
 

 

 ردیف اداره / سازمان /..... نام و نام خانوادگی آدرس تلفن

 آموزش و پرورش راسک عبدالصمد ناروئی خیابان معلم روبروی بوستان 31724173

 

معاون پشتیبانی               

7 

 برهانی

دانشبخش سرباز خیابان  شهرستان سرباز  31374723  آموزش و پرورش سرباز محمد امین سرکوری 

خیابان بلوچ روبروی دبیرستان دخترانه  31724774

 فاطمه الزهرا

 4 آبفار روستایی حبیب نیا

احمد آباد –جاده ترانزیتی ایرانشهر  31724177  3 آبفار شهری ادریس درخشان 

خمینی خیابان معلم روبروی خیابان امام  31724331

 کوهستان پارک

 2 ارشاد اسالمی ندرتزهی

 5 امور مالیاتی نادر ریگی خیابان معلم جنب مسجد قاسمی 31724732

 3 امور عشایری هاشم آبادیان خیابان معلم پشت اداره ارشاد اسالمی 31724177

 امور آب خالد بلوچی خیابان معلم نرسیده به خانه معلم 31724325

جانشین                   

1 

 شیرانی

 7 بیمه درمانی منصور رئیسی  31724175

محله احمد آباد-جاده ترانزیتی ایرانشهر 31723717  7 بنیاد مسکن حسین احمد دهقان زئی 

برقاداره  ابراهیمی انتهای خیابان امام خمینی بطرف چابهار 31723737  

 

جانشین            

77 

 ستوان

شهید بنیاد مسعود خانقایی خیابان امام خمینی مجتمع اداری 31724713  77 

 74 بهزیستی سعید احمد حسین زهی خیابان امام خمینی کوچه حافظ 31721344

 

 

 



 

 

 ردیف اداره / سازمان /..... نام و نام خانوادگی آدرس تلفن

پستاداره  محمد عظیم اکبری خیابان امام خمینی جنب بهداری 31723337  73 

 72 تأمین اجتماعی زبیر ملکی پور خیابان معلم جنب تربیت بدنی 31724773

 75 تعاون روستایی ملک محمد تاش خیابان امام خمینی مجتمع اداری 31724134

 73 تربیت بدنی رئیسی خیابان معلم جنب دبیرستان پسرانه 31724173

سپاهخیابان امام خمینی منازل سازمانی  31724777  71 ثبت اسناد نظامی 

 77 ثبت احوال راسک انور وقیعی خیابان امام خمینی مجتمع اداری 31724775

 77 سهام عدالت برج دهقان  

 47 ثبت احوال سرباز علی رضا شهنوازان خیابان شهید محمد رضا صیادی 31374777

 جهاد کشاورزی ناروئی  31724142

 

 جانشین 

47 

 زراعتی

 44 دامپزشکی محبوبی خیابان امام خمینی جنب شهرداری راسک 31724175

 43 دانشگاه پیام نور محمود محمدی خیابان امام خمینی مجتمع اداری 31723273

  -ایرانشهر  -جاده ترانزیتی چابهار 31724423

 خروجی شهر راسک بطرف چابهار

 راه و شهرسازی ستوان

 
 

 جانشین

42 

 سالمی

 45 سازمان تبلیغات بامری خیابان امام خمینی مجتمع اداری 31723477

خیابان امام خمینی جنب بیمارستان  31724711

 والیت راسک

 شبکه بهداشت خانم دکتر نقی زاده

 
 

 جانشین

43 

 مظهری

 



 

 

 ردیف اداره / سازمان /..... نام و نام خانوادگی آدرس تلفن

 41 غله  اداره  عزیز دهقانی مجتمع اداری خیابان امام خمینی 31724713

 47 کمیته امداد راسک ایرندگانی خیابان امام خمینی پشت رستوران علی آقا 31724737

خیابان دادگستری پشت  –خیابان امام خمینی  31724737

 دادگستری

 47 کار و رفاه اجتماعی اشکانی

 37 محیط زیست هاشمی خیابان امام خمینی جنب شبکه بهداشت 31724731

 37 منابع طبیعی سعید جمالزهی خیابان امام خمینی 31724427

 34 میراث فرهنگی عدنان حسینی خیابان امام خمینی  مجتمع اداری طبقه دوم 31723747

 33 صنعت معدن و تجارت ناصر رئیسی دوم طبقه اداری خمینی مجتمع امام خیابان 31724757

 32 صندوق مهر امام  رضا  اسماعیل زاده مجتمع اداریخیابان امام خمینی  31724777

 35 فنی و حرفه ای  جواد دهمرده خیابان معلم جنب خانه های سازمانی  31723443

31723743 

 

 هالل احمر محمد امین هاشمزهی  خیابان امام جنب بیمارستان والیت

 

