
 نام  رديف
 وضعيت 

 شماره فكس شماره تلفن نشانی

 شرکت دفتر 

 
 *   آبانگان سفر ايرانيان 1

خيابان رودکی  شيراز خيابان زند      

  ساختمان رضا طبقه همكف
32361865-6 32361864 

 
 آتريا سير ليدوما 2

 
* 

نرسيده به پل  شيراز بلوار پاسداران 

جنب  قبل از ورودی مطهری  چوگان

 امالک جوان
38431118 38431119 

 
 آرا سير  الرستان  3

 

* 
الر شهر قديم مدرس شمالی پاساژ 

 االنبياء خاتم
52340013 52349041 

 
 *   آرامش سير استهبان 4

استهبان خيابان امامزاده بعد از سه 

 راه کارگر
53221220 53230300 

 
   * آريابان 5

 11شيراز فرهنگ شهر ايستگاه 

 ساختمان ياس
36323838-36325752 36325752 

 
 *   آريا سير حافظ 6

شيراز بلوار پاسداران حدفاصل کوچه 

ساختمان ايران 66و  66  
38223838 

38226868      

( 7داخلی  ) 

 
 *   آريان کتيبه کورش 7

بعد   پاسداران شيراز صدرا خيابان  

طبقه  از بانک ملی ساختمان مارسه

 اول
36415447-8 36415449 

 
   * آريا هور 6

شيراز بلوار اميرکبير مجتمع تجاری 

 دريس طبقه اول
38425840 38335584 

 
 *   آريستا سير پارس ديار 9

شيراز خيابان معدل نرسيده به 

مالصدرا مجتمع تجاری کسری 

 7134687816 کدپستی

32318321 32318320 

 
 32241221 32241221 شيراز خيابان رودکی هتل آريوبرزن *   آريوگشت 11

 
     شيراز خيابان مالصدرا   * آسمان سای 11

 
   * آسمان سير فارس 12

بهمن روبروی بانک  22جهرم خيابان 

 مسكن
54223251-2 54223296 

 
   * آسمان فيروزه 13

شيراز بلوار اميرکبير نبش چهارراه 

ريشمک مجتمع تجاری دريس 

4دوم طبقه دوم واحد  ورودی   

38227346 38227347 

 
 *   آفاق پرواز پرشين 14

شيراز چهارراه پانزده خرداد به طرف 

 چهارراه خيرات سمت راست

32300445-32349006-

32357329 
32349007 

 
   * فرشتگان فارس آوای 15

شيراز بلوار ستارخان روبروی 

متری نمازی12  
36287665-36285649 36285649 

 
   * احرار جهرم 16

اله کاشانی نرسيده  جهرم خيابان آيت

 به چهارراه حافظيه
54440088-54344928 54449412 

 
   * ارکيد پرواز 17

خنج بخش مرکزی خيابان امام 

 خمينی جنب بانک ملی مرکزی
52525318 52627372 

 
   * ارمغان  16

شيراز بلوار معالی آباد ساختمان 

 الوند
36341104-8 36341129 

 



   * ارم گشت 19
شيراز خيابان ارديبهشت جنب بانک 

 ملت
32355983 32354798-

3 32360495-9 
2228959 

 
   * اسپار 21

شيراز بلوار مطهری)زرگری( جنب 

 بانک سپه
36261746 6269489 

 
   * افالکيان 21

المرد بلوار شاهد جنب مدرسه 

 صديقه طاهره
52726005 52726004 

 
   * الهه گشت شيراز 22

 4شيراز گويم نبش خيابان زيتون 

3مجتمع پرنس پالک   
36712227-8 36712227 

  

 *   امين گشت آسمان شهر راز 23

شيراز بلوار پاسداران انتهای خيابان 

23شهيد فالحی نبش کوچه   

6ساختمان آرين   

38443314-5-6 38443317 

  

   * اوج پرواز فارس 24
مرودشت روبروی فرمانداری 

 ساختمان سفير
43343985-6 43343986 

  

