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آذربایجان شرقی

جمعیت: 3.910.000
تعداد خریدار: 10.057

تعداد کتاب های فروخته شده: 26.078
تعداد کتابفروشی فعال: 29

مبلغ یارانه )ریال(: 1.302.701.334
مبلغ کل فروش )ریال(: 6.414.591.836

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان آذربایجان شرقی

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

848.106.000 179.993.250 تبریز حمیدرضا صیادچمنی شهر کتاب تبریز 1

724.851.671 155.036.234 تبریز محمد زارع انتشارات شایسته 2

620.932.500 126.030.400 تبریز اصغر عباسپور کتابسرای مولی 3

395.986.750 83.151.500 تبریز امید بافنده قراملکی بانک کتاب تبریز 4

462.309.015 75.004.800 تبریز رضا امین پور دهخدا 5

324.955.500 70.005.100 تبریز یونس وطن خواه قدیم اننشارات فروزش )آبرسان( 6

330.659.500 66.134.200 تبریز حامد جعفری نخجوانی حامد 7

308.967.500 65.042.800 مراغه بهزاد غفاری کتاب شهر مراغه 8

264.079.900 50.054.800 تبریز حسن هاشمی سودمند هاشمی سودمند 9

229.896.500 48.938.400 تبریز رشید وطن خواه قدیم فروزش طالقانی 10

225.098.000 45.099.100 تبریز محمد پورحسن کتابخانه تخصصی آیین 11

207.953.000 42.180.400 تبریز رشید وطن خواه قدیم انتشارات فروزش_ ولیعصر 12

203.556.000 39.999.400 تبریز محمد جنگ خواه کتابسرای دریا 13

184.087.000 38.835.700 تبریز مسعود مالزاده محمدی ارک 14

164.203.500 34.004.000 مراغه مسعود مقدم حیدری ری را 15
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134.093.000 25.008.000 تبریز پیمان پاسبانی کتاب فیروزه 16

107.148.000 22.046.400 تبریز صمد محمدی آسیابی اختر 17

105.578.000 20.178.100 تبریز حمیدفطن عالمه 18

114.638.000 19.624.000 تبریز مهدی دادیزاده سپهر 19

94.108.000 17.620.700 مراغه داود امیدی آذر فرهنگسرای سرو 20

79.966.000 16.631.300 تبریز رامین نوشاد انتشارات اوستا 21

77.805.000 16.472.800 بناب بهزاد نیکجو شعاع شمس 22

48.038.000 11.804.400 تبریز حسین قلی زاده انتشارات یاران 23

45.095.000 10.483.650 هشترود الیاس حبیبی کتاب فروشی والفجر 24

54.527.000 10.427.000 تبریز قهرمان عسکری آزاد نشر گنجینه دانش 25

30.528.000 6.788.900 تبریز کامبیز حیدری آفتاب 26

18.896.000 4.238.100 تبریز مهدی آزادان طنین دانش )ناشر تخصصی علوم ورزشی( 27

7.417.000 1.645.400 تبریز فریدون منصوری توتیا 28

1.112.500 222.500 عجب شیر مجتبی روده کار الغدیر 29
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آذربایجان غربی

جمعیت: 3.265.000
تعداد خریدار: 1.458

تعداد کتاب های فروخته شده: 3.684
تعداد کتابفروشی فعال: 14

مبلغ یارانه )ریال(: 227.354.549
مبلغ کل فروش )ریال(: 1.097.598.496

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان آذربایجان غربی

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

302.417.000 61.531.400 بوکان آمینه احمد زاده کتابسرای موکریان 1

154.714.000 32.138.600 مهاباد هیرش مامندی کتاب مهرگان 2

124.998.000 24.171.100 ارومیه احمدمحمدی کتابسرای بشری 3

107.040.000 23.152.450 ارومیه اکرم عثمانی بانی علوم دانشگاهی 4

101.110.000 20.005.400 سردشت اسماعیل عبداله زاده موکریان 5

101.485.000 19.309.000 ارومیه سیدکریم حسینی اصل کتابفروشی حسینی 6

40.938.000 11.366.200 ارومیه صیاد عبادی نمایشگاه کتاب ختایی 7

54.623.500 11.263.800 ارومیه مهدی حقانی پاتوق کتاب ارومیه 8

40.968.996 8.834.099 بوکان سوسن اسماعیل نژاد مانگ 9

22.864.000 5.191.800 نقده مظفر زارع کتابفروشی زارع 10

18.856.000 4.704.500 ارومیه رضا تقی زاده ابهری کتابفروشی درنا 11

15.050.000 3.112.000 خوی بهنام رجب پور خانه کتاب و ترجمه دقیق 12

9.774.000 1.930.200 سلماس حسین غریبلو نمایشگاه کتاب و تحریر امام غزالی 13

2.760.000 644.000 بوکان زلیخا زکاالب کتابفروشی متین 14
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اردبیل

جمعیت: 1.270.000
تعداد خریدار: 1.942

تعداد کتاب های فروخته شده: 5.847
تعداد کتابفروشی فعال: 9

مبلغ یارانه )ریال(: 310.556.710
مبلغ کل فروش )ریال(: 1.671.631.313

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان اردبیل

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

745.043.513 120.202.450 اردبیل نادر فیاضی مجتمع فرهنگی والیت 1

159.608.000 31.689.100 اردبیل داود روحی عیسی لو کتابفروشی اندیشه 2

145.812.000 30.084.700 مشگین شهر محمد بهرامی بهرامی 3

147.821.000 30.024.200 مشگین شهر جلیل مقدسی دنیز 4

151.466.500 30.005.400 اردبیل حمید رضا پرنیا بهروز 5

97.956.500 19.986.400 اردبیل رعنا ستاری کتاب سرای موالنا 6

86.768.800 18.026.460 اردبیل کاظم یاوریان خیام 7

74.285.000 17.471.200 اردبیل مهدیه امامی دهخوارقانی اورنگ 8

62.870.000 13.066.800 پارس آباد وارث میرزایی کتابفروشی دانشجو 9



عیدانهݡکتاب1397

7

یارانه اختصاص یافته به کتابفروشی ها

اصفهان

جمعیت: 5.121.000
تعداد خریدار: 26.338

تعداد کتاب های فروخته  شده: 72.773
تعداد کتابفروشی فعال: 91 

مبلغ یارانه )ریال(: 3.588.781.562
مبلغ کل فروش )ریال(: 17.770.321.217

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان اصفهان

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

1.277.580.500 250.007.400 اصفهان نگار رئوف شهر کتاب اصفهان - شعبه چهارباغ باال 1

1.186.024.000 237.569.800 اصفهان اسماعیل مرتضوی شهر کتاب اصفهان - شعبه نظرغربی 2

654.175.500 130.164.900 شاهین شهر بنیامین سمالی شهر کتاب شاهین شهر 3

563.358.000 119.993.100 اصفهان احمدرضا آقاشریفیان شهر کتاب 4

557.404.490 115.002.098 اصفهان مجتبی سجاد جنگل 5

504.491.000 105.312.600 کاشان علیرضا سیاحی ساربوک 6

474.877.000 100.091.200 اصفهان ابراهیم سپاهانی فرهنگسرای اصفهان 7

436.040.400 97.089.230 اصفهان محسن صابری کتابسرای حکمت 8

440.800.747 95.069.649 اصفهان رضا سجاد کتاب مرکزی 9

572.013.000 91.773.500 اصفهان یداله باقری خانه کتاب 10

427.993.000 85.257.000 اصفهان مهدی میرزایی ارجنگی کتاب فارابی 11

418.479.000 85.014.000 اصفهان زهره سعیدی همام 12

404.207.000 84.993.100 لنجان محسن میرزایی ارجنکی پیک فرهنگ 13

385.642.500 80.279.990 اصفهان ایمان کیانی جاویدان 14

403.497.500 78.081.500 اصفهان مجتبی کریمی فروشگاه مرکزی کتاب حوزه هنری 15
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369.976.000 75.221.000 اصفهان مهدی نقش نقش نگین )فرهنگستان اندیشه( 16

345.290.000 74.998.900 اصفهان محسن صابری کتابفروشی دانشگاه اصفهان )کتابسرای حکمت2( 17

324.285.000 69.959.300 نجف آباد سهیال امیدی کتابسرای سبز 18

326.931.000 67.112.600 لنجان حمید میرزایی ارجنگی کتاب پارسینه 19

313.636.000 65.050.400 اصفهان محسن میرزائی کتاب سوره 20

311.972.500 65.000.000 شاهین شهر فرهاد اسکندری دورباطی کتاب پژوهش 21

254.507.000 55.017.100 اصفهان کوشا فتاحی مارنانی کتابفروشی مهرگان 22

276.063.550 55.005.110 اصفهان محمد زهدی یگانه کتاب زمان 23

262.171.000 54.413.650 اصفهان غالمرضا رستمی شهر کتاب نگارستان 24

233.394.000 47.996.700 اصفهان حمید رضا رستم زاده کتاب پارسا 25

254.071.000 47.578.600 اصفهان فردوسی مازیارنعیمی 26

169.172.500 42.021.900 نجف آباد محمود واحد کتابستان آفاق 27

193.772.000 41.827.850 کاشان ابوالفضل اکبری خانه کتاب کاشان 28

213.247.200 40.854.640 اصفهان مجتبی کریمی کتاب ایرانیان 29

290.583.433 39.997.800 اصفهان کریم زارعی خوارزمی 30

187.823.500 38.486.250 اصفهان محمد پهلوانی نژاد کتاب باستان 31

186.624.000 38.032.600 اصفهان مهدی چرخابی گلفام 32

189.619.000 37.724.550 اصفهان حامد خیربخش کتابفروشی فرهنگستان 33

190.744.000 37.634.000 اصفهان غدیر علی محمدی خانه کتاب 34

169.356.000 35.024.100 اصفهان سیدعلی عبدالهی موسوی کتاب سایه 35

184.382.000 31.831.800 اصفهان کوروش رستمی عصر پویا 36

142.195.500 30.283.300 اصفهان مجتبی ابوالقاسمی کتابسرای فدک 37

152.887.000 29.614.400 اصفهان اکبر رجاء موالنا 38

140.375.100 29.118.865 شهرضا سید محمود موسوی کتاب البرز 39

153.815.000 24.510.900 اصفهان جواد قزی اریکه هنر اصفهان 40

119.226.500 23.248.000 اصفهان محمد خلیل پرور کتاب پیوند 41
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107.058.000 22.256.000 اصفهان امیر کریمی پخش کتاب اصفهان 42

