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      آدرستلفنداروخانههايشبانهروزيرديف
خيابان شريعتي- چهارراه طهماسب آباد2449442آزادي1
بلوار جمهوري- ابتداي خيابان امام جمعه2457766امام رضا2
خيابان ابوحامد- روبه روي بيمارستان كاشاني2262109اميد3
ميدان آزادي- پشت ايستگاه اتوبوس2458891بهبودي نژاد4
خيابان شريعتي- سه راه شمال جنوبي2222711حسن زاده5
خيابان خواجو- روبروي زمين ورزشي2226970زعيم6
خيابان طالقاني- روبه روي تكيه فاطميه2265511فاطميه7

آدرستلفنسينمارديف
خيابان شريعتي- چهارراه طهماسب آباد2224755آسيا1
ميدان شورا2233292-2223100شهرتماشا2
خيابان شريعتي-چهارراه طهماسب آباد2224756مهتاب3

آدرس        تلفنبيمارستانهارديف
ميدان باغ ملي ابتداي خيابان قرني2225016ارتش1
خيابان شريعتي بعداز ميدان باغ ملي2229213ارجمند2
بلوار22بهمن- حدفاصل چهارراه زندان و دانشگاه شهيدباهنر60-3222250افضلي پور3
خيابان قرني نرسيده به چهارراه باهنر16-2235011باهنر4
خيابان احمديغربي- خيابان مطهريغربي5-2228484راضيه فيروز5
خيابان ناصريه2115780سوانح سوختگي6
خيابان استقالل2187785سيدالشهدا7
بلوار جمهوري- خيابان شفا2115780شفا8
بلوار فردوسي- خيابان پروين اعتصامي 2466116فاطمه الزهرا9

خيابان ابوحامد9-2260041كاشاني10
خيابان خورشيد- طبقه فوقاني درمانگاه ابوالفضل3-2712001مركز پزشكي مشيز11

        آدرستلفندرمانگاههاي شبانه روزيرديف
خيابان شهيدرجائي2720885حضرت ابوالفضل1
خيابان قرني- چهارراه باهنر- كوچه دبيرستان امام2-2263391فرهنگيان2
بلوار22بهمن- چهارراه سرسبيل90- 3321988نيمه شعبان3

آدرستلفنموزههارديف
خيابان شريعتي- سه راه تجلي- ميدان گنجعليخان2225577مردم شناسي گنجعليخان1
خيابان شريعتي- سه راه تجلي- ميدان گنجعليخان2231879سكه2
خيابان شريعتي- سه راه تجلي- ميدان گنجعليخان2231879مسجد گنجعليخان3
خيابان سميه (طهماسب آباد)2455151باغ هرندي4
ميدان شهدا (مشتاق)2224130مسجدجامع5
خيابان شهدانرسيده به مسجدصاحب الزمان3122000سنگ جبليه6
خيابان بهشتي – حدفاصل2221882استادصنعتي7
ابتداي خيابان شهدا- خيابان ميرزا برزو آميغي3126686زرتشتيان8
خيابان باهنر- خيابان شهيدعلي ايرانمنش2229344شهيد باهنر9

ابتداي بلوار پاراديس جنب مصلي2717710دفاع مقدس10
انتهاي بلوار22بهمن- دانشگاه شهيدباهنر3222032ديرين شناسي11
انتهاي بلوار22بهمن- دانشگاه شهيدباهنر3222032سنگ شناسي12
انتهاي بلوار22بهمن- دانشگاه شهيدباهنر3222035جانورشناسي13
بلوار جمهوري- بلوار هوانيروز2810131محيط زيست14
خيابان شريعتي- جنب مسجد حاج آقاعلي2228337مطبوعات15
جاده تهران-بعداز پل راه آهن2611545آگيرا  (آموزشپرورش)16

آدرستلفندفاترخدمات مسافرتي وگردشگريرديف
خيابان اقبال-نرسيده به سه راه بهمنيار2444624كرمان باالن1
ميدان آزادي- ابتداي خيابان بهمنيار2450465كرمان تور2
خيابان فردوسي- روبروي كانون هنر2225977كرمان زمين3
بلوار جمهوري- خيابان نادر2450828كرمان شرق4
ميدان آزادي- نبش كوچه 7صدوقي2446002پارسه5
انتهاي بلوارجهاد- نبش ميرشكاري245502286پربال6
خيابان شريعتي- جنب كليسا2224203پرنده سفيد7
خيابان شهيد چمران- طبقه اول هتل امين6-2237903تاپ سير8
خيابان امام- خيابان پيروزي4-2262701جنوب شرق9