   * اورال 25
شيراز خيابان انقالب روبروی پاساژ 

 قائم
32332737-32356933 32342673 

 
 *   ايتوک گشت فراز کوثر 26

شيراز خيابان اردی بهشت برج آی 

27تی طبقه دوم واحد    
32319722-32319708 32319729 

 
 37314127 37322421 شيراز بلوار نصر مجتمع جهانگردی *   ايرانگردی وجهانگردی  27

 
 *   ايالف شيراز 26

شيراز سی متری سينما سعدی 

تقاطع مشير نو ساختمان ترانه طبقه 

 اول

6 -32352914و

2و3235111  
32352980 

 
 *   ايليا گشت سرزمين اهورا 29

 6شيراز قدوسی غربی نبش کوچه 

ساختمان زانوس طبقه اول اداری 

4واحد   

36300826 36300839 

 
 *   باراندازان شيراز پرواز 31

استقالل  بلوار  شيراز بلوار زرهی

 روبروی ساختمان شهرداری
 38311936-38314423 38312081 

 
 *   بلند آسمان پارسه 31

شيراز خيابان فلسطين چهارراه 

 هدايت روبروی پست بانک ايران

32301343-51-99 

32344556-8 
32344293 

 
   * بهار سبز پارس 32

خيابان معالی اباد ابتدای خيابان 

خلبانان سمت چپ ساختمان دريا 

2واحد  2 طبقه  

32260735-32295517-

19-20 
32295519 

 
 *   بهين برگ شهر راز 33

شيراز معالی آباد خلبانان سمت چپ 

 ساختمان دريا طبقه دوم پالک سوم
36252655 36452656 

 
   * پارسانا تور 34

شيراز بين چهارراه گمرک و باسكول 

 جنب مخابرات  نادر
32323070 32324782 

 
35 

پارس کوهپايه گشت و گذار 

 اقليد
 44530619 44530619 اقليد خيابان امام حسن *  

 
 شيراز خيابان زند جنب سينما ايران   * پارس مسافر 36

32223163-32229693-

32228602 
32240645 

 
 *   پارسه سير اکباتان 37

شيراز خيابان لطفعلی خان زند 

حدفاصل چهارراه مشير و سه راه 

 انوری
32347978-9 32347978 ( 7داخلی ) 

 



   * پارسه گراد 36
سعادت شهر بلوار امام خمينی 

 روبروی بانک رفاه
43567300 43567299 

 
 *   پارسيان پرواز پاسارگاد 39

 u شيراز معالی آباد مجتمع ثنا طبقه

  1 يک واحد
36323062 36323072 

 
 *   پارميس گشت شيراز پويا 41

سينما  شيراز خيابان سی متری 

سعدی مجتمع تجاری رستگار طبقه 

  دوم

32338257 32338257 

 
 *   پاسارگاد سير ايرانيان 41

شيراز خيابان عفيف آباد ساختمان 

 درسا طبقه دوم

36273400-36265477-

9 
36260097 

 
 *   پديده پرواز پارسه 42

شيراز خيابان مالصدرا روبروی 

ساختمان رجا طبقه اول ,  هدايت

 واحد سمت راست

36472984-5 36474736 

 
 *   پذيرا گشت پارس 43

شيراز خيابان مالصدرا مجتع تجاری 

316طبقه دوم پالک    
36474204 021-89779368 

 
 *   پر آسمان پارسه 44

کوچه  نبش  شيراز بلوار سياحتگر

شهيد افشاريان جنب پارک  36

 محله ای
38317700-11-22 8306460 

 
 *   پر آسمان شهر راز 45

شيراز بلوار ارم خيابان نارون نبش 

- تقاطع خاکشناسی مجتمع تجاری

216اداری ارم طبقه دوم واحد   

 32252216 (خط5)32252200

 
 *   پر پرواز پارس 46

 74شيراز ميدان معلم نبش کوچه 

73پالک     
36311026 36311026 

 
 *   پرسپوليس گشت پارسه 47

مجتمع   شيراز چهارراه سينما سعدی

 تجاری زر
32303095 32303096 

 
     شيراز خيابان قدوسی غربی  *   پرسيا تور 46

 
         * پرسيا گشت شيراز 49

 
 *   پرسيس گشت پارس 51

شيراز خيابان سی متری سينما 

ساختمان اداری  7سعدی نبش کوچه 

3واحد  2موسوی طبقه  تجاری  

32361656-61 32352232 

 
 32262916 1-32266561 شيراز ميدان قائم جنب بانک مهر *   پرشين تاپ گشت شيراز 51

 
 *   پرواز آسمان آبی 52

الرستان شهر جديد بلوار انديشه 

2بلوک   
52254911-21 52246614 

 
 *   پرواز الماس فارس 53

شيراز بلوار زرهی تقاطع بعثت نبش 

47کوچه   
36313136 36313136 

 
 *   پرواز دنيا الرستان 54

خمينی  ميدان امام  الر شهر جديد

بلوار فرهنگ روبروی بوستان ندای 

 بهار

52241651 52241641 

 
 *   پرهام سير آسيا 55

حدفاصل  شيراز بلوار هفت تنان 

ميدان گلستان و ميدان هفت تنان 

جنب بانک تجارت 11نبش کوچه    

37316666 37329431 

 