 نجانشی

33 

 بامری 

 31 هواشناسی عثمان بهی فنی و حرفه ای خیابان معلم جنب 31723234

 سپاه سرهنگ رجب پور خیابان امام خمینی جاده چابهار 31724175

            

 نجانشی             

37 

 سرهنگ اربابی

 37 قرارگاه شهید فوالدی سرهنگ یوسفی خیابان امام خمینی محوطه سپاه شهرستان سرباز 31723777

 27 دادگستری یزدانی خیابان دادگستری –خیابان امام  31724132



 

 

 ردیف اداره / سازمان /..... نام و نام خانوادگی آدرس تلفن

 27 دادستان فدایی دادگستری خیابان – امام خیابان 31724232

 24 اطالعات سعادتمند خیابان معلم جنب کوهستان پارک 31723271

 هنگ مرزی سرهنگ رفیعی چابهارنرسیده به روستای جکیگورجاده ترانزیتی  4771773
 

 جانشین                      

23 

 سرهنگ بیاتی

خیابان امام خمینی روبروی پمپ بنزین شماره  31723234

 راسک 7

 منطقه انتظامی سرهنگ مرادی

                     

 جانشین                      

22 

 سرگرد حسینی

 25 کتابخانه عمومی کرد اسالمی ارشاد اداری ساختمان معلم خیابان 31723457

 23 واحد خبر اربابی  

 21 بازارچه های مرزی عطااهلل براه   

 27 پلیس راه  سروان باباجان پور جاده ترانزیتی چابهار نرسیده به هنگ مرزی  4774577

 راهنمایی و رانندگی اشجعسرگرد  خیابان بلوچ پشت دبیرستان دخترانه  

                       

 جانشین                

27 

 سروان نوری

 شهــــــــــرداری هـا 
 

 شهرداری راسک ابراهیم بلوچ خیابان امام خمینی 31724123

 

 جانشین            

57 

  رمگاه

 57 شهرداری سرباز بلوچزهی سامیه بخش سرباز خیابان ایران خیابان کالت  31724221

 54 شهرداری پیشین  نصیر بر شهر پیشین بولوار امام خمینی شهرداری پیشین 31725553

 

 

 



 

 

 ردیف اداره / سازمان /..... نام و نام خانوادگی آدرس تلفن

 53 شعبه نظام وظیفه  خیابان امام خمینی مجتمع اداری 31723375

 52 جایگاه سوختی ادهم کرد نژاد خیابان امام خمینی روبروی منطقه انتظامی  31724751

 55 بسیج کارمندی  داوطلب خیابان امام خمینی مجتمع اداری 31724177

  بـــانــک هـا 

خیابان امام خمینی روبروی فروشگاه  31724777

 بزرگ سازمان تعاون روستایی

 53 بانک ملی راسک ریگی

 51 بانک صادرات راسک  خیابان امام خمینی جنب فلکه ساعت 31724753

 57 بانک کشاروزی راسک پاسدار خیابان امام خمینی  31724747

 57 بانک ملت راسک تاروانی ساعتخیابان امام خمینی روبروی فلکه  31724777

 37 بانک ملی سرباز علی حاتمی خیابان امام خمینی بخش سرباز  31374323

 37 بانک صادرات سرباز پورمند خیابان امام خمینی بخش سرباز  31374321

 34 بانک کشاورزی سرباز محمدذاکررسولی زاده بخش سرباز خیابان ایران  31374333

امام  -بخش سرباز خیابان امام خمینی 31374432

 7خمینی 

 33 بانک سپه سرباز مسعود سازور

 32 بانک ملی پیشین واحدبخش هوت شهر پیشین بولوار امیرالمومنین 31725217

 35 بانک صادرات پیشین عیسی بلیدئی امیرالمومنین بولوار پیشین شهر 31725743

 33 بانک کشاورزی پیشین محمد حسین فروتن امیرالمومنین بولوار پیشین شهر 31725753

 31 بانک کشاورزی جکیگور محمود رئیسی   31724247

 37 کشاورزی پارود بانک محسن تاجداری  31374433
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  بـــخـشـــداری هـا 

 37 مرکزی عبدالصمد رضازهی  خیابان امام خمینی فرمانداری راسک 31724772

 17 سرباز گهرام آسکانی  خیابان امام خمینی  31374777

 17 پارود رحیم بخش بلیدئی   31374131

 14 پیشین سلمان برهانی   31725555

 نفـت شرکـــت 
 

 13 منطقه آزاد چابهار  گیتی منش  35337773

 12 ناحیه نفتی چابهار سپهری  35334343

 15 شرکت نفت منطقه چابهار ریحانی  35337114

 13 ناحیه ایرانشهر دلخوش  31443233

 ایمانی  

 11 نمایندگی ش نفت سرباز حمزه ای خیابان امام خمینی مجتمع اداری 

 17 شرکت نفت زاهدان اعتصامی  

 