137.731.597 22.152.800 اصفهان مجتبی کریمی کتاب رفاه 43

102.742.000 22.039.500 اصفهان حسین میرجابری کتاب شما 44

114.066.300 21.570.260 اصفهان امید عطاپور کتابسرا 45

116.890.000 21.488.400 اصفهان محمود عباسی پارسیان 46

112.524.500 21.203.900 اصفهان همایون فقیه کتاب میکاییل 47

106.685.000 21.203.600 کاشان احسان دست باز مجرد اندیشه نو 48

89.891.000 20.228.700 اصفهان غالمرضا رستمی کتاب سفیر 49

102.171.000 20.099.000 اصفهان محمد حسن سلطانی وحدت 50

93.991.000 20.020.000 اصفهان سیدعلی آل صاحب فصول نشر نوشته 51

97.660.000 20.018.000 اصفهان سعید سجادی زاده کتابفروشی قائم 52

92.115.000 19.995.300 اصفهان محمدرضا رستمی فر کتابسرای پدرام 53

89.128.000 19.942.400 اصفهان محسن عابدینی کتاب البرز شعبه 1 54

93.502.000 19.907.300 نجف آباد اعظم رحیمی اوستا 55

83.001.000 19.770.000 اصفهان مجید شفیعی نیما 56

93.333.000 19.578.200 اصفهان سید علی نکویی زهرایی انتشارات مهر قائم 57

83.739.900 19.327.920 زرین شهر مجید آقابابایی کتاب فروشی ارغنون 58

86.597.000 18.748.100 شهرضا سپهر سعادت کلبه کتاب 59

84.452.000 18.104.000 اصفهان مهدی نصر اصفهانی عروج ایمان 60

75.801.500 15.813.550 شاهین شهر امیرقنوات پور بانک کتاب هدف 61

77.605.000 15.324.000 اصفهان سعید معمار شهشهانی کوثر 62

67.222.000 14.910.100 اصفهان میثم همتیان فروشگاه کتاب گنج 63

59.626.000 14.557.900 اصفهان امیر زارعی گنج دانش 64

62.120.000 14.179.500 اصفهان بهروز کریمیان نشر بهروز 65

58.287.000 13.513.100 اصفهان سحر کیانی بابوکانی کاوش 66

74.150.000 13.015.000 اصفهان براتعلی قزی کتاب ترنج 67
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55.695.000 12.894.300 اصفهان عباس صانعی کلبه کتاب 68

52.100.000 12.518.100 اصفهان سید علی متولی امامی پاتوق کتاب اصفهان 69

49.373.000 12.428.900 اصفهان محسن عابدینی کتاب البرز شعبه 2 70

49.944.000 11.060.900 اصفهان مصطفی اسفندیاری فرهنگسرای اندیشه 71

44.186.000 10.558.600 خمینی شهر ناصر حبیبی شهر کتاب خمینی شهر 72

129.275.000 10.029.000 اصفهان مهدی اسماعیلیان کتابفروشی مهدی 73

47.856.000 9.596.900 اصفهان اعظم عقیلی جنگل جاودانه 74

34.937.000 7.801.300 اصفهان حمید فرقدانی دهکده کتاب 75

38.369.000 7.458.800 اصفهان کریم زارعی هودین 76

33.171.000 6.571.100 اصفهان رسول اسفندیاری انتشارات کتابسرای رشد 77

26.366.000 6.444.300 شاهین شهر اسفندیار پیرشیر کتاب کودک و نوجوان)شهرنیبگ( 78

30.138.000 5.638.600 اصفهان جوادکریمی پدیده گویا 79

25.428.000 5.568.200 کاشان حسینعلی پورمدنی کتابسرای مرسل 80

23.048.000 4.764.600 اصفهان عبداله توانگر استاد و شاگرد 81

16.210.000 4.608.750 کاشان افشین عاطفی کتابخانه کاشان شناسی آیت اله غروی 82

16.652.500 3.746.000 اصفهان جواد فرهادی فانوس 83

16.215.000 3.193.000 خمینی شهر امیر نصیری کتابسرای شهر 84

13.493.000 2.788.600 نجف آباد حسین شیاسی کادو کتاب آشنا 85

11.560.000 2.576.500 شهرضا محمدباقر زارعی کتابسرای کاغذکاهی 86

11.419.000 2.072.800 شاهین شهر عبداله عباسی ABC کتاب زبان 87

7.694.500 1.524.900 لنجان حسام موذنی کتابفروشی آسمان 88

6.540.000 1.510.800 نطنز فهیمه طالبی بادی ساربوک بادرود 89

4.833.000 996.700 شهرضا سید احمد رضا خلیفه سلطانی کتابسرای مولوی 90

1.025.000 200.000 کاشان محسن سلطانی ادبستان 91
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البرز

جمعیت: 2.712.000
تعداد خریدار:3.445

تعداد کتاب های فروخته شده: 9.927
تعداد کتابفروشی فعال: 8

مبلغ یارانه )ریال(: 413.843.580
مبلغ کل فروش )ریال(: 2.094.499.100

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان البرز

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

653.603.000 124.999.500 کرج محمد مهدی توحید رهبری شهر کتاب البرز 1

547.186.500 110.180.200 کرج حمید سیردانی شهر کتاب مهرشهر 2

547.052.000 105.050.400 کرج حمید شیرازی شهر کتاب کرج 3

122.268.000 25.722.900 فردیس هادی صبایی کتاب پرشین 4

69.077.500 13.850.300 فردیس احسان کاتبی رضوانی کتاب علم و هنر 5

51.715.100 12.959.680 کرج امید مددی پاتوق کتاب البرز 6

62.576.000 12.674.700 کرج حسین جیریایی شراهی کتابشهرایران 7

41.021.000 8.405.900 فردیس مهدی محمدنیا کپورچالی کسرایی نو 8
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ایالم

جمعیت: 580.000
تعداد خریدار: 729

تعداد کتاب های فروخته شده: 2.100
تعداد کتابفروشی فعال: 6

مبلغ یارانه )ریال(: 100.199.350
مبلغ کل فروش )ریال(: 481.904.000

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان ایالم

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

121.880.000 23.027.300 ایوان سعید پرهیزکاری فرهنگ 1

100.214.000 20.192.100 ایالم عباس حسن بیگی کتابسرای دانشگاه 2

92.144.000 20.094.000 ایالم الیاس هواسی کتابفروشی هواسی 3

64.313.000 16.440.250 ایالم امید تیموریان پاتوق کتاب ایالم 4

50.177.000 10.445.700 ایالم عبداالمین چراغی کتابسرای اندیشه 5

53.176.000 10.000.000 ایالم محمد پرویش دانشجو 6
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یارانه اختصاص یافته به کتابفروشی ها

بوشهر

جمعیت: 1.163.000
تعداد خریدار: 796

تعداد کتاب های فروخته شده: 2.358
تعداد کتابفروشی فعال: 6

مبلغ یارانه )ریال(: 127.042.700
مبلغ کل فروش )ریال(: 608.540.000

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان بوشهر

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

460.915.000 93.459.400 بوشهر محمد علی محسنی فرد کافه کتاب 1

79.141.000 19.340.000 دیلم اکبر تنگسیری کتاب فروشی پیرو 2

36.741.500 7.622.100 گناوه محمد خدرپور کتاب فروشی مرکزی گناوه 3

16.618.000 3.621.300 بوشهر سید شجاع الدین دستغب پاپیروس 4

10.664.500 2.064.900 کنگان محمود حیدری کتاب سرای نیک 5

4.460.000 935.000 کنگان سیده سمانه حسینی رضوانی سیتک 6
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یارانه اختصاص یافته به کتابفروشی ها

تهران

جمعیت: 13.268.000
تعداد خریدار: 26.664

تعداد کتاب های فروخته شده: 75.872
تعداد کتابفروشی فعال: 106

مبلغ یارانه )ریال(: 3.474.692.850
مبلغ کل فروش )ریال(: 17.761.235.093

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان تهران

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

1.251.667.478 229.998.300 تهران مهدی فیروزان فروشگاه شهر کتاب مرکزی 1

1.254.411.407 226.705.000 تهران محمد علی جعفریه مطبع چی نشر ثالث 2

1.097.996.500 210.183.200 تهران زینت السادات خوش نشین شهر کتاب هفت حوض 3

630.126.597 119.999.600 تهران سید کاوه کیاییان موسوی نشر چشمه 4

661.333.550 117.472.750 تهران کاوه آقاجان زاده کاشی چی گوتنبرگ 5

553.555.500 110.115.800 تهران سعید مکرمی ترنجستان سروش 6

493.503.000 100.067.600 تهران سید مجید طالقانی انتشارات خوارزمی 7

511.929.000 99.993.800 تهران مژگان رئیس امجد فروشگاه شهر کتاب الف 8

495.911.000 99.369.100 تهران حسن مختارپور فروشگاه فرهنگ 9

477.770.000 94.039.600 تهران محبوبه احمدزاده چهارم شهر کتاب گلدیس 10

418.487.000 85.167.200 تهران فرح حاجی سعید نظری شهر کتاب ساعی 11

428.616.500 81.995.700 تهران محمدحسن شاطریان بیدگلی بیدگل 12

382.646.900 80.162.180 تهران سید محمد رضا امام پور شهر کتاب بهشتی 13

403.330.000 79.605.600 شمیرانات مهدیه مستغنی یزدی شهر کتاب نیاوران 14

300.929.500 66.252.400 تهران سلمان مفید انتشارات مولی 15
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265.722.500 55.069.100 تهران عبدالعظیم فریدون شهر کتاب ونک 16

