
 

 سیسـتان و بلوچسـتان انتمانپذیر های اسـمه
 تلفن نشانی پستی نام مدیر شهرستان نام مهمانپذیر ردیف

 490-33913533   ترمینال تقاطع طباطبایی و میر حسینی خلیل براهویی زاهدان اسالمی 1

 490-34331001   خیابان طالقانی رضا زنگشاهی ایرانشهر بلوچ 3

 490-34103144   خیابان سعدی کوچه مهدیه د ارباب پورمحمدمسعو سراوان سعدی 3

 490-39334933   خیابان ظفر شمالی جنب اسکله قدیم مرادبخش توکل زاده چابهار کویر 0

 490-33330434   خیابان آزادی نبش خیابان سعدی قوس الدین لشکری زاهدان گیالن 9

 490-33331403   دفاصل خیابان امام  خمینی و خیابان سعدیخیابان امیر المومنین ح منصور اکبری زاهدان مرکزی 1

 490-33913094   9تفتان جنوبی جنب تعاونی یابانخ -ترمینال قدیم  محمد براهویی زاهدان نور 4

 490-39333343   کوچه منشعبه از خیابان معلم محمد صادق آبخضر زاهدان آبخضر 3

 45339149933 ولی کوچه یارمحمد زهیچهارراه رس خانم مراد قلی زاهدان رحمان 5

 45191040333 43میل  –میرجاو ه  آقای راشکی میرجاوه جهانگردی   14

 45191331134 ترمینال قدیم آقای شاهوزهی زاهدان مهر 11

 45353443033 تقاطع خیابان شریعتی و سعدی نوتی زهی زاهدان شریعتی 13

 

 

 

 



 

 سیسـتان و بلوچسـتان انتهای اس هتـل

 فاکس تلفن نشانی پستی شهر تلفن همراه مدیر نام مدیر نام هتل ردیف

 آرام 1
محمدعلی 

 دالرامی
 زابل 45191031111

کدپستی  یمیدان یعقوب لیث صفار

5311153119 
 33359944-490 33359943-490 

 490-33335359 490-33335351 خیابان دانشگاه دروازه خاش زاهدان 45191543943 کاظمی امین 3

 490-33333335 490-33333493 میدان آزادی بلوار شهید مطهری زاهدان 45133445043 تمندانی استقالل 3

 - - خیابان بعثت زابل 45111431134 مالیی پارتین 0

 سپیده 9
حجت اله 

 جعفری
 490-393334319 490-39334139 5541103054خیابان فردوسی  کد پستی  چابهار 45130531443

 صالح 1
ران صالح مه

 زهی
 زاهدان 45191013333

خیابان دانشگاه دروازه خاش کدپستی 

5510434531 
33331454-490 33331334-490 

 قصر 4
سلیمان 

 حاجی زاده

45331045333 

45195040313 

 ایرانشهر
 -تقاطع خیابان طالقانی و خیابان آزادی 

 5513313350کدپستی 
34330593-490 34330593-490 

 کویر 3
حسین 

 رانیسا
 490-33334331 490-33314134 بلوار شهید مطهری خیابان آیت ا... کفعمی زاهدان 45191033914

 490-39330393 490-39330394 خیابان امام خمینی روبروی پارک الغدیر چابهار 45133344504 اصغر صادقی الله 5

14 
هتل جهانگردی 

 میرجاوه
 آقای راشکی

45191040333 

 

 490-33330353 490-33333031 میرجاوه میرجاوه



11 
هتل جهانگردی 

 زاهدان
 زاهدان 45193444914 صدریآقای 

 -خیابان جام جم مقابل بیمارستان خاتم االنبیاء

 5319503113کد پستی 
 33330353-490  33330353-490 

 ونوس 13
آقای 

 عابدینی
 490-39333341 490-39333341 خ شهید ریگی دانشگاه دریانوردی-چابهار  چابهار 45131335341

 آذین 13
آقای محمد 

 زاده
 چابهار 45133313551

جنب اداره  –چابهار انتهای بلوار شهید ریگی 

 بنادر چابهار
39330430-490 39330413-490 

 بلوار امام خمینی جنب اداره پست –چابهار  چابهار 45139415033 آقای مرغوب هتل شاهان 10
13/39334414-

490 
 

 - - دانشگاه آزاد اسالمی –خ دانشگاه  زاهدان 45199043411 آقای سیاسر ختگانهتل فرهی 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سیسـتان و بلوچسـتان انتهای اس هتل آپارتمان

 نشانی پستی شهر تلفن همراه مدیر نام مدیر نام هتل آپارتمان ردیف

 آدرس : خ سعدی تقاطع آزادی زاهدان 45331011504 لیال کاظمی ملل 1

 خ بزرگمهر زاهدان 45193011991 ثمره طالبی تخت جمشید 3

 

 

 افرـخانه  مس

 نشانی پستی شهر تلفن همراه مدیر نام مدیر نام خانه مسافر ردیف

 ساربوک 1
آقای حسن پور 

 کرمی
 34دانشگاه  زاهدان 45199044440

 

 

 

 

 



 

 

 