 *   پيشتازان سفر سرزمين اهورا 56
فوقانی  طبقه  شيراز خيابان مالصدرا

7193616666کدپستی   بانک ملت   
36472721 36474137 

 
 *   تار خ 57

شيراز سی متری سينما سعدی جنب 

 داروخانه بابک
32311361-32311361 32331355 

 
   * تارم گشت 56

نی ريز خيابان جانبازان روبروی 

 مدرسه شاهد
53621521-2 53621523 

 
   * تچر 59

شيراز خيابان انوری خيابان اهلی 

 جنب هتل آريابا
32326495-6-7 32326496 

 
 *   تخت جمشيد سرزمين کهن 61

تير )بيست متری  7شيراز خيابان 

سينما سعدی( ساختمان برين طبقه 

 اول

36293733-5 32339935 

 
 *   تيرازيس گشت آفتاب 61

شيراز خيابان معالی آباد  مجتمع 

 آفتاب پارس طبقه دوم اداری
36353135 36232526 

 
   * تيسا 62

شيراز خيابان ذواالنوار غربی  

  66ساختمان ايران شماره 
32311966-32311996 32333421 

 
   * تيمناک 63

تاچارا پل معالی آباد ميرزای شيراز 

 3طبقه دوم واحد  212شيرازی پالک 
    

 
 *   تيهو گشت پارسه 64

متری  21شيراز ميدان معلم نبش 

 معلم
36315371-36311657 

36315371-

36311657 

 
 32316236 32317114 شيراز چهارراه بنفشه  نبش بهشتی *   ثمين سير پرواز 65

 
   * جهان سياحت آباده 66

آباده ميدان شهيد منتظری اول بلوار 

 استقالل ساختمان پزشكان
44331327 44333591 

 
67 

جهانگردان آريايی سرزمين 

 کهن
  * 

شيراز خيابان فردوسی حد فاصل 

 رودکی و سعدی روبروی هتل تاالر
32225577 32226796 

 
 *   جهان گشت نياکان 66

سپيدان خيابان امام خمينی نرسيده 

به سه راه سپانلو مجتمع تجاری 

 اداری رهسپاری

36725572 36725571 

 
 *   چار هنگام گشت ايرانيان 69

شيراز  بلوار ستار خان ابتدای خيابان 

 نمازی
36291961 36291961 

 
 *   چمدان پرواز هفت آسمان نيلی 71

فسا خيابان امام خمينی ابتدای 

 کوچه پرچم
53311551 53319511 

 
 *   چهارفصل اقليم پارسه  71

شيراز خيابان قصرالدشت  قبل از 

تقاطع عفيف آباد سمت چپ 

 ساختمان کيميا طبقه اول واحد يک

36293512 36293114 

 
 *   حقا گشت شيراز 72

شيراز خيابان ابيوردی جنب پمپ 

 بنزين
36277444-36277472 36261217 

 
 *   خاطره پرواز خنج 73

خنج  بلوار آزادگان ساختمان 

 خجسته طبقه همكف
52627666-52626979 52626929 

 
 *   خاطره ماندگار سفر خوب 74

خيابان فرهنگ شهر روبروی شيراز 

 41کوچه 
36333119 36333136 

 
 *   خاطره های شيراز بياد ماندنی 75

شيراز سی متری سينما سعدی 

 5نرسيده به فلكه هنگ کوچه 

32349219-

32359749-53 
 (6)داخلی32349219

 



 ساختمان ياس طبقه اول

   * خور شيد جهان 76

متری سينما سعدی نبش  21شيراز 

خيابان هدايت طبقه فوقانی بانک 

 رفاه کارگران واحد يک شمالی

32316161-32359447 2142695337 

 
 *   خوش گشت فارس 77

شيراز سی متری سينما سعدی کوچه 

 طبقه دوم  11
32326615-6-7 

)داخلی 32326615

5) 