268.966.500 53.195.900 تهران سیف اهلل هاشمیان انتشارات هاشمی 17

250.790.500 51.988.700 تهران حسین حسینعلی خانی آگاه 18

227.129.000 47.139.600 تهران پرویز علی بیک مروارید 19

218.436.000 45.014.100 تهران سید محمدحسین ابوالسباع کتاب پنجره 20

259.811.400 43.571.800 تهران علیرضا رمضانی نشر مرکز 21

217.751.500 43.034.300 تهران مریم عربی کتاب الرستان 22

311.309.836 42.045.700 تهران فرشته سنگری افراکتاب 23

191.101.000 38.963.800 تهران حمیدرضاشعبانی خانه کتاب نشر دف 24

179.595.000 36.761.000 تهران محمدحسین باغشاهی پرهام 25

153.126.500 33.079.600 تهران رامین شعبانپور کتاب افق 26

149.578.000 30.701.400 تهران حسین فتحی انتشارات پیشگام 27

148.661.000 30.183.000 تهران علی فریور کتاب داستان 28

150.718.000 30.088.700 تهران محمد حسین غفاری حکمت 29

168.106.000 30.041.200 تهران ابوالفضل میرباقری کتابسرای تندیس 30

133.308.000 30.034.050 تهران عبدل جلیلی راد نشر بازرگانی 31

169.565.000 29.997.600 تهران بهزاد زمردی کتاب بهزاد 32

136.205.000 29.809.500 شهریار علیرضا توسلی کیان 33

132.079.000 28.009.500 تهران سید مجتبی طالقانی اصفهانی سیمای دانش 34

140.354.000 26.894.900 تهران هادی قدیانی شهر کتاب نور 35

138.724.000 25.200.300 تهران نادر قدیانی قدیانی 36

123.551.500 25.068.500 تهران سیاوش باقرزاده بیوکی شهر کتاب بوستان 37

127.925.000 25.065.300 تهران امیررضا نجارزاده حافظ 38

142.475.800 25.024.360 تهران سید جواد صادقی شهر کتاب امید 39

197.450.978 24.959.500 تهران احسان عظیمی شهر کتاب هفت چنار 40

115.140.500 24.782.900 تهران مرتضی جعفری پور آثار سبحان 41
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109.626.500 22.161.700 تهران فرهاد تیمورزاده انتشارات تیمورزاده 42

103.059.000 22.098.200 تهران مهرداد عالی پور هریسی کتاب آفتاب 43

98.724.000 22.066.200 تهران نیما کهندانی نشر باژ 44

74.367.000 21.797.400 تهران حمزه میراعلمی دلیل ما ـ تهران 45

84.530.000 20.580.100 تهران حسن محجوب شرکت سهامی انتشار 46

103.395.000 20.128.100 تهران حسین سعیدی کیا کتاب شهر تهران 47

86.654.050 20.056.510 تهران محمدتقی اسراری کتابفروشی ملک 48

96.856.000 20.039.400 تهران ناصر اشرف الکتابی انتشارات پژوهش 49

87.277.000 20.039.000 تهران بهارک آب سیه انتشارات جاودانه 50

96.944.000 20.023.700 ورامین یوسف عباسی کتابستان 51

87.193.000 20.023.500 تهران محمدجعفر کمالی آشتیانی کمال اندیشه 52

104.826.000 20.013.200 تهران محسن فدائی فروشگاه کتاب و نوشت افزار گلها 53

94.681.000 19.994.200 تهران سید حمید وزیری کتاب نجی 54

100.429.000 19.897.900 تهران محمدحسن عباس زارع نشر رود 55

96.722.000 19.889.800 تهران فرزانه خاوری نسب شهر کتاب مجیدیه 56

100.479.500 19.466.500 تهران محمدرضا دانایی کتاب سوده 57

80.519.000 19.330.400 تهران ویال ظروفچی نگارش 58

102.613.000 18.510.400 تهران شهرداد میرزایی فرهنگان رازی 59

87.806.000 18.476.900 تهران محمود آموزگار کتاب آمه 60

114.988.000 18.037.400 تهران سید حسین زارع حسینی کمال الملک 61

111.199.097 17.926.100 تهران حامد سلیمانی کتاب پارک 62

80.669.000 16.392.600 شمیرانات محمد جعفر سعیدی آوند 63

78.241.000 15.960.700 تهران ابوالقاسم پلویی کتابفروشی مهتاب 64

70.611.000 15.751.900 تهران بهرام جعفری برنجی علم وهنر )بیهق کتاب( 65

77.959.000 15.687.800 تهران علیرضا اسدی جنتی نیماژ قلهک 66

60.226.000 15.216.700 تهران سید مهدی موالنا انتشارات دارالفکر 67
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یارانه اختصاص یافته به کتابفروشی ها

74.522.000 15.149.200 تهران محمدعلی بهجت کتابفروشی بهجت 68

67.865.500 14.775.400 تهران محمد رضا وصفی شهر کتاب پیروزی 69

65.956.000 13.371.100 تهران امیر حسین زادگان ققنوس 70

57.549.000 12.980.600 تهران مجید عبداله زاده شهر کتاب دانشگاه 71

54.206.000 12.795.500 تهران پوریا فضلی انتشارات جنگل 72

61.260.000 12.601.000 تهران سید صادق موسوی اصفهانی موسسه الصادق 73

48.325.000 12.136.500 تهران محمود احمد آخوندی انتشارات دارالکتب االسالمیه 74

61.059.000 12.124.400 تهران بیژن علیپور نسل نواندیش 75

47.974.000 11.048.700 تهران محمد کریمی زنجانی انتشارات نیلوفر 76

52.071.000 10.941.000 تهران بهداد جربزه دار اساطیر 77

36.982.000 10.218.150 تهران ملیحه اسماعیلی نشر طبیب 78

57.340.500 10.121.000 تهران زهره رهنمای آذر آزاداندیشان 79

48.426.000 10.113.700 تهران ناصر نقی زاده هنجنی کتابخانه فرهنگ 80

65.310.000 9.976.600 تهران مهدی بیگدلی کتابشهر ایران 81

41.066.500 8.893.450 تهران حسن قربانی آیالر 82

45.426.000 8.065.400 تهران سید محمدحسین شاه وازی به نشر - تهران 83

41.855.000 7.903.400 تهران آرش حیدریان کتاب فکر نو 84

39.706.000 7.616.400 تهران صدیقه مرادی آرش 85

30.452.000 7.211.400 تهران سید محسن تفتی کتاب علم و هنر 86

37.878.000 6.933.800 تهران سید عباس حسینی نیک مجد 87

28.932.000 6.260.800 تهران محمد سعید امیدوار شهر کتاب پایانه شرق 88

27.530.000 5.887.500 تهران الهام سنجری بامداد 89

25.418.000 5.822.500 تهران مجتبی زبرجدی شهریار انتشارات فرهنگ زبرجد 90

24.699.000 5.610.200 تهران مهدی امیری امیری 91

26.716.000 5.572.200 تهران مهدی ملک زاده انتشارات فاطمی 92

21.515.000 4.664.700 تهران اسداله احمدی مجد آباد نو آیالر کریم خان 93



عیدانهݡکتاب1397

18
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18.848.000 3.653.800 تهران زهرا ابراهیمی بسابی فانوس 94

15.895.000 3.179.000 تهران مریم نادری آینده سازان 95

10.327.000 2.248.700 تهران وحید مرادی خانه کتاب 96

9.069.000 1.761.300 تهران ناصر میرباقری خانه فرهنگ و هنر گویا 97

10.059.000 1.734.600 تهران محسن هاشمی مهرداد 98

8.602.000 1.528.000 تهران بهرام خسروی دانشجو 99

7.470.000 1.424.000 تهران عادل تقوی جهاددانشگاهی 100

5.727.000 1.062.600 تهران محمد علی توکل جو جورچین 101

5.235.000 973.000 تهران سیروس حسین خانی یساولی 102

3.550.000 806.000 تهران احمد صالحپور هدف صالحین 103

4.445.000 793.000 تهران سیامک رضیانی کتاب پارسیان 104

1.199.000 239.800 پاکدشت امین پازوکی کاغذ سفید 105

380.000 76.000 شمیرانات دانا خواجوی خانه دوست 106
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چهار محال و بختیاری

جمعیت: 948.000
تعداد خریدار: 912

تعداد کتاب های فروخته شده: 2.995
تعداد کتابفروشی فعال: 6

مبلغ یارانه )ریال(: 137.870.100
مبلغ کل فروش )ریال(: 666.124.097

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان چهار محال و بختیاری

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

228.157.000 48.185.900 شهرکرد اسماعیل اصغرزاده کتاب آفتاب 1

173.786.500 35.262.600 شهرکرد پرویز کوهی فایق دنیای کتاب 2

97.916.500 21.846.700 شهرکرد سیدسراج الدین جزایری پاتوق کتاب شهرکرد 3

85.146.097 16.017.900 شهرکرد محمدرضا طهماسبیان چکاوک 4

66.554.000 14.557.000 لردگان نصیر موسوی سیدمحمدی موسوی 5

14.564.000 2.000.000 بروجن سعید الهیان بروجنی کتابشهر ایران 6
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خراسان رضوی

