
 آدرس شماره تلفن ها نام آژانس شهرستان  ردیف
 212شماره  -خ شهيد نيرنگ   - صفائیه  -یزد  38240014 کاروانساالر کویر یزد  يزد 1
 664روبروي چرخ گردون پالک  -بهمن  22بلوار  -یزد  2-35254961 سهیل يزد 2
 بلوار معلم -خ نظامیه   -ابرکوه  3526827001 آژانس جهانگردی و هواپیمائی خاتم ابرکوه  ابرکوه  3
 يزد بلوار شهيدان اشرف روبروي دخمه زرتشتيان  0 ماهورگشت باستان  يزد 4
 چهارراه پژوهش ابتداي خيابان استاد احمد آرام  -یزد 0353-8203200 سام پرواز صحرا يزد 5
 جنب فروشگاه زنجيرهاي رفاه -خیابان امام خمینی -اشکذر -صدوق  -یزد 03532724443 طوبی سیراشکذر اشکذر  6
 يزد بلوار دهه فجر جنب نمايندگي سايپا  7-36293455 رضوان سیاحت یزد  يزد 7
 خیابان انقالب جنب آب انبار قندهاری -یز 5252143 ملک گشت ايساتيس  يزد 8
 526خیابان امام شماره   -میبد -یزد 32327171-32322552 میبدسیر  ميبد 9
 آژانس سینا  -راه فرهنگیانچهار -خیابان مطهری -یزد 8-36220246-36224000 یسنا  يزد 10
 یزد بلوار شهیدان اشرف مجتمع تجاری ارگ  38273133 ایده آل سفر پارسیان  يزد 11
 211بلوار امامزاده جعفر پالک  -یزد 0353-6266997 شرکت سعادت سیر  يزد 12
 یزد خ کاشانی جنب سازمان آب  36238101 ارم سیر يزد 13
 یزد بلوار شهید بهشتی روبروی کمیته امداد 37255590 آنی گشت ایساتیس  يزد 14
 يزدصفائيه ميدان اطلسي بلواردانشگاه روبروي بانک تجارت  2-38269300 پردیس گشت شرق يزد 15
 یزد خ کاشانی روبروی بیمارستان بهمن 36230041 -36248748 ره یاب  يزد 16
 یزد ميدان امير چقماق روبروي بانک سپه ساختمان اولياء  4-36229070 فراسوی اوج  يزد 17
 786بهمن سمت چپ شماره 22يزد خيابان مطهري چهارراه  1-35243370 مروستی پرواز یزد يزد 18
 420یزد ابتدای بلوار باهنر جنب بانک مسکن شماره  37254145 -37251460 یزد پرواز يزد 19
 اردکان خ امام روبروی شهرداری 03532223740 کیهان نور  اردکان  20
 بافق خ مسجد جامع جنب مطب دکتر قرايي زاده 32429896 ماهان کويرگردشگري بافق  بافق  21
 تفت خ کاشانی جنب تعمیرگاه اکبری  0353-6222260-6222960 هامان سیر تفت 22
 میبد خيابان امام خميني ،سه راه هفت تير  32321213 سیرونظر  ميبد 23
 يزد خيابان دهم فروردين جنب هتل داد 36229440 آماسفر يزد 24
 يزد ميدان فرهنگ ابتداي بلوار خاتمي 38200092 سفيرگشت آريا  يزد 25
 ابتدای بلوار پاکنژاد روبروي کاالي پزشکي جابربن حيان -یزد میدان باهنر 37254848 ترانه گشت باستان  يزد 26
 جنب بیمه خدمات درمانی -خیابان چمران-یزد 2-36287790 ايکات گشت يزد 27
 62حمیدیا بلوار شهید دشتی نبش کوچه -یزد 38223875 میعاد گشت کویر يزد 28
 متري امام شهر جنب کوچه فراشاهي52-يزد  35226356 گردشگران رباط يزد 29
 687يزد خيابان مطهري روبروي بانک صادرات پالک  36222020 نوين گشت ساينا  يزد 30
 331بافق ابتداي خيابان مسجد جامع شماره  1-32423320 شکوه سير  بافق  31
 نبش کوچه شهید هاتفی-یزد خیابان مسجد جامع 36271620 شیردال ایریا  يزد 32
 2يزد خ فرخي ک مجتمع تجاري شقايق  36272022 سيماي طبيعت  يزد 33
 ابتدای بلوار شهید صدوقی-سرچشمه -يزد زارچ 03535276700 کوثر زارچ يزد 34
 بافق بلوار امام خميني روبروي بيت الرضا  03532421080 شکوه گشت بافق  35
 یزد صفاييه خ تيمسار فالحي جنب موسسه اعتباري نور  5-31021001 پرشین پرواز کویر يزد 36
 يزد خيابان مطهري روبروي درمانگاه نيکپور 7-37245116 يزدسير  يزد 37



