
 کلی -با مهر تا مهر پویش ملیشده در سامانه ثبت کتابفروشی های  لیست  

 ردبف استان شهر نام نام خانوادگی تلفن همراه درصد تخفیف نام کتابفروشی آدرس

شهریور جنب بانک تجارت 71نطنز خیابان  درصد 5 دنیای جوان   7 اصفهان نطنز عباس بیگی 19722633190 

اشترروبروی حسینیه مرکز شهرنطنز خیابان مالک  درصد 75الی 71 قاصدک   3 اصفهان نطنز رضا محسنی نیا 19723621103 

درصد 75الی  71 دانش نطنز،خیابان استاد مطهری فروشگاه دانش  2 اصفان نطنز حسن علی رحیمی 19722637116 

میدان شهداء ابتدای خیابان شهداء جنب -آران و بیدگل

 ستاد اقامه نماز

التحریری آینده لوازم 

 سازان

درصد 31الی 71  19727621779 

12753121522 

 3 اصفهان آران و بیدگل ابوالقاسم قائمی منفرد

درصد 71 نوشت افزار فرهنگ آران و بیدگل،خیابان مفتح نبش میدان نماز  5 اصفهان آران بیدگل نعمت اهلل خاکسار 19712717391 

مخابراتشهریور جنب  71آران و بیدگل خیابان  درصد 35الی 5 فروشگاه هنر   19712713713 

12753122195 

 6 اصفهان آران و بیدگل محسن شیبانی فرد

درصد 31الی 5 لوازم التحریر آزادگان خیابان امام حسن ابتدای خیابان ولیعصر  19722631163 

12753137016 

 1 اصفهان آران و بیدگل جواد مرادپور

روبروی خیابان شهید  مبارکه شهر دیزجه خیابا شهداء

 بهشتی

درصد 75 نقش جهان  19723253016 

12753351000 

مبارکه) شهر  جواد دانشمند

 دیزچه(

 0 اصفهان

درصد 71 کتابفروشی حامد مبارکه خیابانشهید منظری نبش خیابان شهدای جعفرزاده  19722235301 

12753377516 

 9 اصفهان مبارکه مرتضی شیخی

جنب بانک ملی سلمانمبارکه خیابان سلمان  درصد 31 شفق   19723202330 

53373335 

 71 اصفهان مبارکه مهران احمد پور

میدان شهداء –آران و بیدگل  درصد 75 کتابفروشی فرهنگیان   19723613711 

12753131731 

 77 اصفهان آران و بیدگل سید حسن طاهایی بیدگلی

درصد 35 دانش اردستان خیابان امام خمینی  73 اصفهان اردستان عباس غالمی 19727625625 
درصد 21تا  71 هاشمی زرین شهر خیابان ولیعصر روبروی دارالقرآن امام علی)ع(  72 اصفهان زرین شهر سید مهدی  هاشمی 19722236212 

درصد 71 گلری هشت بهشت زرین شهرخیابان شهید باهنر روبروی بیمارستان شهدای لنجان ملکیمسلم  19726975650   73 اصفهان زرین شهر 
درصد 31 ساربوک بادرود خیابان امام سه راه مرکز شهر جنب بانک صادرات  75 اصفهان بادرود فهیمه طالبی 19722637515 

درصد 75 مالک اشتر سمیرم بلوار دنا روبروی جهاد کشاورزی  76 اصفهان سمیرم عباس منصوری 19723331533 

کیهانتحریر  سمیرم ، میدان شهدا درصد 31   71 اصفهان سمیرم امید سامی 19723371076 
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درصد 75 سامی سمیرم خیابان انقالب اسالمی روبروی بانک ملت  18 اصفهان سمیرم احمد رضا سامی 19722337161 

اصفهان ،خیابان اردیبهشت جنوبی،نبش چمن 

771آرا،پالک  

- - 3321302-1272  19 اصفهان اصفهان سروش صحت 

خیابان امام جنب بانک مرکزی -خوانسار درصد 51 ارمغان قلم   19723179157 

51113326-127  

 20 اصفهان خوانسار یوسف اسدی

درصد 51 حافظ خ امام ،روبروی حسینه  دوراه -خوانسار  19722171390 

51115391-127  

 21 اصفهان خوانسار محمد جواد عصاری

خیابان شریعتی، میدان نماز–میمه  درصد 21 آوا   19722733701 

35333173-127  

 22 اصفهان میمه سید محمود برقعی

درصد 75 طلوع میمه،خیابان شریعتی،روبروی پارک قدس  23 اصفهان میمه مجید اسفندی 1972319900511 

درصد 31 ارشاد میمه خیابان شریعتی، جنب کفاشی متوسلی  24 اصفهان میمه محمد رضا بیک حسن 19723199051 