 
 *   داروان 76

شيراز خيابان فردوسی  مجتمع 

 36تجاری سروش پالک 
32241463-4 32241463 

 
 *   داريوش سير فارس 79

شيراز انتهای خيابان صورتگر بعد از 

تقاطع هدايت به طرف قصرالدشت 

 ساختمان اسفند

32316969 32342653 

 
 *   دراک شيراز 61

خيابان فلسطين حد فاصل شيراز 

 هدايت و حكيمی ساختمان نگار
32344611 32319342 

 
 *   دروازه ملل پارس باستان 61

شيراز خيابان ستارخان مجتمع 

 تجاری بهاران
36276242 36276241 

 
 *   دلگشا گشت شيراز 62

شيراز خيابان خلدبرين روبروی 

 شهرداری منطقه يک
36475916-6 36475639 

 
   * دنيا گستر 63

شيراز چهارراه ريشمک مجتمع 

 213اميرکبير پالک
36366421-2 36366391 

 
 *   دنيای سفر ايرانيان 64

شيراز خيابان زند روبروی خيابان 

 انوری ساختمان آلومينيوم طبقه اول
32346771 32351774 

 
   * ديار مهر 65

شيراز چهارراه ريشمک ساختمان 

 تجاری دريس
36227455 36227455 

 
 *   راز پرواز پارس 66

 6شيراز خيابان آبياری نبش کوچه 

 7174635761کدپستی 
36392563-4 36392563 

 
 *   رخش شيراز 67

شيراز خيابان شمس تبريزی سه راه 

 بهار

36214131-36214141-

51 
36319166 

 
 *   روزبهان سير شيراز 66

نبش خيابان   شيراز پل باغ صفا 

 ساحلی غربی ساختمان پژهان
32262140-50 32260195 

 
   * روشنان پرواز 69

 2شيراز خيابان سعدی نبش کوچه 

 1پالک 
32221611 32237521 

 
 *   رومينا گشت آسمان پارسيان 91

شيراز خيابان مالصدرا روبروی 

جواهری هخامنش ساختمان بهار 

 طبقه دوم واحد سمت چپ

36473724 36473473 

 
 *   رويا گشت راز 91

شيراز بلوار ابيوردی نبش پل چمران 

 ساختمان سهيل طبقه اول
36311131 121-69764319 

 
 *   رهپويان سير وصال 92

شيراز  بلوار پاسداران خيابان 

شهيدآقايی جنب حسينيه سيد 

 الشهداء

36423111 36231111 

 
 *   رهپويان فارس مهاجر 93

شيراز  بلوار چمران نرسيده به پل 

چمران طبقه فوقانی نمايشگاه 

 اتومبيل تاپ طبقه اول

4-36293191 36265122 

 



 *   رهگذران آسمان پارس 94
اقليد خيابان امام خمينی)ره(  باالتر 

 از مسجد امام سجاد )ع(   
44526163 44529292 

 
   * رياحين 95

شيراز ابتدای مالصدرا روبروی 

 خيابان هدايت
36474162-4 26474736 

 
 32263422 32263422 فلكه اطلسی جنب هتل اطلسشيراز  *   ريتون گشت گيتی 96

 
 *   زائر سير فارس 97

شيراز خيابان قاآنی شمالی ابتدای 

 پالک دوم سمت راست 11کوچه 
    

 
   * زمرد فارس 96

تير خيابان نامجو  7مرودشت خيابان 

 ساختمان مادر طبقه همكف
43225559 43226772 

 
 *   زنديه گشت پارس 99

شيراز ميدان شهدا بلوار هجرت هتل 

 زنديه
32234661 32234661 

 
 *   زيما آسمان 111

شيراز شهر جديد صدرا مجتمع 

 تجاری تفريحی خليج فارس 
36667192-3 36667391-2 

 
   * ژينو پارس 111

خيابان ذواالنوار شرقی شيراز 

 1ساختمان آوا طبقه اول واحد 
32362636 32362911 

 
 *   سالم نويد جهان ويانا 112

شيراز خيابان زرگری بلوار مطهری 

ساختمان  16شمالی نبش کوچه 

 مديكال

36267121-36267156 36267131 

 
 *   ساينا سفرآسمان پارس 113

خيابان قصرالدشت نبش شيراز 

 پوستچی طبقه اول
32356566-9 32337541 

 
 36233767 شيراز پل معالی آباد خيابان ساحلی *   سپهر آسمان مينو پارسه 114

 36233766 
 (7)داخلی

 
 *   سپهران پرواز فارس 115

خيابان مالصدرا روبروی بانک شيراز 

طبقه دوم  554مسكن ساختمان 

 215واحد 

32316361-1-2 
)داخلی 32316361

7) 

 
 36475261 36475261 شيراز بلوار بعثت جنب بانک ملت *   سپهر تيزرو  فارس 116

 
   * سپيدان گشت مارگون 117

شهر اردکان خيابان امام سپيدان 

خمينی پاساژ رهسپاری طبقه اول    

 7361714117ک پ 

36725111 36725111 

 
 *   سپيده پرواز شيراز 116

شيراز خيابان قصرالدشت خيابان 

 4عفيف آباد جنب کوچه 
36275131-3 36267915 

 
   * ستاره آسمان شيراز 119

خيابان خاکشناسی طبقه شيراز 

 2واحد  1فوقانی بانک تجارت طبقه 
32262136 32262136 

 
 *   ستاره پرواز 111

شيراز خيابان قصرالدشت خيابان 

 برق روبروی صاحبديوانی
32311511-2 32316952 

 
 *   ستاره گشت آسمان شيراز 111

خيابان قصرالدشت پاساژ ولی شيراز 

 عصر طبقه دوم
32315611-32347146 32315611 

 
     در حال جابجايی مكان *   ستاره مهاجر 112

 
 *   سحاب سير پارس 113

شيراز  بلوار مطهری شمالی حدفاصل 

 33و  31کوچه 
36293711 36293712 

 



