
 بین راهیواحد های 

 شهر تلفن همراه مدیر نام مدیر نوع واحد نام واحد ردیف

 سرباز 09166210560 عبدالکریم کوهساری رستوران آرامش 1

 سرباز 09159581930 فقیر محمد ابرکار چلوکبابی اسالم آباد 2

 سرباز 09901488122 عبدالوحید آرامش چلوکبابی پیردان 3

 خاش 09151920040 ظاهر محمود زهی چلوکبابی سعادت 4

 خاش 09155436481 دادمحمدکرد چلوکبابی سرحد 5

 خاش 09155434387 زهیمجید سهراب  چلوکبابی مرادزاده 6

 خاش 09156353881 عبد الصمد کرد چلوکبابی رفاه 7

 چابهار 09159937192 مهدی شرکت ماهیچیان مجتمع گردشگری مروارید خلیج 8

 سراوان 09153480082 عبدالرشید سیدزاده مجتمع گردشگری سرو سرجو 9

 زاهدان 09159391367 محمد عظیم تمندانی رستوران نگین 10

 خاش 09153400931 سعید احمد سهراب زهی چلوکبابی براسان سرحد 11

 

 

 

 



 

 

 

 

 تفریحی وگردشگری و پذیرایی استانمجتمع 

 شهر تلفن همراه مدیر نام مدیر نوع واحد نام واحد ردیف

 زاهدان 09151413477 محمد علی سیستانی ،پذیرایی مجتمع گردشگری براسان 1

 زاهدان 09151415054 داوود شاه کرم ،پذیرایی مجتمع گردشگری هامون کنار 2

 سراوان 09151485032 نورشاه مالزهی ،پذیرایی مجتمع گردشگری صالح 2

 زاهدان 09159412001 محمد محسن مرشدی ،پذیرایی مجتمع گردشگری گراناز 4

 زاهدان 9159495371 شاهپری قنبرزهی ،پذیرایی مجتمع گردشگری باغ گوربند 5

 زاهدان 09155403050 قنبر زهی ،پذیرایی مجتمع گردشگری ایران بلوچ 6

 چابهار 09129150034 راشد گرگیچ ،پذیرایی مجتمع گردشگری مکران 7

 زابل 09151423417 حبیب اله فرازی نژاد ،پذیرایی مجتمع گردشگری پاسارگاد 8

 میرجاوه 9159253946 ریگیخوبیار  ،پذیرایی مجتمع گردشگری باغ ونک میرجاوه 9

 سراوان   ،پذیرایی مجتمع گردشگری دزک 10



 

 استانسفره خانه سنتی لیست رستوران و 

 

 

 

 شهر تلفن همراه مدیر نام مدیر نوع واحد نام واحد ردیف

 زاهدان 9384351644 نیک رو سفره خانه سنتی کوچه باغ شاهزده 1

 زاهدان 9158000902 ) تعطیل (  بهروانمازیار  سفره خانه سنتی مازیار 2

 زاهدان 09159397797' -09133420060 قای شیروخی)کارشناس(آ -حسین محمدیان  سفره خانه سنتی عمارت آذربایجان 3

 زاهدان 9148155820 جواد محمدیان سفره خانه سنتی نگین آذربایجان 4

 زاهدان 9155414228 عبد العلیم رودینی نژاد سفره خانه سنتی حاج حافظ 5

 زاهدان 09155433900 آقای باقری سفره خانه سنتی سرای گلشن 6

 زاهدان 09151400345 خانم کنگان سفره خانه سنتی راینو 7

 زاهدان 09158925424 آقای شیرزایی سفره خانه سنتی جارچی باشی 8

 زاهدان  خانم سفره خانه سنتی اذربایجان 9



 واحد های گردشگری ، اقامتی و پذیرایی

 

 

 

 

 شهر تلفن همراه مدیر نام مدیر نوع واحد نام واحد ردیف

 پردیس 1
مجتمع گردشگری، اقامتی 

 وپذیرایی
 زابل 09151422951-09151424457 ابراهیم فرازی نژاد

 پاییزان 2
مجتمع گردشگری، اقامتی 

 وپذیرایی
 زاهدان 9154600012 حبیب افشین

 اوشیدا 3
مجتمع گردشگری، اقامتی 

 وپذیرایی
 زاهدان 9151410161 حسن پورخوش سفر

 منزل آب 4
مجتمع گردشگری، اقامتی 

 وپذیرایی
 زاهدان 9151493810 شه بخش

 دریادالن 5
مجتمع گردشگری، اقامتی 

 وپذیرایی
 بهرامی

9151451236 

 کنارک