خیابان امام خمینیاردستان،  درصد 35 دانش   25 اصفهان اردستان عباس غالمی 19727625625 

متری زاد،نبش  31قم، نیروگاه ، میدان توحید،خیابان 

2کوچه   

درصد 31 فروشگاه مجد  19737527701 

13520035152 

 26 قم قم سید مرتضی مجدپور

597،پالک 75خرداد،جنب کوچه  75قم بلوار  تحریرفروشگاه بزرگ قم   درصد 31   197376571293 

13521613362 

 27 قم قم حسین ناصحی

درصد 31 شهر کتاب قم ساالریه ،میدان میثم،ابتدای کوچه ارغوان  19731399972 

13523935173 

 30 قم قم امین یزدان پناه

قم،خیابان شهداء )صفائیه(جنب بانک ملت،مجتمع تجاری 

 صفائیه،طیقه سوم،دنیای کتاب

درصد 51تا31 دنیای کتاب  19737577721 

13521122121 

 39 قم قم سید محمد موالنا

بیجار،خیابان شهدای شمالی،مجتمع تجاری اریکه گروس 

01طبقه اول واحد   

درصد 51تا31 رها  21 کردستان بیجار امیر عادل تختی 1799665031 

درصد 51تا31 فردوسی پلدختر،خیابان مطهری جنوبی جنب بیمارستان قدبم  19769560332 

16623331119 

 27 لرستان پلدختر مهناز مرادی

خرم آباد،خیابان علوی نرسیده به میدان امام،جنب بانک  166-22221315 - شهرکتاب  23 لرستان خرم آباد حسام والی زاده 
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 پاسارگاد

رشت،خیابان دیلمان،مرکز خرید دیلمان،طبقه 

20همکف،واحد  

درصد 51تا31 بازباران  19776112110 

17222169711 

 22 گیالن رشت مریم وثیرش

172-22161031 - شهرکتاب رشت،خیابان گلسار،بلواردیلمان،جنب کوچه وحدت  23 گیالن رشت محمد کمالی 

31الهیجان،بلوار امام رضا،نبش گلستان  172-33337377 - شهرکتاب   

33331353-172  

 25 گیالن الهیجان علی علیرضایی

چهلمنبش آفتاب -خیابان هراز 177-33337755 - شهرکتاب   26 مازندران آمل علی اصغر مجیدی 

ابتدای خیابان گل –خیابان شریعتی  177-23273212 - شهرکتاب   21 مازندران بابل امیر حسین سلیمانی 

20بابلسر،خیابان پاسداران،جنب پاسداران  177-25397207 - شهرکتاب   20 مازندران بابلسر بهرنگ المعه ای 

177-23525326 - شهرکتاب بهشهر،خیابان امام خمینی،کوچه بانک ملی مرکزی  29 مازندران بهشهر آرش فضلی 

خرداد،جنب اداره راهنمایی ورانندگی 75نوشهر،خیابان  177-53252265 - شهرکتاب   31 مازندران نوشهر امیر شیرازی 

تنکابن،خیابان شیخ فضل اهلل نوری)ورزش(جنب رستوران 

 تی شی نی

177-53339531 - شهرکتاب  37 مازندران تنکابن آیدا مهجوری 

 -ساری خیابان پیام نور )بیست متری اول(چهاراه بهمن

 فدک

177-22337213 - شهرکتاب  33 مازندران ساری هوشنگ فضلی 

قائم شهر،خیابان ساری،چهارراه جویبار،مجتمع 

7هیرادسنتر،طبقه   

177-33375210 - شهرکتاب شهرقائم  مرادی   32 مازندران 

262کرج،مهرشهر،)نبش بلوار دوبست(روبروی پارک 136-22331055 - شهرکتاب   33 البرز کرج حمید سیردانی 

خیابان بهشتی،بعد از زیرگذر طالقانی،بین هالل احمر و 

 دارایی ساختمان ایران

136-23392912 - شهرکتاب  35 البرز کرج حمید شیرازی 

بین فلکه چهارم و -فردیسبلوار شهدای -فردیس-کرج

ساختمان شهر کتاب -پنجم  

136-26531533 - شهرکتاب  36 البرز کرج امیر آشنایی 

رجایی شهر ،بلوار موذن، روبروی دانشگاه آزاد 

 اسالمی،ساختمان البرز

136-23315990 - شهرکتاب  31 البرز کرج محمد مهدی رهبری 

1072-0336999 - شهرکتاب همدان،میدان جهاد،جنب موسسه کوثر  30 همدان همدان هوشنگ فضلی 
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)میاگل(91گرگان،بلوار ناهارخوران،باالتر از عدالت 171-23533037 - شهرکتاب   39 گلستان گرگان بهمن اسماعیل پور 