جمعیت: 6.435.000
تعداد خریدار: 25.934

تعداد کتاب های فروخته شده: 79.651
تعداد کتابفروشی فعال: 81

مبلغ یارانه )ریال(: 3.243.432.118
مبلغ کل فروش )ریال(: 16.334.570.027

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان خراسان رضوی

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

1.825.959.000 349.991.100 مشهد رضا رجب زاده پردیس کتاب 1

1.228.953.630 250.003.710 مشهد امید خواجه محمود ابادی کتاب آبان 2

1.272.883.500 249.998.600 مشهد رضا رجب زاده انتشارات امام 3

1.127.959.500 237.418.100 مشهد حسین باالپژوه شهر کتاب مشهد 4

852.254.113 172.337.020 مشهد کاوه آقاجانزاده کاشی چی انتشارات جاودان خرد 5

726.006.800 139.980.900 مشهد حمید عباسی دباغ عالمه 6

691.913.300 138.043.860 مشهد سعید جعفرنژاد فروشگاه امامت آستان قدس رضوی 7

515.376.500 105.010.100 سبزوار علی صانعی پور کتابسرای سامان 8

409.747.990 90.099.548 مشهد عابس قدسی کافه کتاب آفتاب 9

326.743.500 68.726.300 مشهد جواد ثابتی فراانگیزش 10

438.559.800 67.088.260 مشهد مهرداد همای فروشگاه به نشر سجاد 11

314.127.500 65.037.200 مشهد سید مصطفی طباطبایی پاتوق کتاب مشهد شعبه مرکزی 12

455.979.456 62.915.300 مشهد محمد کریمیان اقبال کتاب فلسطین 13

301.770.500 60.184.250 مشهد جواد امجدی مجددانش 14

323.407.000 59.996.600 مشهد سلمان باروح کتاب قلم 15
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288.542.000 59.675.300 مشهد مهدی غفاریان کتابکده دلشدگان 16

256.004.000 53.689.600 نیشابور مهدی کاکولی کلبه کتاب کلیدر 17

253.315.000 52.281.700 مشهد مجتبی ابوئی مهریزی کتاب فروشی کارنا )مهریزی( 18

221.692.000 47.168.200 سبزوار مهدی علوی کتاب شباهنگ 19

219.929.000 46.591.000 سبزوار علی یاسینی اندیشه سبز 20

213.232.500 42.036.300 مشهد محسن خوافی انتشارات ترانه 21

177.513.500 37.012.900 سبزوار محمد ابراهیمی شهر کتاب الغدیر 22

180.999.000 35.001.000 کاشمر محمد جواد صادقی شهر دانش 23

153.075.000 34.998.900 مشهد سید مصطفی طباطبایی ضیاءالدینی پاتوق کتاب مشهد شعبه دو 24

140.687.000 29.719.500 نیشابور عباس زواری باغبان نشر دانش 25

136.656.000 29.149.900 مشهد مجتبی رحیمی کتاب والیت 26

137.176.000 27.001.200 تربت حیدریه پدیده مجتهدی نخبگان 27

130.214.000 26.994.100 سبزوار علیرضا فیروزی کافه کتاب 28

129.400.000 26.800.500 مشهد محمدرضا امینی مقدم درخشش 29

148.752.097 26.242.200 مشهد مرتضی صبوری بهارستان جامی 30

105.142.500 23.836.700 مشهد علیرضا بنی اسدی مقدم پخش کتاب ارسطو 31

97.556.000 23.000.300 مشهد حجت نیکخواه انتشارات رستگار شعبه 2 32

108.998.080 22.203.800 مشهد مسلم احمدی نشر شاهد 33

103.649.500 21.019.500 مشهد محمد رستگارمقدم انتشارات رستگار 34

102.026.000 20.977.100 مشهد علی رضا سپهری کتاب سپهری 35

101.383.000 20.822.300 کاشمر محمد حسن صادقی سروش 36

100.615.000 20.135.500 مشهد سیدمهدی حسینی میالنی نورالکتاب 37

88.483.900 19.995.980 مشهد محمد زحمتکش دلیل ما ـ مشهد 38

69.374.000 18.921.600 مشهد حسین غالمیان رئوف کتاب رئوف 39

74.428.000 16.531.000 مشهد مهدی صدیقی کتابدار توس 40

66.466.500 16.084.750 مشهد مهدی شکوهی بچه های آفتاب 41
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75.662.500 15.903.100 مشهد زمان قدیریان کتابخانه کوچک ما )شعبه پیروزی( 42

67.154.000 15.426.100 تربت حیدریه محمد نجفعلی زاده تمام پاتوق کتاب خراسان رضوی 43

70.635.000 15.227.000 مشهد مهران آریاکیان کتاب ایران 44

61.804.500 14.484.750 مشهد علیرضا اخوان گل آفتاب 45

64.028.000 14.057.900 مشهد رعنا میرنژاد عبرانی خورشید خانوم 46

59.858.000 13.440.100 کاشمر سیدسهیل سادات کتابکده نردبان آسمان 47

56.643.000 13.259.750 تربت حیدریه مهدی بشارت به نشر تربت حیدریه 48

58.882.000 12.601.000 مشهد سیاوش کمال پور کتابخانه کوچک ما 49

55.455.000 12.374.000 مشهد مجید اکبریان کتاب مانا 50

63.914.000 11.761.300 گناباد حمید زمانی کتابستان 51

147.602.095 11.686.800 مشهد صادق ابراهیمی خلیل آباد بانک کتاب نوشت افزار کالج 52

55.205.000 11.551.500 مشهد محسن احمدی یزدی بهاران 53

59.141.500 11.440.300 مشهد محمد اسماعیلی آفرینش پازل 54

46.816.000 11.197.700 مشهد مرتضی اسماعیل پور الهدی 55

58.193.500 10.556.050 مشهد محمدرضا تفقدی کریم زاده کتاب معرفت 56

46.788.000 9.359.900 سبزوار منصور دولت آبادی نهالک 57

43.613.500 8.922.700 مشهد امین قمریان طوسی فروشگاه به نشر مرکزی 58

41.318.500 8.340.000 نیشابور زهره حصاری یار مهربان 59

40.600.000 8.325.000 مشهد فاطمه سادات سیدی بانک کتاب هلو 60

136.807.566 8.180.900 سبزوار صغرا دولت آبادی نی نی گل 61

29.772.000 7.750.900 مشهد غالمحسین یوسفی راد کتاب مهدی 62

37.497.000 7.623.900 مشهد نوید میالنی زاده میالن افزار 63

31.877.000 7.337.600 مشهد رضا پیش قدم فردوسی 64

30.287.700 7.280.940 برداسکن سیدمهدی نوری خراسانی پاتوق کتاب بردسکن 65

29.542.500 6.738.500 مشهد طوبی اکبریان بیرم آباد کتاب هیواد 66

27.726.000 6.305.800 مشهد مریم وثوقی تولدی دیگر 67
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30.985.000 6.048.000 مشهد مهدی رئیس المحدثین هدیه 68

28.200.000 5.999.500 تایباد رسول تیموری سنت 69

21.202.000 5.622.400 سبزوار موسی الرضا اشرفی نسب کتاب آسمان 70

21.515.000 5.049.000 نیشابور علی آسیابی پاتوق کتاب نیشابور 71

22.061.000 4.308.200 نیشابور محمدهاشم سوقندی نور دانش 72

17.411.000 3.852.300 مشهد سعیدرنگرززاده خراسانی انتشارات تندیس خرد 73

19.715.000 3.530.400 مشهد سیدعلی موسوی دانش شرقی )فاپکا( 74

15.932.000 3.293.300 نیشابور محمودشعبانی به نشر نیشابور 75

11.798.500 2.604.650 مشهد محمد رهنورد نور معرفت 76

7.820.000 2.145.200 مشهد حسین نیلی ثانی مرکز فرهنگی ولیعصر )عج( 77

7.125.000 1.660.000 مشهد علیرضا عراقیان کتاب و لوازم هنری عراقیان 78

8.540.000 1.602.500 مشهد نیما میالنی زاده مهر آفاق 79

6.055.000 1.374.500 مشهد معصومه بیگم تجلی آل داود جلوه 80

2.435.000 487.000 مشهد علی ابراهیم زاده دهبار ذهن خالق 81
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خراسان جنوبی

جمعیت: 769.000
تعداد خریدار: 1.999

تعداد کتاب های فروخته شده: 6.256
تعداد کتابفروشی فعال: 12

مبلغ یارانه )ریال(: 235.411.310
مبلغ کل فروش )ریال(: 1.140.913.050

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان خراسان جنوبی

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

203.370.050 43.777.110 بیرجند سید مجتبی حسینی پاتوق کتاب بیرجند 1

180.277.000 35.119.500 بیرجند عبدالرضا انگشتری نمایشگاه دائمی کتاب بیرجند 2

144.923.000 29.855.100 بیرجند محمدحسین رزقی فروشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی خوارزمی 3

135.026.000 28.191.000 بیرجند علی اکبر بیجاری کتابشهر ایران 4

110.579.000 22.568.100 فردوس احمد ایادی شهر کتاب مبین 5

94.139.500 20.022.300 بیرجند صغری علی آبادی کلنیک تخصصی پخش و فروش کتاب خراسان جنوبی 6

98.599.000 19.516.700 بیرجند مجتبی غالمی به نشر بیرجند 7

84.267.000 17.995.200 بیرجند حسنعلی جلیلی مقدم کتاب سرای سیمرغ 8

37.795.000 7.849.200 فردوس علی کبر ضامن کاالی اندیشه 9

19.850.500 4.341.100 بیرجند محمد خادم نشر فیضیه 10

18.093.000 3.777.000 بیرجند فاطمه خزیمه نژاد کتابسرای ساختمان 11

13.994.000 2.399.000 بیرجند حمید نایبی زاده اندیشمند 12
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خراسان شمالی

جمعیت: 863.000
تعداد خریدار: 297

تعداد کتاب های فروخته شده: 946
تعداد کتابفروشی فعال: 6

مبلغ یارانه )ریال(: 36.011.620
مبلغ کل فروش )ریال(: 162.962.400

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان خراسان شمالی

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

62.329.000 13.667.400 اسفراین فاطمه کرابی باغ کاغذی 1

53.846.000 12.620.000 مانه و سملقان حسین عضدی کتابسرای عضدی 2

26.750.900 6.021.320 بجنورد امیرصابری پاتوق کتاب بجنورد 3

12.259.500 2.413.900 بجنورد مرضیه مقدادپور کتابسرای فروغ 4

7.247.000 1.183.000 بجنورد مسعود پالیده کتابفروشی نوید 5

530.000 106.000 بجنورد محمد ابراهیم تاتاری گوتنبرگ 6
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خوزستان
جمعیت: 4.711.000
تعداد خریدار: 9.585