ميدان بسيج40 - 2260930ستاره كارمانيا10
خيابان پروين اعتصامي- نبش كوچه24550515محيا11
ابتداي خيابان بهمنيار- جنب صندوق مشيز2451404بلندآسمان12
چهارراه سميه (طهماسب آباد)روبروي كلينيك بعثت2454527رايا13
خيابان طالقاني- روبروي تكيه فاطميه2237423كرمان گلچين14
خيابان امام جمعه-نبش بن بست مرمر2452527جاذبه كوير15
خيابان استقالل-مقابل كالنتري245023614كرمان گشت16
خيابان اقبال- مقابل فروشگاه بسيج6-2459445سپندآسا17
خيابان بهمنيار- مقابل پنج راه 24 آذر7-2441005سياحان نسيم18
شهرك باهنر- خيابان بحرالعلوم2459728كميل19
انتهاي خيابان خواجو- خيابان2512302كرمان هجرت20
خيابان شهاب- روبروي خيابان رازي2237319آران كوير21
خيابان مالك اشتر- روبروي كوچه252260533آفتابگردون كوير22
چهارراه ابوحامد- نبش خيابان مهديه2229791اخترسير23
خيابان خواجو- روبروي سه راه مالك اشتر2-2524141اريكه پرواز24
خيابان اقبال- جنب بانك صادرات3-2440031اطلس گشت كوير25
خيابان شهيد باهنر- خيابان شهيد ايرانمنش2225000بشارت26
بازار وكيل- مجتمع تجاري فدك2262540بنيا سير27
خيابان 17شهريور- تقاطع امام3318114بوتياي سبز28
بلوارجمهوري- چهارراه فرهنگيان- مجتمع تجاري هتل پارس2119375پارس نيك29
خيابان آيت ا…صالحي- ضلع شمال غربي پارك مطهري2522258برديا سير30
بلوارجمهوري- خيابان نادر- روبروي هنرستان برق2457357زيتون31
خيابان 24 آذر- نبش كوچه24523031مسافر32
خيابان فيروزه- كوچه0913198813710سياحت صنايع33
بلوارآزادگان روبروي بانك ملي2480316شادستان34
ميدان ولي عصر(باغملي) ساختمان اطلس8-2233327شايگان35
خيابان اديب- نبش خيابان پيروزي2262351كريمان36
تقاطع خيابان پروين اعتصامي واستقالل2514885صبا سير37
بلوارجمهوري- نبش بلوارحمزه2444454طراوت سحاب38
بلوارجهاد- خيابان مولوي- جنب كوچه22215963وصال بقيع39

آدرسجايگاههاي  CNGرديف
بلوار22بهمن-جنب شهربازي22بهمن1
بلوارشهيدصدوقي(جاده تهران) روبروي انبارنفتشهيد صدوقي2

آدرسجايگاههاي پمپ بنزينرديف
بلوار شهيدصدوقي(جاده تهران) جنب انبارنفتشركتي1
بلوار شهيد صدوقي(جاده تهران)صدف2
ميدان سرآسياب- ابتداي جاده بمجواد االئمه3192
بزرگراه امامنخل4
ابتداي خيابان خواجوبرادران انجم شعاع5
خيابان شهابشهاب6
خيابان خورشيد(شهيدرجائي)خورشيد7
بلوار قدس- جنب ترمينالقدس8
جاده كرمان- رفسنجان - جنب كارخانه سيمانسيمان9

بزرگراه اماموليعصر10
خيابان كمربندي - روبروي شهرك صنعتيحبيبي11

آدرسبازارها و مراكزخريدرديف
ميدان ارگ- ميدان مشتاقيه(شهدا)مجموعه بازار قديم1
ميدان آزاديپاساژ بزرگ آزادي2
ميدان آزادي- ابتداي خيابان شريعتيپاساژ ميالد3
بلوارجمهوري-نرسيده به چهارراه امام جمعهپاساژ گلستان4
خيابان شريعتي-نرسيده به چهارراه سميه(طهماسب آباد)پاساژ رضا5
خيابان شريعتي- ميدان وليعصر(باغملي)پاساژ وليعصر6
ميدان آزادي- ابتداي خيابان بهمنيارپاساژ حافظ7

تلفنترمينال مسافربريرديف
2515354تعاوني    11
2512960تعاوني    22
2512317تعاوني    33
2513812تعاوني    44
2510838تعاوني    55
2516752تعاوني    66
2512700تعاوني    77

تلفنترمينال مسافربريرديف
2513081تعاوني    88

2513898تعاوني    911

2519357تعاوني   1014

2515873تعاوني   1115

2513892تعاوني   1216

2513999سيروسفر13

تلفندفترهواپيمايي و قطـاررديف

199اطالعات پرواز1
139ايستگاه راه آهن2
2511770بليط قطار3

تلفندفترهواپيمايي و قطـاررديف

3-2450542هواپيمايي ماهان4

2-2458871هواپيمايي هما5

تلفنهاي ضروري كـرمـان