57ساوه، خیابان طالقانی، نبش سوم شعبان پالک  106-33373579 - شهرکتاب   

33325331-106  

 51 مرکزی ساوه نرجس خوانین زاده

71ارومیه،خیابان استادان،نبش کوی  133-22315151 - شهرکتاب  آذربایجان  ارومیه مریم مراد زاده 

 غربی

57 

 72تبریز،خیابان امام،نرسیده به چهارراه آبرسان،کوی 

2آبان، پالک   

137-22219171 - شهرکتاب آذربایجان  تبریز حمید رضا صیاد چمنی 

شرقی   

53 

و نهو چهل  مشهد،میدان حافظ،بین کوشش سی

 f ویک،بازاربزرگ اطلس،طبقه

157-22062171 - شهرکتاب خراسان  مشهد ابراهیم باال پروژه 

 رضوی

52 

157-21729136 - شهرکتاب مشهد نبش ظلع جنوبی چهاراه ابوطالب خراسان  مشهد ابراهیم باال پروژه 

 رضوی

53 

غربی جنب چلوکتابی برادران داخل پارشا  796تهرانپارس

بهزاد کتابفروشی  

درصد 51تا31 بهزاد  19255351191 

11171022-137  

 55 تهران تهران بهزاد زمردی

خیابان مقدس اردبیلی،میدان الف،انتهای خیابا الف،نبش 

 کوچه سوم

137-33719061 - شهرکتاب)فروشگاه الف(  

33719020-137  

 56 تهران تهران مژگان امجد

کاوه به  خیابان شهید کالهدوز)دولت سابق( تقاطع بلوار

72سمت جنوب خیابان وارسته،نبش کوچه مسیح،پالک   

137-33551712 - شهرکتاب)فروشگاه الماس(  51 تهران تهران خانم اوژند 

137-66312215 - شهرکتاب)فروشگاه الغدیر( یافت آباد ضلع شمال شرقی میدان الغدیر  

66312293-137  

 50 تهران تهران اسماعیل نصرتی

امید، مجتمع تجاری امید،پشت بانک تهرانپارس، شهرک 

 پارسیان

137-11132170 - شهرکتاب)فروشگاه امید(  

11132179-137  

 59 تهران تهران سید مهرداد صادقی

شهرک قدس ، خیابان ایران زمین، جنب فرهنگسرای ابن 

 سینا

شهرکتاب)فروشگاه ابن 

 سینا(

- 00109593-137  61 تهران تهران شهداد میرزایی 

میرداماد ،بین نفت و شمس تبریزی،مجتمع تجاری خیابان 

 آرین

137-33333151 - شهرکتاب)فروشگاه آرین(  

33333130-137  

 67 تهران تهران محمود بهمن پور
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شهر ری ،جده قدیم،خیابان شهید بغدادی،خیابان 

،مقابل پایانه اتوبوس مترو79آستانه،پالک   

137-55911171 - شهرکتاب)فروشگاه آستانه(  

55971153-137  

 63 تهران تهران مهدی حکیمی

شهرکتاب)فروشگاه  میدان پونک ،مجتمع تجاری سینا،طبقه همکف(

 بوستان(

- 33399701-137  

33390331-137  

 62 تهران تهران سیاوش باقرزاده

میدان بهمن،خیابان دشت آزادگان جنوبی،روبروی 

71فرهنگسرای بهمن،پالک   

137-55112773 - شهرکتاب)فروشگاه بهمن( شهین دخت میر  

 سعیدی

 63 تهران تهران

خیابان شهید بهشتی ،خیابان احمد قصیری )بخارست( 

 نبش خیابان سوم

137-00552909 - شهرکتاب)فروشگاه بهشتی(  65 تهران تهران فرخ نظری 

9پالک  3پاسداران،بوستان شهرکتاب)فروشگاه صدرا  

 بهشتی(

- 33539556-137  66 تهران تهران صدرا بهشتی 

میدان آزادگان،ابتدای بزرگراه محمد علی جناح پایانه 

 غرب

شهرکتاب)فروشگاه پایانه 

 غرب(

- 33650931-137  61 تهران تهران علی سراجی پور 

شهرکتاب)فروشگاه پایانه  بزرگراه بعثت پایانه جنوب

 جنوب(

- 55705316-137  60 تهران تهران محمود رضاپور 

شرقخیابان دماوند پایانه  شهرکتاب)فروشگاه پایانه  

 شرق(

- 11113326-137  69 تهران تهران محمد سعید امید وار 

شرقی 703تهرانپارس،خیابان تیر انداز نبش  شهرکتاب)فروشگاه  

 تهرانپارس(

- 11003769-137  

11060715-137  

 11 تهران تهران محسن بکران بهشت

 1 خیابان خرمشهر،نرسیده به مهناز،جنب شهرداری منطقه

39پالک   

شهرکتاب)فروشگاه 

 خرمشهر(

- 00151961-137  17 تهران تهران میر کاظم آل داود 

شهرکتاب)فروشگاه  خیابان انقالب،خیابان قدس،نبش بزرگمهر

 دانشگاه(

- 66901030-137  13 تهران تهران مجید عبداهلل زاده 

مجتمع تجاری 5شرقی  733فلکه اول تهرانپارس خیابان  137-11011210 - شهرکتاب)فروشگاه سپید(   12 تهران تهران اسد زاده 
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3712خیابان ولیعصر جنب پارک ساعی،پالک  137-00130176 - شهرکتاب)فروشگاه ساعی(  محمد رضا مهدی  