تعداد کتاب های فروخته شده: 29.315
تعداد کتابفروشی فعال: 19

مبلغ یارانه )ریال(: 1.157.263.860
مبلغ کل فروش )ریال(: 5.521.920.811

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان خوزستان

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف
1.017.452.910 210.187.250 اهواز محمود کالهدوز کتاب رشد )شعبه نادری( 1
977.134.000 200.094.800 اهواز وحید مدنیان محمدی نمایشگاه و فروشگاه کتاب محام 2
746.319.701 150.321.700 اهواز محمود کالهدوز کتاب رشد مرکزی 3
566.584.500 123.137.700 اهواز مرتضی رئیسی ناف چی کتاب شرق 4
498.689.000 105.872.700 دزفول احمد مردی حالج کتاب معراج 5
324.799.000 70.009.300 دزفول حمید پوررکنی کتابسرای رشد 6
271.839.700 64.054.160 اهواز مهدی صفاری پاتوق کتاب اهواز 7
263.022.000 55.016.400 اهواز نجات رنجبر شهر کتاب اهواز 8
130.770.500 26.806.700 شوشتر محمد پنبه کار کتاب رشد شوشتر 9
110.208.500 25.004.000 اهواز کاظم رنجبر شهر کتاب اهواز )کیهان( 10
104.985.500 23.084.350 اهواز راضیه غیاثی اسوه 11
93.209.000 20.199.700 اهواز بهنام جعفرپیشه کتابفروشی جعفری شعبه زیتون 12
89.071.000 20.037.200 آبادان سعید حویزه تمیمیان الفبا 13
96.531.000 20.029.700 آبادان رضا قمری شهر کتاب آبادان 14
78.920.000 17.201.200 اهواز شهرام رستمی فر رسانه بیداری 15
82.727.000 11.759.200 دزفول مهدی ارجمندی نمایشگاه دائمی کتاب تبیان 16
37.894.500 7.517.900 اهواز داریوش آرمات کتابشهر آرمان 17
19.772.000 4.273.800 اهواز خلیل غبیشاوی کافه کتاب بانی رامشیر 18
11.991.000 2.656.100 دزفول مهدی سخاوت نیا وارثین 19



عیدانهݡکتاب1397

27

یارانه اختصاص یافته به کتابفروشی ها

زنجان

جمعیت: 1.057.000
تعداد خریدار: 2.463

تعداد کتاب های فروخته شده: 7.049
تعداد کتابفروشی فعال: 6

مبلغ یارانه )ریال(: 283.887.650
مبلغ کل فروش )ریال(: 1.397.608.577

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان زنجان

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

575.208.097 110.154.000 زنجان محمد رضا تقدسی کتابکده فرهنگ 1

282.325.480 59.924.850 زنجان محمد رضاخانی پاتوق 2

233.217.000 50.007.600 زنجان جواد فرجیان شهر کتاب زنجان 3

193.879.000 41.327.400 ابهر محمد حسن عاشری بهمن 4

100.629.000 20.021.800 زنجان مهدی کیلی مهدیس 5

12.350.000 2.452.000 زنجان سیدداود موسوی سهروردی 6



عیدانهݡکتاب1397

28

یارانه اختصاص یافته به کتابفروشی ها

سمنان

جمعیت: 702.000
تعداد خریدار: 3.393

تعداد کتاب های فروخته شده: 9.809
تعداد کتابفروشی فعال: 8

مبلغ یارانه )ریال(: 405.868.692
مبلغ کل فروش )ریال(: 2.080.710.461

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان سمنان

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

504.130.281 101.189.756 سمنان محمدرضا ملکی کنیمی شهر کتاب سمنان 1

509.267.000 100.040.100 شاهرود شهاب الدین پوینده سرزمین کتاب 2

418.880.180 89.217.036 سمنان اعظم اعوانی فروشگاه کتاب اشراق 3

268.364.500 53.092.900 سمنان خیرالنسا نجاتی سوشیانس 4

169.088.000 35.000.500 سمنان محبوبه نجاتی خالق 5

172.595.000 18.671.000 سمنان مهتاب دلیل صفایی خانه کتاب بامداد 6

19.210.500 4.767.400 سمنان کاوه رحمانی کتاب ارسطو 7

19.175.000 3.890.000 شاهرود حاج حسن درویشی کتابکده 8
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سیستان و بلوچستان

جمعیت: 2.775.000
تعداد خریدار: 343

تعداد کتاب های فروخته شده: 1.416
تعداد کتابفروشی فعال: 6

مبلغ یارانه )ریال(: 61.245.600
مبلغ کل فروش )ریال(: 283.915.358

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان سیستان و بلوچستان

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

63.022.000 14.568.200 زاهدان نسرین ایراندوست کتاب حافظ 1

78.025.000 13.319.000 زاهدان محمد ریگی کوته کتابفروشی جنگل زاهدان 2

51.733.000 12.860.600 زاهدان حمید انصاری زاده آفرینش 3

52.090.680 12.746.300 زاهدان عباس محمدزاده حیدری پاتوق کتاب سیستان و بلوچستان 4

25.684.000 7.338.000 سراوان عبدالصمد کلکلی کتابسرای کانون 5

200.000 40.000 خاش عبدالواحد مرادزاده کتابفروشی عثمانی 6
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فارس

جمعیت: 4.851.000
تعداد خریدار: 11.159

تعداد کتاب های فروخته شده: 33.953
تعداد کتابفروشی فعال: 40

مبلغ یارانه )ریال(: 1.514.186.478
مبلغ کل فروش )ریال(: 7.517.190.582

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان فارس

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

472.705.700 109.995.010 شیراز مسعود منوچهری بچه های کتاب 1

460.861.400 109.559.180 شیراز صدیقه مرادی قصر احمدی مجتمع کتاب شهر کاغذی 2

493.252.000 101.691.600 شیراز شیدا شهالیی آبگون 3

387.105.000 80.067.250 شیراز سمیه اسکندری فرهنگ و هنر 4

353.819.000 80.008.450 شیراز سید علیمحمد حسینی پاتوق کتاب شیراز 5

326.448.500 72.123.500 شیراز عبدالرسول پیراسته دارالکتب شهید مطهری 6

345.924.500 70.001.000 جهرم علیرضا معطریان کلبه کتاب 7

328.809.900 69.091.200 شیراز لیال سودبخش کتابسرای قائم 8

323.951.000 65.848.300 شیراز مریم بهرامپور بانک کتاب مولفان فرهیخته 9

285.205.000 56.460.300 شیراز فریدون قاسم زاده کتابفروشی دانش 10

307.751.000 55.057.200 شیراز غالمحسین امامی کتاب اسفند 11

231.772.500 50.118.800 شیراز محمد جواد عرب دنیای کتاب خرد 12

231.351.900 49.665.430 شیراز محمد درخشان پخش کتاب شیراز 13

215.337.500 45.243.050 شیراز محمد درخشان بانک کتاب معالی آباد 14

177.728.988 39.090.147 فسا محمدحسین فیروزی کتابفروشی جبهه کتاب 15
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169.442.500 36.501.700 شیراز سعید درخشان مرکزی 16

145.713.000 29.300.300 شیراز اسداهلل سرافراز ایرانیان 17

247.087.482 28.256.000 شیراز زهره عبدالهی یاس 18

134.528.500 27.125.700 شیراز کوروش میراحمدی ماهان 19

123.833.000 26.529.800 شیراز نازنین رضوانی هیربد 20

291.608.158 26.367.600 شیراز محمد درخشان بانک کتاب صادق 21

123.707.000 25.750.100 شیراز فاطمه سالک نژاد امیراکتاب 22

131.189.500 24.708.300 شیراز وحید مقیمی سارانی کتاب منگان 23

99.879.000 20.917.000 شیراز کورش دهقان کتابفروشی دهقان 24

89.564.050 20.139.310 فسا زینب محبی ارشاد  25

83.857.000 20.129.700 شیراز حمید آزاد آزادی 26

103.340.000 20.075.000 جهرم علی مصلی نژاد کتابفروشی و انتشارات شهید عبدالرضا مصلی نژاد 27

99.553.000 20.014.200 شیراز عارف پیراسته بوستان کتاب 28

119.052.000 19.526.800 کازرون عبدالرسول داودی مرکز نشر دانشگاهی 29

150.055.000 18.640.000 شیراز احسان فرجام کتابفروشی ارمغان هنر 30

95.895.500 17.949.300 شیراز نیره سلیمانی استرآبادی شهر کتاب شیراز 31

65.267.000 17.390.700 شیراز عبدالرسول پیراسته شاهچراغ 32

51.284.000 10.919.100 شیراز رزا رضوانی اندیشه نو 33

45.903.500 10.598.750 شیراز رضا یلدایی کتابفروشی کالج 34

39.557.500 8.570.000 جهرم سوسن حقدان دهکده دانشجو 35

40.792.504 8.019.601 آباده ناهید صادقی بوگر خورشید شب 36

42.460.000 7.306.000 شیراز منصور منصوری کتابفروشی طیبین 37

33.290.000 6.453.000 شیراز علی رضا شیعه فارس کوثر 38

30.954.000 5.166.000 شیراز صدیقه مقیمی سارانی کتاب هانیوان )منگان 1( 39

17.353.500 3.812.100 شیراز عبدالکریم سلطانیان مصیر 40
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قزوین

جمعیت: 1.274.000
تعداد خریدار: 840

تعداد کتاب های فروخته شده: 2.668
تعداد کتابفروشی فعال: 5

مبلغ یارانه )ریال(: 91.766.730
مبلغ کل فروش )ریال(: 436.307.900

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان قزوین

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

222.497.500 46.992.650 قزوین حسین مافی کتابسرای عالمه 1

102.969.500 20.396.600 قزوین حمید بهادیوند چگینی کتابسرای مینوی خرد 2

66.549.900 14.371.180 قزوین احسان نوری زاده سراج 3

41.949.000 9.344.200 تاکستان احسان رحمانی خانه کتاب اوستا 4

2.342.000 662.100 قزوین مصطفی احمدی فطرس 5
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قم