 *   سرزمين شادیسرور سير  114
ارسنجان خيابان پروين اعتصامی 

 نرسيده به چهارراه پست
43526262 43526299 

 
 *   سفر رويايی سرزمين پارس 115

شيراز سی متری سينما سعدی حد 

 فاصل چهارراه مشيرنو و ذواالنوار
32319142 32319142 

 
 *   سفرهای آرمانی پارس 116

شيراز خيابان ستارخان مجتمع 

 تجاری هامون طبقه دوم  
36461166 36461166 

 
 *   سفرهای اردی بهشت شيراز 117

شيراز  بلوار معالی آباد نبش کوچه 

 21واحد  2ساختمان آوا طبقه  27
36341491 36341161 

 
 *   سفرهای برتر دنيا 116

خيابان پارامونت مجتع تجاری شيراز 

 زيتون طبقه اول 
32351426 32341711 

 
   * سفرهای بيجيک 119

شيراز ميدان آزادی خيابان ابريشمی 

 7144634133کدپستی  141پالک 
32297359 32297359 

 
 *   سفرهای پيشاهنگ آناهيتا 121

خيابان شهيد فقيهی نبش شيراز 

 خيابان اختر معدل طبقه همكف
32311911 32339196 

 
 *   سفرهای خاص اطلس شيراز 121

 3شيراز خيابان حكيمی نبش کوچه 

ساختمان سيمين طبقه  53پالک 

 2اول واحد 

32351234 2169771151 

 
   * سفرهای رنگارنگ 122

متری سينما سعدی شيراز سی 

خيابان صاحب ديوانی روبروی کميته 

 امداد

32344192-4 32356765 

 
   * سفرهای زيبا 123

خرداد ابتدای  15شيراز چهارراه 

 لطفعلی خان زند سمت راست
32361447 32341341 

 
 *   سفرهای شيرين جهان 124

شهرک گلستان بلوار عالمه شيراز 

امينی بين فلكه اول و دوم نبش 

 خيابان تالش 

36214495 36214669 

 
   * سفرهای فرشته 125

شيراز معالی آباد کوی وحدت مجتمع 

تجاری نگين فارس طبقه يک واحد 

46 

33617113-4-5 33617113 

 
 *   سفرهای نيلگون پارس گشت 126

شيراز ميدان دانشجو جنب عكاسی 

 تصويران
36462662-4 36462665 

 
 32244114 32244114 شيراز ميدان شهدا خيابان پيروزی *   سفيران سرزمين مهر 127

 
   * سفير تمدن 126

مرودشت خيابان شهيد باهنر طبقه 

 1همكف واحد 
43326661 43326679 

 
 *   سالمت رهاورد هستی 129

شيراز خيابان مالصدرا چهارراه 

 3حكيمی خيابان حكيمی کوچه 

 3واحد  2ساختمان سيمين طبقه 

32361346   

 
 *   سماء فارس 131

شيراز خيابان مالصدرا نبش چهارراه 

خليلی ساختمان کسری طبقه دوم 

 6واحد 

36472912-3-4 36472912-3-4 

 
 *   سمند گشت ايرانيان 131

شيراز خيابان قصرالدشت جنب اداره 

 76برق روبروی کوچه 
36275777 36265777 

 



 *   سومرگشت پارس 132
شيراز  حدفاصل ميدان اطلسی و 

 دروازه قرآن هتل رويال
32266761-32296299 32266761 

 
 جنوب سرزمين پارسهسياحان  133

 