 يزد چهارراه مهديه ابتداي بلوار امامزاده جعفر صادق )ع(روبروي بيمارستان مادر 36243532 يزد مهر نوين يزد 38
 يزد بلوار شهيدان اشرف نبش بلوار امامت 38286103 ياراگشت  يزد 39
 يزد صفائيه خيابان تيمسار فالحي جنب بيمه آسيا  38242910 اورانوس گشت آريا  يزد 40
 يزد بلوار جمهوري روبروي تاالر پذيرايي تهراني  35262007-9 آيساگشت يزد 41
 يزد بلوار امام جعفرصادق جنب اتومبيل سردار  38270091-2 سرزمين ستارگان يزد 42
 يزد ابتداي بلوار جمهوري بعد از بانک ملت جنب بانک توسعه تعاون  35263007-8 سهره گشت آريا يزد 43
 يزد بلوار باهنر نرسيده به ميدان باهنر جنب پيتزا شهر آفتاب  1-37251270 حلماگشت  يزد 44
 63يزدميدان ابوذر بلوار شهيد دشتي چهارراه اميرالمومنين جنب کوچه  38226701 برفرازآسمانهاکوير يزد 45
 22يزد صفائيه ميدان کاج بلوار جهاد بازارچه جهاد پالک  38224651 مهرپادين گشت کویر يزد 46
 ميبد خيابان آيتاله اعرافي جنب امالک پارسيان 32341004 خورشيد ميبد  ميبد 47
 هريز ورودي شهرک قدس روبروي اداره دارايي م 32530024 يزد ايران مهريز  48
 چهارراه مهدي نبش بلوار موسي بن جعفر  -يزد  3-36288081 صالح گشت ايساتيس  يزد 49
 یزد بلوار شهید پاکنژاد غربی روبروی باشگاه کارگران  35223002 پرتو پرواز  يزد 50
 205یزد چهار راه مهدیه ابتدای بلوار منتظر قائم ساختمان شماره  36289005 شمیم سامان يزد 51
 231یزد خیابان مسجد جامع روبروي ک سيد رکن الدين پالک  36226731 ایرانیان سفر يزد 52
 مهریز بلوار هفتم تیر بعد از پمپ بنزین روبروی مخابرات  03532531530 ایران گرد مهر مهريز  53
 بافق ميدان وليعصر روبروي اداره راه و شهرسازي 2-32431731 اسطوره هشتم بافق  54
 اردکان خ شهداء جنب امالک پورگالبي 32221080 اورازان  اردکان  55
 اردکان خ هفتم جنب نانوايي 32231686 آسمان اردکان کوير  اردکان  56
 يزد ميدان امير چخماق مجتمع تجاري سامان  36273070 دروازه تمدن پارس  يزد 57
 يزد صفائيه خ تيمسار فالحي بعد از بانک مسکن ک بنفشه  38263314 آريا سرو ميهن  يزد 58
 يزد بلوار شهيد صدوقي جنوبي ما بين ميدان باهنر و همافر جنب هتل اطلس  37282088 اطلس يزد  يزد 59
 يزد بلوار دشتي روبروي بوستان ناجي 38228870 رهروان نور واليت يزد 60
 يزد بلوار آزادشهر نرسيده به فلکه اول روبروي بانک مهر ايران 37222894 سايا گشت کوير يزد 61
 50پاسدار پ9پل نواب نبش ک 47يزد بلوار شهيد صدوقي ک 37283090 سفرهاي فر نگار رادينا يزد 62
 23يزد بلوار دانشگاه خ شاهد نبش شاهد 38263200 رهاورد ايرانيان  يزد 63
 تابان جنب کاالي برق ستاره16د بلوار شهيد عابدي جنب کيز 37259184 پارسيان ديار خورشيد يزد 64
 يزد فهادان محوطه ي پارکينگ زندان اسکندر 36208974 گنبد آبي يزد 65
 يزد صفائيه خ تيمسار فالحي محوطه هتل صفائيه  38275820 ديدنيهاي کوير ايران  يزد 66
 يزد خ شهيد رجايي روبروي بانک رسالت  36227048 آفتاب نقره اي  يزد 67
 يزد بلوار شهيدان اشرف خ شاهد نبش سيتي سنتر  38250740 کاميران  يزد 68
 يزد خ مهدي روبروي بانک صادرات 36201600 يزد طير  يزد 69
 يزد بلوار طالقاني روبروي کلينيک خاتم االنبياء جنب شيرآالت ميرافضلي 36005483 سالمت لبخند شيرين  يزد 70
 يزد ميدان اطلسي ساختمان اطلس  38271888 آرنا سفر پارس يزد 71
 67يزد بلوار مطهري روبروي سازمان آب پ 35235151 جهانگردان مروستي يزد  يزد 72
 يزد بلوار شهيدان اشرف نبش بلوار امامت 38286101 چهار فصل گشت ايساتيس  يزد 73
 يزد بلوار شهيد صدوقي روبروي بهداري سپاه  37258488 حامي سير يزد  يزد 74
 8يزد بلوار شهيد پاکنژاد جنب اورژانس پ 37283199 اليا گشت ايساتيس  يزد 75



 يزد خ انقالب جنب بانک سپه  35262292 دانشمند سير  يزد 76
 2يزد سه راه شحنه حد فاصل باغ دولت آباد و اتوبوسراني جنب مجتمع پرديس  35283161 هلي گشت يزد 77
 43اردکان خ شهيد باهنر نبش ک  نگين کوير اردکان اردکان  78
 ميبد خ امام خميني سه راه سعيدي جنب مخابرات   الماس سير ميبد 79

 