جمعیت: 1.292.000
تعداد خریدار: 11.659

تعداد کتاب های فروخته شده: 32.281
تعداد کتابفروشی فعال: 71

مبلغ یارانه )ریال(: 1.548.835.890
مبلغ کل فروش )ریال(: 8.133.197.100

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان قم

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

1.270.246.694 261.300.350 قم سید محمد موالنا دنیای کتاب 1

803.473.500 160.199.500 قم حمید اکبری خانه کتاب 2

1.213.272.000 109.989.100 قم ایوب داغمه چی فیروزجایی کتاب و مطبوعات شهر 3

414.541.000 87.189.750 قم محمدهادی جوکار کتابستان رضوی 4

294.741.000 64.112.600 قم شعبان علیزاده کتابسرای نورالهدی 5

237.274.500 49.990.700 قم محمدتقی جعفری مومنین 6

205.607.500 43.697.100 قم محمد حسن عقیقی بخشایشی کتاب فروشی رضوی 7

164.790.000 34.963.900 قم مهدی دهقانی گلستانی انتشارات حقوق اسالمی 8

158.517.500 33.982.650 قم محمد حسین اسالمی فر پاتوق کتاب صفائیه قم 9

166.173.000 33.290.780 قم ناصر حسینی کتاب بهزاد 10

153.451.000 33.196.900 قم علی حاجی تقی انتشارات ارمغان طوبی 11

166.180.097 30.454.600 قم سید روح اهلل حسینی فانوس اندیشه 12

129.680.509 25.906.100 قم سید کاظم موسوی زرین کتاب فروشی موسوی 13

116.590.500 24.927.000 قم محمد حسین اسالمی فر پاتوق کتاب مرکزی قم 14

99.059.000 22.002.800 قم مهدی جوکار سوره مهر 15

105.375.000 22.000.300 قم سیدکاظم منتظری کتابسرای تخصصی حقوق 16

94.627.000 20.189.300 قم سید اصغر شریفیون حسینی 17
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یارانه اختصاص یافته به کتابفروشی ها

102.530.000 20.058.000 قم علی فائزی پور مطبوعات دینی 18

73.533.500 19.586.000 قم سید هادی خسروشاهیان کلبه شروق 19

91.554.000 19.531.800 قم رضوانه شکارچی کلبه کتاب 20

85.296.000 18.749.000 قم رضا راستایی جهرمی انتشارات قائم آل علی )ع( 21

88.024.000 17.718.300 قم محمدتقی قاسمی کتابکده دانشگاهی 22

74.811.400 16.523.680 قم مجتبی دهقانی کتابواره ـ دلیل ما 23

80.557.500 15.587.000 قم علیرضا لک زایی انتشارات مجلسی 24

75.421.000 15.081.000 قم مسلم صانعی فقه الثقلین 25

72.685.000 15.014.600 قم سید میثم سید علیزاده فروشگاه کتاب دفتر نشر فرهنگ 26

67.584.000 14.268.000 قم علیرضا الهامی جدید انتخاب 27

54.475.000 13.912.600 قم محمد رضا خورشیدی شهر خالق 28

53.176.000 13.765.400 قم ابوالفضل صالح همکف مجتمع ناشران ـ دلیل ما 29

60.923.000 12.930.300 قم سید علی هاشمی نیا نشر اخالق 30

54.778.000 12.758.600 قم سید محسن صحفی دانشگاهی ـ دلیل ما 31

58.049.500 12.554.850 قم سید مهدی موالنا انتشارات دارالفکر 32

62.636.000 12.032.600 قم ابراهیم خانه زرین مشهور 33

53.802.000 10.540.100 قم مرتضی سلیمان کیخائی انتشارات موسسه امام خمینی شماره 5 ناشران 34

52.010.000 10.186.000 قم سید مرتضی موسوی اصفهانی انتشارات سبطین 35

50.623.000 10.139.600 قم جواد عهدنو پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی 36

61.350.000 10.102.500 قم سید یعقوب موسوی ذوی القربی 37

53.040.000 10.083.300 قم حسین قوامیان کومه 38

52.732.000 10.009.800 قم احمد شایانفر مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علیمه خواهران 39

52.028.000 10.006.400 قم اصغر عبدالهی سنابل 40

47.292.000 10.000.100 قم امیر اقا جزایری بنی الزهرا 41

34.209.000 9.936.000 قم سید محسن جاللی نژاد آکادمی کتاب 42

49.692.000 9.934.400 قم علی افراسیاب پور انتشارات نهاوندی 43

44.770.000 9.759.200 قم سید علی اصغر حسینی میالنی نشر حقایق اسالمی 44
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34.525.000 9.458.500 قم مهدی ملکی جهان کتابسرای هنر، معماری و شهرسازی 45

46.473.000 9.174.000 قم مهدی مستوفی نام آوران 46

33.447.000 8.910.500 قم مریم وفایی کتاب شاخص 47

43.950.000 8.830.200 قم سید حسن برقعی انتشارات نصایح 48

35.963.000 7.702.400 قم علی حبیب اللهی رسول اکرم)ص( 49

32.953.000 7.580.800 قم محمود مربوبی پاتوق من و کتاب 50

36.489.000 7.501.600 قم مرتضی حضوری انتشارات حضور 51

32.766.500 7.174.000 قم سیدرضا حسنی زاده کتابسرای فرهنگ 52

28.587.000 6.227.100 قم محمد کردی رهقی دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین 53

29.948.000 6.200.600 قم سعید قاسمی نشر کتابک 54

22.681.000 6.184.400 قم مرتضی واعظ جوادی مرکز بین الملی نشر اسراء 55

24.683.000 4.859.850 قم سید علی طبیبی فروشگاه بازی و کتاب پونک 56

19.975.000 4.722.500 قم محمدحسن سبحانی فروشگاه کتاب ما 57

23.696.000 4.528.800 قم محمود مهدوی کیا انتشارات صلوات 58

20.841.000 3.948.400 قم محمدحسین اسالمی فر پاتوق کتاب شعبه فرهنگ و اندیشه 59

48.923.500 3.654.750 قم سید محمدرضا جاللی نژاد مصطفی 60

16.259.500 3.446.750 قم هادی صادقی کتاب طه 61

18.079.900 3.398.980 قم سید مصطفی بکاء نگاران قلم 62

17.323.000 3.344.100 قم محمد کردی رهقی دفتر انتشارات اسالمی 63

16.061.000 3.166.400 قم اصغر بخشایش کتاب جمکران 64

13.982.000 2.978.400 قم حاجیه شمسی برقعی انتشارات کوثر کویر 65

9.189.000 1.837.800 قم رضا شکری پینوندی بوستان دانش 66

6.300.000 1.803.000 قم صادق میرمحمدی میرمحمدی 67

6.460.000 1.684.500 قم احسان بیگدلی آذری دارالعلم 68

5.915.000 1.208.000 قم سید حسن امامیان انتشارات سرور 69

5.595.000 957.000 قم علی حسین جعفری کتاب روز 70

950.000 190.000 قم محمد نقدی انتشارات هجرت 71
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کردستان

جمعیت: 1.603.000
تعداد خریدار: 5.380

تعداد کتاب های فروخته شده: 14.664
تعداد کتابفروشی فعال: 37

مبلغ یارانه )ریال(: 845.698.299
مبلغ کل فروش )ریال(: 4.350.262.499

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان کردستان

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

648.271.000 115.184.300 مریوان آریز رشیدی هرمس 1

311.852.500 59.997.600 سنندج محمد کاوان ابراهیمی کتاب شهر 2

174.705.500 38.012.900 سنندج ساسان امجدی کتاب نالی 3

212.857.000 35.106.300 سنندج محمود شالیاری کاردوخ 4

198.113.500 34.993.700 سنندج حسین قوامی توحید 5

151.521.000 28.793.100 سنندج خشایار متی پور کتاب فروشی فرهنگ 6

127.142.000 26.640.900 قروه قاسم آیینی مهرگان 7

116.255.000 25.098.700 سنندج سیاوش احمدی مهرگان 8

119.624.000 25.046.700 سنندج گالله اسدی آرسام 9

121.195.000 24.530.000 سنندج فریده نقشبندی شار 10

108.259.000 23.170.300 سنندج چیاکو منصوری کتاب هفت 11

117.040.000 22.798.400 مریوان فاطمه عباسی خانه کتاب لورکا 12

99.955.000 20.137.400 سنندج مسعود درودی دانشمند 13

96.063.000 20.071.300 مریوان نصراهلل عارفی نژاد کتابسرای اندیشه 14

109.263.000 20.048.300 سقز بهزاد غفوری قرنی کتابسرای الوان 15



عیدانهݡکتاب1397

37
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102.075.000 20.034.200 سنندج ساسان رضایی شهر کتاب 16

113.630.000 20.003.000 سنندج عبداهلل زاهدی زاهدی 17

102.725.000 20.001.000 سنندج محمود احمدی احمدی 18

102.810.000 19.827.000 سنندج سمیه حسینی کتابسرای روشنبیر کردستان 19

105.246.000 19.658.800 سنندج محب زندسلیمی کتابسرای قلم 20

86.592.000 19.546.800 سقز آزاد حسنی فرهنگسرای هنرواندیشە 21

94.923.000 19.408.100 دیواندره شرافت صفری زانکو 22

97.710.000 19.374.500 سنندج هاجر شیخی پیشه وا 23

84.901.500 18.071.600 بانه شیرکوه سلیمی آینده 24

92.625.000 16.884.000 سنندج بشرا افضلی آشتی 25

82.040.000 16.068.000 بانه هادی کیا کتیبی مانگ 26

68.197.000 15.205.200 سنندج جهانگیر هاشمی کتاب سرای کالم 27

71.534.000 14.984.800 سنندج سامان نیک روزی چیستا 28

80.985.000 14.763.500 سنندج محسن شیخی زانست 29

65.789.999 13.879.699 سنندج ژینا مدرس گرجی کتاب ژیرا 30

54.439.000 11.991.400 بانه سید عزیز حسنی کتابفروشی کاروان 31

64.688.000 10.635.600 سنندج هایده خدامرادی  آراس 32

36.401.000 10.621.300 سنندج شایسته محمودی نیشتمان 33

50.875.000 9.325.500 مریوان محمد سیروان مردوخی نامی 34

37.499.500 8.304.400 بیجار امیر عادل تختی کتابفروشی و فروشگاه فرهنگی هنری رها 35

29.660.000 5.050.000 سنندج محمد محمودی انتشارات کردستان 36

12.800.000 2.430.000 سنندج ابوبکر دستوره زانکو 37
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یارانه اختصاص یافته به کتابفروشی ها