* 

شيراز خيابان شوريده شيرازی)سی 

متری سينما سعدی( روبروی مسجد 

 طبقه اول 9ايرانی نبش کوچه 

32334111 32334119 

 
 *   سياحت پرديس 134

شيراز خيابان معدل روبروی 

 هنرستان معدل
32337711 32333251 

 
   * سياحتگران 135

مرودشت خيابان هفت تير روبروی 

 بانک صادرات
43231923 43223616 

 
 *   سير فارس 136

شيراز خيابان سيد جمال الدين 

اسدآبادی جنب شرکت عمران و 

 توسعه فارس

32341115-16 32331564 

 
   * سير و سفر الرستان 137

قديم خيابان مدرس جنوبی الر شهر 

 جنب حسينيه اعظم پاساژ پويا
52347631 52331655 

 
 *   سيناپور گراش 136

گراش خيابان امام خمينی بعد از 

 12خيابان آبياری خيابان شماره 
52447111 52445491 

 
   * سينار گشت 139

خيابان قصرالدشت سه راه شيراز  

 16برق پاساژ هادی طبقه اول شماره 
32321455 32321219 

 
 *   شكوه پارسه درفش خاورميانه 141

آباده خيابان امام نبش خيابان نواب 

 صفوی
44349562 44349673 

 
 *   شميم پرواز فارس 141

رحمت آباد مجتمع آريا طبقه شيراز 

 همكف
36261395 36262317 

 
 *   شناسا گشت شيراز 142

شيراز چهارراه سينماسعدی مجتمع 

 تجاری زر
32362121 2169761126 

 
     در حال جابجايی مكان و مديرعامل *   شهر پرواز شيراز 143

 
   * شيده 144

شيراز شهرک گلستان حدفاصل  

فلكه اول و دوم نبش خيابان آهار 

 طبقه فوقانی بانک انصار

36211614 36211695 

 
 *   شيراز آسمان گشت کيهان 145

شيراز  چهارراه خيرات روبروی 

سينما شيراز مجتمع تجاری زمانی 

 طبقه اول

32346151-2 32346152 

 
 *   اکسپرسشيراز  146

شيراز خيابان آزادی نبش 

 خاکشناسی
32296567-32271631 32293633 

 
 *   شيراز پرواز 147

شيراز  خيابان اختر معدل روبروی 

 هنرستان معدل

3235925632339273-

32336542 
32357126 

 

 *   شيراز فانوس 146

خيابان خاکشناسی چهارراه شيراز 

خاکشناسی نبش نارون مجتمع 

تجاری اداری ارم طبقه دوم واحد 

213 

32261176-9 32261176-9 

 
 *   شيراز هجرت 149

شيراز خيابان قصردشت  چهارراه 

 زرگری
36264666-36271316 36276217 

 



   * صبا فيروز آباد 151
آباد خيابان معلم بعد از مرکز فيروز 

 بهداشت
36729195 36732499 

 
   * صبای سروستان  151

سروستان خيابان امام خمينی)ره( 

 روبروی شهرداری
37644934 37644496 

 
   * صديف 152

خيابان شهدا جنب  2خرم بيد ناحيه 

 مسجد امام علی)ع(
44465211-44466329 44466329 

 
 *   صفری پرواز شيراز 153

شيراز خيابان قصردشت خيابان سيد 

 جمال الدين اسدآبادی
32359119-32359595 32337643 

 
 *   عرشيان ساالر 154

شيراز فلكه معلم حد فاصل معلم و 

 قدوسی خيابان عليرضايی

 36312261-

1/36315426-

36312261 

36311557 

36312261 

 
   * پور علی 155

شيراز چهارراه خيرات اول خيابان 

 16وصال نبش کوچه 
32314499-32332122 32332122 

 
 *   غزل پرواز جنوب 156

الرستان شهر جديد جنب اداره 

 15تربيت بدنی خيابان فرهنگ 
52247121-52254121 52247164 

 
 *   فارس معراج شيراز 157

شيراز  شوريده شيرازی)سی متری 

پالک   2/16سينما سعدی( کوچه 

 2طبقه اول واحد  161

32341937 32341936 

 
 32319565 32315557 شيراز بلوار کريمخان زند هتل پارس *   فارس يكتا سير 156

 
 *   فاضل سير شيراز 159

شيراز بلوار کريم خان زند پاساژ 

 فرجاديان

32356736-

32356697 
32356147 

 
   * فجر 161

کازرون خيابان ارشاد بعداز اداره 

ارشاد اسالمی مقابل قدمگاه خضر 

 نبی)ع(

42214441 42214411 

 
 36221614 3-36259411 بلوار تاچارا جنب بانک سامانشيراز  *   فخر شيراز 161

 
 *   فرخ آباده 162

آباده خيابان امام خمينی روبروی 

 بانک انصار
44346666-7 44331163 

 
   * فروغ سفر 163

جهرم  بلوار شهيد باهنر روبروی 

 شرکت هواپيمايی آشيان
54341116 54335641 

 

 *   فرهنگ سير پارس 164

شيراز بلوار پاسارگاد نبش ميدان 

طبقه فوقانی  261پاسارگاد پالک 

باجه شبانه روزی بانک ملت 

 7176656615کدپستی 

36243126 36243126 

 
   * فرهور گشت شيراز 165

بلوار استقالل نرسيده به شيراز 

 24چهارراه هوابرد روبروی کوچه 

 76جنب فرش آذربايجان پالک 

36391111-21-31 36391151 

 
 *   فريان گشت رهام 166

شيراز بلوار ميرزای شيرازی 

کمربندی معالی آباد گلدشت 

 66محمدی پالک 

36246319 36236611 

 
 *   گشت کوارققنوس  167

کوار بلوار امام خمينی روبروی 

 شهرداری نبش پاساژ منوچهری
37629117-6 37629116 

 



