خاکشناسی چهارراه خاکشناسی

 27کازرون پرواز

پونه رسته

09173230400

نبش نارون مجتمع تجاری اداری ارم طبقه دوم
کازرون خیابان امام خمینی جنب بانک سپه

 28گردشگران شیراز

محمدهادی نیرومند

09171113488

شیراز خیابان زند خیابان رودکی جنب هتل

 29نکو اوج فارس

حسینی
زهرا نکویی

 30گردشگران شهر راز

محمد یزدانپناه

09171118404

 31زائران آسمانی فارس

عباس رضائی شیرازی

 09177148982شیراز خیابان آستانه روبروی حرم مطهر سید

آپارتمان هدیش
 09173146520شیراز میدان مطهری مجتمع الهیه طبقه  3اداری
واحد 5
شیراز خیابان فرهنگ شهر جنب کوچه 50

 32آسمان ماهان فارس

سید محمد موسوی خواه

09173100377

عالالدین حسین
شیراز خیابان لطفعلی خان زند گود عربان نبش

 33فرهنگ سیر پارس

محمد امین برزگر

09177154149

کوچه  32نرسیده به مسجد قوام
شیراز بلوار پاسارگاد نبش میدان پاسارگاد پالک

 34سمن سا

سید احسان تقوی

 261طبقه فوقانی باجه شبانه روزی بانک ملت
 09370927440شیراز بلوار میرزای شیرازی جنب داروخانه دکتر

 35جهانگردان آریایی سرزمین کهن

سیدمحمد ایزددوست

شریفی ساختمان یاشیل طبقه دوم واحد 4
 09173074976شیراز خیابان فردوسی حد فاصل رودکی و سعدی

 36سفیر تمدن

مظفر زارعی

روبروی هتل تاالر
 09179282961شیراز،میدان احسان پل دکتر شریعتی

 37فر مهر پارس

زهرا فرمانی

09129627406

شیراز،سه راه آستانه،مجتمع اداری بین الحرمین

 38پر آسمان پارسه

محمد مهدی اسمعیلی فرد

09173163204

شیراز،بلوار سیاحتگر نبش کوچه 36

 39سینار گشت

محمود رضا همت

 09173145587شیراز،خیابان قصرالدشت سه راه برق پاساژ هادی

 40پر آسمان شهرراز

علی اسفندیاری بیات

 09178074307شیراز بلوار ارم خیابان نارون نبش تقاطع

41

خورشید جهان

خاکشناسی مجتمع -اداری ارم
شیراز خیابان پوستچی نبش هدایت پاساژ امیریه

پریسا رابط

09171202245

 42عرشیان ساالر

فاطمه شاهچراغی

واحد اداری 12
 09177124553شیراز فلکه معلم حد فاصل معلم وقدوسی خیابان

 43ریتون گشت گیتی

سهیال ثابت سروستانی

 44درنیکا سیر

سجاد فرخی

 09171531950کلبه ابتدای بلوار نصر نبش کوچه 34

 45سفیران دائم

سید محمد دائمی

 09170916707خیابان زند کوچه 40مجتمع شلمچه

علیزضایی
 09173074866شیراز فلکه اطلسی جنب هتل اطلس

ردیف

نام

 46شیدرخ فراز پارسیان سیر

نام مدیر/مدیرعامل

اسماعیل خسروانی

شماره همراه

نشانی

 09174259074بلوار گلستان نبش کوچه شهید معزی طبقه همکف

شماره تلفن

36340557
38223838
36312558
32319722-32319708
32349758
36252655
32223163-3222969332228602
32303095
3336
32301380-32301381
32326495-6-7
36353035
36291961
32240483-4
32344801
38210518
36233767
32301316
36481188
36340490
32443245

شماره تلفن

36275777
32337710
32340015-16
32296587-32270630
32260176-9
42230700
32331126
38430035
8-36257505
37385330
7132226313
38243028
36255166
32225577
33328680
38203735
38317700
32320455
32252200
32308080
36302280
32263422
37317508
32315864

شماره تلفن

32244391