کرمان

جمعیت: 3.165.000
تعداد خریدار: 4.636

تعداد کتاب های فروخته شده: 13.669
تعداد کتابفروشی فعال: 28

مبلغ یارانه )ریال(: 602.543.080
مبلغ کل فروش )ریال(: 2.963.399.794

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان کرمان

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

617.471.000 124.015.700 کرمان شیرین خلیلی زاده ماهانی ماهان کتاب 1

263.525.000 54.026.400 کرمان احمدی محمد حسین 2

241.512.500 51.110.700 کرمان عباس احمدی پیام اندیشه 3

259.296.000 49.994.200 کرمان نسیم رخ کتاب خوب 4

130.792.000 25.041.200 جیرفت علی شریفی نشر دانش 5

97.785.000 20.057.000 کرمان شهناز نصیری حاجی زاده کتاب تابش 6

92.279.000 20.039.800 کرمان محمد بدخشان کتابرسان 7

100.819.000 19.998.400 جیرفت علی شریفی نشر دانش 2 8

92.903.500 19.982.800 بردسیر فاطمه رضازاده مشیزی کتابفروشی پدربزرگ 9

102.327.000 19.978.400 کرمان فاطمه بخشنده فرهنگ 2 10

90.354.000 19.545.700 کرمان عباس حاجی پور ساردوئی کتاب فروشی حاجی پور 11

73.098.100 17.642.430 کرمان ایمان یونسی کتاب میعاد 12

104.113.597 17.192.750 کرمان فاطمه السادات فریزنی گوهری بانک کتاب آزادی شعبه 3 13

79.632.000 17.191.900 کرمان بهروز احمدی گوکی بانک کتاب آزادی شعبه 2 14

82.230.000 16.743.200 کرمان محمدمهدی سعیدی فرهنگ 15
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82.071.000 16.509.700 سیرجان محمدجواد علیزاده فرهنگستان سیرجان 16

63.627.000 13.330.400 کرمان شهرزاد یوسفی طاقچه 17

57.193.000 12.753.100 کرمان زینب ابراهیم پور بانک تست دانش 18

58.465.000 11.258.800 کرمان امیر صحراکار کانون کتاب کرمان 19

58.494.000 11.241.900 کرمان منصور صادقی گوغری زمزم هدایت 20

61.904.597 11.194.200 کرمان حسن خراسانی دانش نگار 21

39.881.000 9.375.100 کرمان پریسا جیحونی سپهردانش 22

33.731.500 7.649.300 کرمان محمد سلیم پور پاتوق کتاب کرمان 23

36.481.000 7.009.400 کرمان حامد انوشه نشر مانوش 24

17.365.000 4.023.400 کرمان آمینه سام فرهنگ نوین 25

15.410.000 3.447.200 کرمان زهرا مهربخش طوبی 26

9.549.000 1.990.000 کرمان شهروز شعاعی هومان 27

1.090.000 200.000 بم مژگان تقی زاده رحمت آبادی کلک 28
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کرمانشاه

جمعیت: 1.952.000
تعداد خریدار: 5.835

تعداد کتاب های فروخته شده: 16.331
تعداد کتابفروشی فعال: 10

مبلغ یارانه )ریال(: 692.527.160
مبلغ کل فروش )ریال(: 3.383.356.697

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان کرمانشاه

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

872.759.500 169.988.800 کرمانشاه سیده فریبا جمشیدی کتاب شهر 1

686.950.500 144.985.450 کرمانشاه محمد نعیم حسامدینی احسان 2

620.688.200 129.990.040 کرمانشاه علی اکبر جعفری شهر کتاب کرمانشاه 3

389.677.900 85.644.170 هرسین ناهید زارعی تپه شعبانی بامداد 4

261.282.000 53.037.200 کرمانشاه آرش بیدل خانه کتاب 5

170.422.000 34.976.800 کرمانشاه سعید شرافتی زنگنه کتابسرای حافظ)انتشارات دیباچه( 6

148.237.000 29.839.300 کرمانشاه سید کاظم هاشمی کتابفروشی هاشمی)نیما( 7

134.239.500 27.915.300 کرمانشاه علی اشرف کمانگرپور کتابفروشی دانشمند 8

64.464.097 8.347.100 کرمانشاه علی صفدری پاتوق کتاب کرمانشاه 9

34.636.000 7.803.000 کرمانشاه هدی کمالی سراجی کلبه کتاب کودک 10
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کهگیلویه و بویر احمد

جمعیت: 713.000
تعداد خریدار: 453

تعداد کتاب های فروخته شده: 1.227
تعداد کتابفروشی فعال: 3

مبلغ یارانه )ریال(: 50.817.100
مبلغ کل فروش )ریال(: 305.455.500

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان کهگیلویه و بویر احمد

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

148.047.000 32.844.900 یاسوج ذبیح اهلل شفایی شهر کتاب 1

44.761.000 9.342.900 یاسوج گودرز خلفی خانه کتاب یاسوج 2

112.647.500 8.629.300 یاسوج علی محمدی پاتوق کتاب یاسوج 3



عیدانهݡکتاب1397

42

یارانه اختصاص یافته به کتابفروشی ها

گلستان

جمعیت: 1.869.000
تعداد خریدار: 3.780

تعداد کتاب های فروخته شده: 11.151
تعداد کتابفروشی فعال: 13

مبلغ یارانه )ریال(: 474.908.500
مبلغ کل فروش )ریال(: 2.239.998.500

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان گلستان

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

469.922.000 100.048.650 گرگان علی یوسفی سرزمین کتاب 1

414.138.000 90.029.100 گنبد کاووس یعقوب کریمی شهر کتاب گنبد 2

402.425.000 85.156.000 گرگان بابک جاللی بانک کتاب جاللی - شعبه 3 3

366.976.000 75.120.700 گرگان بهمن اسماعیل پور مطلق شهر کتاب 4

279.076.000 59.200.100 گرگان فریده قبادی خانه کتاب گرگان 5

119.482.000 24.995.700 گرگان جعفر جاللی کتابفروشی جاللی شعبه 1 6

92.112.500 20.021.250 گرگان محمد ملکی کتابفروشی جنگل 7

43.411.000 9.690.600 گرگان صادق افتخاری به نشر گرگان 8

14.722.000 2.809.900 گرگان حسین جاللی فرهنگ نو 9

13.035.000 2.713.500 کردکوی طیبه میرزایی دنگالنی اَوستا 10

11.562.000 2.584.600 گنبد کاووس سید محمد تقی زاده سالم 11

12.987.000 2.508.400 گرگان ایمان رحیم اربابی علم وصنعت 12

150.000 30.000 گرگان سمیه عرب رودبارکی فرهنگ 13
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گیالن

جمعیت: 2.531.000
تعداد خریدار: 12.635

تعداد کتاب های فروخته شده: 32.285
تعداد کتابفروشی فعال: 23

مبلغ یارانه )ریال(: 1.411.811.670
مبلغ کل فروش )ریال(: 7.215.175.356

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان گیالن

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

1.468.410.978 285.031.650 رشت ابراهیم فرازمند کتاب فرازمند 1

1.205.669.700 234.395.120 رشت مرتضی نادری انتشارات جنگل جاودانه رشت 2

1.063.606.000 209.985.300 رشت محمد کمالی شهر کتاب رشت 3

776.799.978 140.044.700 رشت نازلی هجری ظریفی مرکز فرهنگی آسمان 4

679.618.500 115.050.400 الهیجان عفت عالئین شهر کتاب الهیجان 5

294.900.500 64.010.000 بندرانزلی قهرمان میرزایی کتابفروشی معلم 6

286.840.000 60.288.900 رشت فریدون طاعتی انتشارات طاعتی 7

261.657.000 55.038.800 لنگرود روح اهلل حسن پور شهر کتاب لنگرود 8

218.923.500 45.148.700 رشت حجت باقری کتابفروشی باقری 9

150.185.000 33.174.300 رشت مهدی مژده کتاب فروشی مژده 10

147.968.000 30.001.900 لنگرود سید مهدی خاوری لنگرودی کتاب فروشی خاوری 11

130.050.000 27.233.500 رشت صمد دستاری کتابسرای دیبا 12

131.196.000 26.751.300 رشت فاطمه احمدی فرد ماه نو 13

87.151.000 20.040.500 رشت علی وارسته بهدانی انتشارات وارسته 14
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75.161.000 15.828.200 بندرانزلی محمدعلی اسالم دوست شهرستانی کتابفروشی روشنا 15

69.804.000 14.483.500 رشت مرتضی صبوری کتاب باران 16

66.611.000 14.278.300 رشت حمیرا رستگار رستگار 17

47.704.200 10.017.700 رشت حمیرا رستگار پاتوق کتاب رشت 18

24.234.000 5.247.500 الهیجان مالحت معتضد منجمی خانه کتاب 19

12.621.000 2.518.000 تالش حسین زینعلی نشر جامعه نگر 20

11.909.000 2.327.400 بندرانزلی صفرعلی اسالم دوست شهرستانی قصردانش قیصر 21

3.165.000 718.000 رشت علیرضا اسدی پرور کتاب رستگار 22

990.000 198.000 الهیجان مهدی نوان هادی الهیجی بوستان کتاب 23
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لرستان