 زاده

 13 تهران تهران

میدان شهداء خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، 

33،فرهنگسرای اخالق پالک   

شهرکتاب)فروشگاه 

 شکوفه(

- 22199192-137  

22231399-137  

 15 تهران تهران امیر محمود طاهری

شهرداری  3شهریور،جنب ناحیه  71شاد آباد،خیابان 

70منطقه   

شهرکتاب)فروشگاه شاد 

 آباد(

- 66079565-137  16 تهران تهران جلیل بینش 

میدان هالل احمر،خیابان گلستان،ظلع شمال شرقی پارک 

7فدک،پالک  

137-11033113 - شهرکتاب)فروشگاه فدک(  11 تهران تهران اعظم کیان افراز 

7617خیابان شریعتی،پایین تر از پل صدر،پالک  137-33611233 - شهرکتاب)فروشگاه فرشته(   10 تهران تهران صالح بهشتی 

خیابان اسد آبادی)یوسف آباد( ضلع شمال شرقی میدان 

 فرهنگ

شهرکتاب)فروشگاه 

 فرهنگ(

- 00171011-137  

00171009-137  

 19 تهران تهران محمد تقی نگاری

فلکه دوم صادقیه، ابتدای ستارخان،برج گلدیس،طبقه 

03همکف پالک   

شهرکتاب)فروشگاه 

 گلدیس(

- 33309331-137  

33300631-137  

 01 تهران تهران رضا هاشمی نژاد

خیابان آیت اهلل کاشانی بعد از میدان نورجنب خانه 

 فرهنگ نور

137-33165113 - شهرکتاب)فروشگاه نور(  07 تهران تهران هادی قدیانی 

شهرکتاب)فروشگاه  خیابان شهید باهنر چهارراه کامرانیه

 نیاوران(

- 33305969-137  03 تهران تهران مهدیه مستغنی یزدی 

برزگراه رسالت،بعد از چهارراه مجدیه جنوبی،خیابان 

اول(شهید همایی )شانزده متری   

شهرکتاب)فروشگاه 

 مجیدیه(

- 00332029-137  02 تهران تهران فرزانه خاوری نسب 

60پالک  -خیابان مجیدیه شمالی)شمس آباد( میدان ملت 137-33513919 - شهرکتاب)فروشگاه ملت(   

33570303-137  

 03 تهران تهران محمد کاسف بزازی

میدان ونک خیابان مالصدرا مجتمع کار و تجارت 

37،خیابان پردیس، پالک   

137-00191315 - شهرکتاب)فروشگاه ونک(  

00191313-137  

 05 تهران تهران عبدالعظیم فریدون
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شهرکتاب)فروشگاه هفت  میدان ونک جنب موزه هفت چنار

 چنار(

- 55130199-137  06 تهران تهران احسان عظیمی 

0ضلع غربی میدان هفت حوض جنب شهرداری منطقه شهرکتاب)فروشگاه هفت  

 حوض(

- 11915273-137  01 تهران تهران مسعود گالبی 

درصد 71 نجی حکیمیه ، بلوار بهار،مرکز خرید الیزه،کتابفروشی نجی  19790122912 

11115219-137  

 00 تهران تهران سید حمید وزیری

جنت آباد شمالی تلوار ایرانشهر تقاطع بلوار انصارالمهدی 

و هنری نور جنت موسسه فرهنگی  

درصد 31 خانه کتاب جنت آباد  19737205366 

33059933-137  

 89 تهران تهران علی ثابت

درصد 31 خانه کتاب شفق تهران شهرک غرب بلوار دادمان خیابان شفق  19737730153 

00566331-137  

 91 تهران تهران جواد حق بین

60آذر پالک  76بلوار کشاورز خیابان  درصد 31 تیمور زاده   19737731356 

00019191-137  

 97 تهران تهران فرهاد تیمورزاده

اهمن روبروی مسجد  33تفت، میدان امان خمینی ،خیابان 

 شاه ولی، لوازم التحریر دوستان

درصد 71 دوستان عباس علی دوست  19721111631 

 حسینی

 93 یزد تفت