 *   کارمانيا پرواز فارس 166
الرستان اوز بلوار امام خمينی جنب 

 تجاری امير
52515522 52516335 

 
 42213111 42215111-42214111 چهارراه مخابراتکازرون  *   کازرون بيشاپور  گلستان 169

 
   * کازرون پرواز 171

کازرون خيابان امام خمينی جنب 

 بانک سپه
42231711 42231911 

 
   * کاويان هور 171

الرستان اوز پاساژ شهرداری طبقه 

 همكف
52516421-2 352516423 

 
 *   پارسيان کوچ سفيد 172

شيراز خيابان مالصدرا ابتدای خيابان 

معدل روبروی شهر کتاب ساختمان 

 4واحد  2طبقه  169

32319424-5 
32319425-

32319424 

 
 *   کورش سير 173

شيراز چهارراه اصالح نژاد ابتدای 

 444فخرآباد بلوک
6-36219155 36319157 

 
 *   گشت شيراز برمککهكشان  174

شيراز خيابان قدوسی غربی نبش 

طبقه فوقانی بانک اقتصاد  6کوچه 

 2نوين واحد 

36311511 36311631 

 
   * کيا گشت مهر 175

شيراز دروازه قرآن هتل شيراز البی 

 14اصلی واحد 
   (619)داخلی 32274621 

 
 *   نوين  آسمان کيان هفت 176

شيراز بلوار شهيد رجايی خيابان 

 2طبقه  31فرهنگ شهر بعد از کوچه 

 3واحد 

36333465-6 36333729 

 
 *   کيميا سير گيتی 177

شيراز ميدان قائم روبروی هتل 

 اطلس
32261655 32272462 

 
 گراش پرواز پارس 176

 

* 
خيابان امام خمينی جنب گراش 

 مسجد علی ابن ابيطالب)ع(
52446166-9 52446167 

 
                                                                             * گردشگران شهرراز شيراز 179

شيراز خيابان فرهنگ شهر جنب 

 51کوچه 
6-36257515 36245715 

 
   * گردشگران شهر سرو 161

سروستان محله شيخ يوسف خيابان 

کدپستی  7امام خمينی  کوچه 

7345116315 

37647552 37647552 

 
 *   گردشگران شيراز 161

شيراز خيابان زند خيابان رودکی 

 جنب هتل آپارتمان هديش
32331126 32313334 

 
   * غدير فارسگردشگران  162

جهرم بخش خفر شهر باب انار بلوار  

 انقالب روبروی بانک ملی
54514151 54512641 

 
 *   گروه پروازی پارس مهرگان 163

شيراز چهارراه زند تقاطع شمال 

 غربی
32223636-32222463 32224466 

 
   * گشت تور 164

خيابان فردوسی حد فاصل شيراز 

 رودکی و سعدی
32236542 32236544 

 
 32271621 32297351 11شيراز خيابان خاکشناسی پالک  *   گلبانگ 165

 
   * گلستان سير شريف 166

آباده  بلوار استقالل چهارراه جواديه 

 159پالک 
44363964 44363969 

 



   * گل سرخ 167
رستم شهر مصيری بلوار جمهوری 

 محله باقری جنب تزيينات اتومبيل
    

 
   * گلگشت اقليد 166

اقليد خيابان امام خمينی جنب بانک 

 تجارت 
44521616 44531315 

 
 *   گنجينه پرواز 169

خيابان وليعصر قصرالدشت شيراز 

طبقه فوقانی بيرون بر 6نبش کوچه 

 شيالن

36265391-2 36266415 

 
 52246665 1-52246661 متری فرمانداری 31الر شهر جديد      الر گشت  191

 
 *   الرين پرواز جنوب 191

شيراز چهارراه پانزده خرداد مجتمع 

 تجاری زيتون
32339533 32339533 

 
   * ماه تابان شيراز 192

شيراز خيابان حافظ شمالی هتل 

 پارک سعدی
32275715   

 
 *   مرزبان گشت پارسه 193

تير )بيست متری  7شيراز خيابان 

سينما سعدی( ساختمان منا طبقه 

 اول

32313465-6 32313469 

 
   * گهر مرز پر 194

فراشبند ابتدای بلوار انقالب ساحلی 

 جنوبی
36752136   

 
 *   مسافران بالن آبی سپهر 195

شيراز مشيرغربی حدفاصل چهارراه 

خلد برين و اداره برق روبروی 

 نمايندگی فيليپس

32319177-32319267 32319439 

 
   * مشاورين سفر 196

خيابان قصرالدشت طبقه شيراز 

 فوقانی مجتمع تجاری ابوذر
32333113 32315571 

 
 *   مصاف سير شيراز 197

شيراز چهار راه پانزده خرداد خيابان 

لطفعلی خان زند خيابان انوری پاساژ 

 51پالک  31وحدت طبقه اول واحد 

32317611 32361163 

 