جمعیت: 1.761.000
تعداد خریدار: 1.029

تعداد کتاب های فروخته شده: 3.115
تعداد کتابفروشی فعال: 6

مبلغ یارانه )ریال(: 145.083.950
مبلغ کل فروش )ریال(: 695.079.500

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان لرستان

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

270.778.000 53.021.000 خرم آباد رضا سلکی دنیای زبان 1

130.361.500 27.561.150 خرم آباد علی سیاهپوش ستارگان آسمان 2

86.201.000 21.109.200 الیگودرز محمود حسینی مهرگان 3

95.481.000 20.894.100 پلدختر مهناز مرادی کتابفروشی فردوسی 4

96.768.000 18.492.300 بروجرد فریدون جوهرکش مشهور همدانی 5

15.490.000 4.006.200 پلدختر کیانوش مرادی فردوسی 6
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مازندران

جمعیت: 3.284.000
تعداد خریدار: 10.056

تعداد کتاب های فروخته شده: 29.448
تعداد کتابفروشی فعال: 24

مبلغ یارانه )ریال(: 1.196.272.780
مبلغ کل فروش )ریال(: 6.079.986.584

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان مازندران

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

1.058.487.500 210.197.200 ساری هوشمند فضلی شهر کتاب ساری 1

716.976.500 150.009.800 بهشهر هوشمند فضلی شهر کتاب بهشهر 2

493.722.500 100.069.400 تنکابن آیدا مهجوری شهر کتاب تنکابن 3

505.797.000 100.035.100 بابلسر بهرنگ المعی شهر کتاب بابلسر 4

469.333.500 96.404.750 نوشهر امیر شیرازی شهر کتاب نوشهر 5

432.045.050 86.128.000 رویان مهدی فخاری شهر کتاب رویان 6

412.576.800 85.053.360 قائم شهر علی اله بخش پارس 7

335.555.000 69.715.600 ساری رضا مقصودی نشر وارش 8

337.214.000 68.378.900 قائم شهر قاسم مرادی عباس آبادی شهر کتاب قائمشهر 9

257.923.037 31.391.100 چالوس لیال شیرازی شهر کتاب چالوس 10

115.885.500 26.925.700 ساری مریم مقبل وست فروشگاه کتاب امیرکبیر 11

110.302.000 23.002.100 قائم شهر فاطمه ولی پور سرزمین کتاب 12

112.634.000 22.041.500 بابل محمد جعفر ملک افضلی کتب پزشکی اندیشه 13

133.908.097 20.105.100 چالوس سعید ناطقی پژوهشگران 14

93.547.000 20.041.700 چالوس مهر السادت فخر حسینی شهر کتاب 15
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182.792.000 19.024.200 ساری سید حسین صالحی نیا کانون 16

86.986.000 18.849.100 نکا طاهره قربانزاده شهر کتاب نکا 17

75.749.000 17.616.800 ساری رضا زرین کمر کافه کتاب مهرگان 18

51.886.700 10.275.340 رامسر صفورا فلکی مقدم کانون 19

42.539.900 9.476.380 ساری مهدی زاهدی دادوکالئی پاتوق کتاب ساری 20

21.760.000 4.298.000 آمل ندا رهنمایی کتاب کنج 21

20.296.500 4.267.150 بابل هادی کرمانیان انتشارات تیمورزاده شعبه بابل و 
اکسیرقلم

22

11.869.000 2.926.500 قائم شهر کمیل کمیجانی هزاره 23

200.000 40.000 قائم شهر مرجان مهدیزاده انتشارات سالم سبز 24
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مرکزی

جمعیت: 1.429.000
تعداد خریدار: 3.550

تعداد کتاب های فروخته شده: 10.734
تعداد کتابفروشی فعال: 11

مبلغ یارانه )ریال(: 472.551.450
مبلغ کل فروش )ریال(: 2.288.182.500

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان مرکزی

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

919.772.500 185.044.800 اراک وحید غفاری دهکده کتاب 1

378.572.000 85.074.350 اراک بهزاد دارابی پاتوق کتاب اراک 2

202.998.500 45.029.900 اراک وحید جالیی کتاب طالئیه 3

155.500.000 31.890.100 اراک سید احمد سیدی کافه کتاب آیه 4

137.762.500 27.277.300 ساوه نرجس خوانین زاده شهر کتاب 5

130.804.000 25.056.500 اراک غالمرضا گودرزی دانشجو 6

125.247.000 24.570.000 اراک حسین گودرزی ابوریحان 7

95.201.000 20.148.000 اراک عباس گودرزی پردیس امیر 8

102.216.000 19.998.000 اراک حسن غالمی پردیس 9

37.859.000 8.020.500 اراک منیژه جودتی سعد آبادی شهر کتاب دارینوش 10

2.250.000 442.000 خمین مهدی بصیری بانک کتاب 11
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هرمزگان

جمعیت: 1.776.000
تعداد خریدار: 181

تعداد کتاب های فروخته شده: 517
تعداد کتابفروشی فعال: 2

مبلغ یارانه )ریال(: 30.300.000
مبلغ کل فروش )ریال(: 129.887.000

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان هرمزگان

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

65.414.000 15.557.800 بندرعباس سید شهاب الدین تقوی پاتوق کتاب بندرعباس 1

64.473.000 14.742.200 بندرعباس مسعود محمودآبادی کتابسرای سروش 2
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همدان
جمعیت: 1.738.000
تعداد خریدار: 5.926

تعداد کتاب های فروخته شده: 15.122
تعداد کتابفروشی فعال: 17

مبلغ یارانه )ریال(: 736.647.137
مبلغ کل فروش )ریال(: 3.745.450.620

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان همدان

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

1.165.998.630 213.012.040 همدان هوشنگ فضلی  شهر کتاب همدان 1

494.562.000 99.491.400 همدان امیر نصیری شرف ایران زمین 2

395.649.000 80.029.800 همدان محمد باقر ضیافتی فروغ 3

248.310.490 53.761.497 همدان مجتبی ملک محمدی دانشجو 4

252.559.000 49.903.600 همدان حمید رضا انصاری کتاب انصاری 5

225.692.000 42.926.600 مالیر فرهاد سلیمی دهخدا 6
177.548.000 38.233.600 همدان عباس احمدی مقیم انتشارات فراگیر هگمتانه 7

139.111.500 29.959.500 همدان محمد کمالی کتاب شهر  8

131.649.000 28.055.900 همدان رضاقمریان کتابفروشی نشر روزاندیش 9

120.236.000 25.074.400 همدان علی اکبرلطیفی جهان دانش 10

123.068.000 20.194.800 همدان سجاد عظیمی برگ 11

106.099.000 19.947.400 همدان بابک بهرادفر کتاب آرین 12

87.020.000 19.470.000 همدان محمدعلی بهرادفر کتاب ناصرخسرو 13

33.272.000 7.231.500 همدان عباس سلطانی کتاب نارنجی 1 14

17.707.000 3.961.600 مالیر بهرام نجفی امیر کبیر مالیر 15

14.457.000 3.092.400 همدان تینا سلطانی کتاب نارنجی 3 16
12.512.000 2.301.100 همدان دانیال سلطانی کتاب نارنجی 2 17
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یزد

جمعیت: 1.139.000
تعداد خریدار: 4.199

تعداد کتاب های فروخته شده: 9.627
تعداد کتابفروشی فعال: 21

مبلغ یارانه )ریال(: 580.428.860
مبلغ کل فروش )ریال(: 2.858.645.995

مبلغ یارانه و کل فروش به ترتیب بیشترین مبلغ یارانه در استان یزد

مبلغ فروش )ریال( مبلغ یارانه )ریال( شهر نام مدیر عنوان کتابفروشی ردیف

564.135.301 113.767.160 یزد حمیدرضا وقف خرابات شهر کتاب یزد 1

379.225.500 77.161.300 یزد ناصر ملک ثابت کتابسرای ملک یزد 2

374.133.000 75.163.600 یزد مجیدرضا زرویی نصرآباد کتاب مرکزی فدک 3

260.164.000 54.540.200 یزد لقا تاالنه آگاه یزد 4

185.020.000 38.701.900 میبد فاطمه آقایی میبدی فروشگاه کتاب حسابی شعبه 3 5

163.368.000 34.040.600 یزد مهدی نیکوروش انتشارات وکتابفروشی نیکوروش 6

101.199.000 21.024.600 میبد محمدرضا حسابی میبدی فروشگاه کتاب حسابی شعبه 2 7

68.373.000 20.156.500 اردکان سیدمحمدحسین مصطفوی فروشگاه کتاب حسابی شعبه 4 8

103.017.000 20.082.100 یزد روح اهلل اصحاب کتابیران 9

121.914.097 20.076.000 یزد سید مجید حیدری کلبه کتاب 10

97.807.500 19.023.300 یزد حسام سالکی پاتوق کتاب یزد 11

94.029.000 18.617.300 یزد اعظم دهقان طزرجانی فروشگاه کتاب یزدا 12

85.670.000 17.892.300 یزد علی محمد وقف خرابات کتاب خوارزمی 13

78.452.500 17.759.800 اردکان علیرضا رضی اردکانی احسان 14

86.394.597 13.822.600 یزد امید دانشوری کتاب سرای دهخدا 15

24.749.000 5.353.500 یزد علی محمد وقف خرابات خانه کتاب یزد 16
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20.024.500 4.219.000 بافق محمدرضا توکلی بنیزی دارالقرآن 17

24.870.000 4.193.600 بافق علی اصغر موفق کتابفروشی آرمان 18

20.145.000 3.680.000 یزد عباس آقا رضایی احمدآبادی کتابسرای دانشجو 19

3.295.000 704.500 بهاباد غالمحسین اسماعیلی زاده بهابادی کتابفروشی اندیشه 20

2.660.000 449.000 یزد محمدصادق تجملیان کتابفروشی فرهنگ 21
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