 واحد های گردشگری ، اقامتی و پذیرایی
 شهر ن همراه مدیرتلف نام مدیر نام واحد ردیف

 زابل 45193039441 علی فرازی نژاد نور 1

 زابل 45191033591 -45191030094 ابراهیم فرازی نژاد پردیس 3

 زاهدان 45191014111 حسن پورخوش سفر اوشیدا 3

 زاهدان 45191053314  شه بخش منزل آب 0

 کنارک 45191091331 بهرامی دریادالن 9

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجتمع تفریحی وگردشگری و پذیرایی استان
 شهر تلفن همراه مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 زاهدان 45191013044 محمد علی سیستانی براسان 1

 زاهدان 45191019490 داوود شاه کرم هامون کنار 3

 سراوان 45191039433 نورشاه مالزهی صالح 3

 زاهدان 45195059341 شاهپری قنبرزهی باغ گوربند 0

 زاهدان 45199043494 قنبر زهی ایران بلوچ 9

 چابهار 45135194430 راشد گرگیچ مکران 1

 زابل 45191033014 حبیب اله فرازی نژاد پاسارگاد 4

 میرجاوه 45195393501 خوبیار ریگی باغ ونک میرجاوه 3

 سراوان 45193034415 ملک زاده دزک 5

 زابل  کیخا فانوس شب 14

 زاهدان 45199013315 خانم نجاری الزمانصاحب  11

 زاهدان 45331313939 آقای نوظهور ائل گلی 13

 زابل  رخشانی الماس شرق هیرمند 13

 زاهدان 45134011441 عباسیان ایلیا 10

 



 

 

 

 

 

 لیست سفره خانه سنتی استان
 شهر تلفن همراه مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 زاهدان 45195354454-45133034414 آقای شیروخی)کارشناس( -ان حسین محمدی عمارت آذربایجان 1

 زاهدان 45103199334 جواد محمدیان نگین آذربایجان 3

 زاهدان 45199010333 عبد العلیم رودینی نژاد حاج حافظ 3

 زاهدان 45133034414 خانم آذربایجان 0

 زاهدان 45191019341 آقای حسین کنگانی آرکو 9

 زاهدان 45133119314 ای شهرکیآق خان جهان 1

 زاهدان 45191040431 آزاده آرمان آسو 4

 

 

 

 



 

 

 

 لیست دفاتر خدمات مسافرتی وگردشگری بند ب 

 استان سیستان وبلوچستان

 نام مدیر عامل نام دفتر ردیف
 (490فاکس)کد  –تلفن 

 موبایل مدیر عامل

 آدرس شهرستان

 33313114 آقای کرباسچی هامون پرواز 1

45131343031 

 جنب هتل استقالل –میدان امام علی  زاهدان

 33314111 آقای شهرکی هامون آرال 3

451910111191 

 میدان امام علی )ع( زاهدان

 33314401 خانم ساالری صبا سیر شرق 3

45194433930 

 بهمن 1خیابان طالقانی بعداز فلکه  زاهدان

آقای طوفان  هماتیس شرق 0

 شهرکی

33031434 

45193011959 

 نبش خ جانبازان خ دانشگاه زاهدان

 45343493344 آقای حیدری گردونه سیر آفرین 9

45343493344 

 خ امیر المومنین روبروی مسجد علی )ع( زاهدان



خانم فهیمه  اوشیدا 1

 شهرکی

33001111 

45193045414 

 بلوار بهداشت روبروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 - سراوان 34100144 آقای شیخ زاده نگاران 4

 39333445 آقای ملک زاده چابهاران پرواز 3

45130333315 

 خ امام خمینی روبروی بانک انصار چابهار

شباهنگ سیر  5

 زاهدان

خانم فتانه 

 شهرکی

 تقاطع معلم و خ دانشجو زاهدان 45193010130

 33319431 غالمرضا تیموری آهوران 14

45314014531 

 )ع(میدان امام علی  زاهدان

اریکه گشت  11

 زاهدان

 33031441-3 بهار مهدی پور

45134313151 

 خ خیام نرسیده به چهار راه مدرس زاهدان

سرزمین موج و  13

 مرجان

 -39310349-39310343 ریحانه احمدی

45191094143 

 419مجتمع ابراهیم واحد  چابهار

 39333319 سهیال بادپا بادپا 13

45399095431 

 ینی جنب مسجد جامعخ امام خم چابهار

 تقاطع خ مصطفی خمینی خ آزادی زاهدان 45133044443 خانم والئی خاطرات زاهدان 10

 کوچه آدینه –خ توحید خ نور کوچه دلگشا  چابهار 45199094310 زاید رسولی پرسیس پرواز 19

 چهار راه رسولی زاهدان 45134341334 فروغ گمرکی فروغ گشت 11

 - چابهار 45133319144 رئیسیآقای  بهشت پرواز 14

 بلوار خرمشهر روبروی فروشگاه رفاه زاهدان 45350314041 خانم خانه شیرصحرا گشت جنوب  13



 شرق

 خ بهشتی زاهدان 45191513934 آقای میر شکار سیر گشت هامون 15

 سفرهای چیستا 34
خانم حمیده مراد 

 قلی

 تقاطع مصطفی وطالقانی زاهدان 45194094349

31 
فیران گشت س

 ایرانیان

  زاهدان  خانم ملک نژاد

  نیکشهر  محمد کدخدایی وشین سفر 33

 

 