 *   شرکاء شيرازمهاجری و  196
شيراز بلوار کريم خان زند چهارراه 

 6زند شماره 

32226167-

32226963-

32227427-4-

32221353 

32226366 

 
 *   مهرا گشت پارسيان شيراز 199

شيراز گلدشت معالی آباد خيابان 

 الدن مرکز خريد گلدشت
36352314-7 36354115 

 
   * شيراز                                                نادری  211

شيراز فخرآباد غربی حدفاصل 

چهارراه اصالح نژاد و فلكه فخرآباد 

 4روبروی کوچه 

32321963-4 32321964 

 
   * نارنج و ترنج شيراز 211

طبقه  11شيراز عفيف آباد بن بست 

 5سوم واحد 
36261119 36261119 

 
   * نارون 212

شيراز حدفاصل ميدان سنگی و 

 چهارراه خلدبرين
36476247 36475645 

 
 *   نسيم بهشت ايرانيان 213

گراش بلوار سپاه نرسيده به خيابان 

 امام خمينی
52451616 52451266 

 
 *   نسيم سفر فارس 214

بخش زرقان بلوار بخشنده شيراز 

 ميدان جانباز نبش کوچه پيروزی
32621611 32622311 

 



 *   نصير گشت شيراز 215
شيراز خيابان فلسطين حد فاصل 

 حكيمی و هدايت ساختمان سبز
32345157-6 32315465 

 
 *   نقش رستم گشت 216

روبروی شيراز خيابان قصرالدشت  

ساختمان اشكان طبقه اول  6کوچه 

  3واحد

36316667-6 36312661 

 
   * نكو اوج فارس 217

شيراز ميدان مطهری مجتمع الهيه 

 5اداری واحد  3طبقه 
36431135 36431135 

 
   * نور مهر پارس 216

شيراز  خيابان مالصدرا  ساختمان 

 3واحد   2بهار طبقه 
36473666 36473631 

 
   * ورا گشت باربد 219

جهرم انتهای بلوار معلم نبش سه راه 

 آزادگان
54223522-3 54223524 

 
 *   وصال گشت مرودشت 211

مرودشت خيابان انقالب روبروی 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی جنب 

 سازمان تبليغات اسالمی

43335112 43333765 

 

     وصال نور پارس 211

شيراز خيابان قصرالدشت چهارراه 

مطهری اول مطهری سمت چپ بن 

ساختمان رز طبقه دوم واحد  1بست 

6 

36275197 36275196 

 
   * هجرت داراب 212

داراب سه راه کمربندی ابتدای 

 سلمان فارسی
53549164-6 53549165 

 
 *   هدهد فارس 213

شيراز بلوار چمران مقابل بيمارستان 

 حافظ
36461739 36461741 

 
 *   هديش سير فارس نوين 214

شيراز خيابان شهيد 

فقيهی)صورتگر( طبقه فوقانی کفش 

 تبريز 

32311791-2 32355641 

 
 *   يک گشت شهر رازهزار و  215

شيراز بلوار چمران هتل چمران طبقه 

 211دوم واحد 
36261193 36261193 

 
 *   هستی گشت فارس 216

شيراز خيابان عفيف آباد قبل از 

 2جنب اپل استور واحد  1کوچه 
36265362   

 
 *   هفت عرش سارا 217

بلوار چمران هتل چمران طبقه شيراز 

 اول تجاری)در حال تغيير مكان(
36279669   

 
 32296916 32296917 شيراز خيابان مشكين فام هتل هما  *   همافران خورشيد سوار 216

 
   * همتا گشت 219

مالصدرا حدفاصل معدل و شيراز 

طبق اول  554ارديبهشت ساختمان 

 112واحد 

32317315-32317471 32317471 

 
 *   هوارو استهبان 221

استهبان ابتدای خيابان سلمان 

 فارسی
53221111-11 53226552 

 

   * هور نور پارس 221

چهارراه پيروزی)سه راه نمازی شيراز 

سابق( ساختمان شماره يک جنب 

آتش نشانی طبقه اول واحد سمت 

 چپ

32232196   

 



 *   ياس پرواز شيراز 222
شيراز خيابان وصال شمالی نبش 

 مقابل اداره کل بيمه 1کوچه 
32322461-32323197 32324149 

 
 *   يگانه سير شيراز 223

شيراز بلوار مدرس ايستگاه کاوه 

 روبروی بانک اقتصاد نوين
37276111-9111 37267566 

  


