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04533240971، ساختمان ارگ(شهید اعلمي)میدان شريعتي، خیابان هالل احمر اردبیلاردبیلانديشه1

04533246623خیابان امام خمیني، روبروي دبیرستان مدرساردبیلاردبیلبهروز 2

04532525590  امام میدانمشکین شهراردبیلدنیز3

603132336594خیابان ارديبهشت جنوبي، نبش کوچه اصفهاناصفهانشهرکتاب ارديبهشت4

03136630745خیابان چهارباغ باال، جنب باشگاه کارگراناصفهاناصفهانشهر فرهنگ و هنر5

03132225717خیابان آمادگاه، روبه روي هتل عباسي، طبقه همکف،  جنب دفتر هواپیمايياصفهاناصفهاننگارستان6

03132220916خیابان آمادگاه، طبقه همکف، جنب بانک ملياصفهاناصفهانشهرکتاب آمادگاه7

03131327681خیابان عالمه امیني شرقي، سه راه بازارچه، ساختمان پارسیاناصفهاناصفهانشهرکتاب شرق8

03132204029میدان امام حسین، ابتداي چهارباغ عباسياصفهاناصفهانفرهنگ سرا9

03132230034خیابان آمادگاه، روبه روي هتل عباسي، طبقه زيريناصفهاناصفهانحوزه هنري10

03132247559خیابان آمادگاه، روبه روي هتل عباسي، طبقه همکف، جنب بانک صادراتاصفهاناصفهانخانه کتاب11

03132200761خیابان چهارباغ عباسي، مجتمع چهارباغ، طبقه زيريناصفهاناصفهانجاويدان12

03191002426خیابان طالقاني- دولت آباد اصفهاناصفهاناعتالي وطن13

303136413765، واحد 4 شماره  ، ساختمان  بنزين  پمپ  آپادانا، مقابل چهارراهاصفهاناصفهاننقش  خورشید14

03132224164 آمادگاه، جنب بیمه ايران اولاصفهاناصفهانانديشه 15

403134389537خیابان جابر انصاري، کوچه شماره اصفهاناصفهانکلبه کتاب16

3809382486841کوي سنگ تراش ها، کوچه خواجه عابد، شماره اصفهاناصفهانري را 17

4503132228506چهار باغ عباسي،  مجتمع تجاري چهار باغ،  طبقه پايین، شماره اصفهاناصفهانالماسي18

1203132242397خیابان چهارباغ عباسي، پاساژ چهارباغ،  طبقه ي زيرين، شماره اصفهاناصفهانکتاب شما 19

03132227139  عباسي  هتل ، مقابل آمادگاهاصفهاناصفهانباستان 20

403136279500خیابان خاقاني، روبروي کوچه پارکینگ خاقاني، کوچه شماره اصفهاناصفهانشهر فرهنگ و هنر 21

6403136681510 ، شماره 12شیخ صدوق جنوبي، میدان برج ، کوچه اصفهاناصفهانهفت داستان22

03132221995  پايین  چهارباغ حسین، اول  امام میداناصفهاناصفهانقائم23

03132220900  سیدعلي خان  چهارباغ، خیابان خیاباناصفهاناصفهانمرکزي  24

4403132238695  زيرين، شماره ، طبقه  چهارباغ  عباسي، مجتمع  چهارباغاصفهاناصفهانسايه  25

اردبیل

اصفهان
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03132613151خیابان کهندژ، جنب دانشگاه پیام نور اصفهاناصفهاناصفهانشهرکتاب پیام26

03133203800خانه اصفهان، فلکه نگهباني، خیابان خلیفه سلطاني،  روبروي تقاطع دوماصفهاناصفهانجنگل27

03130663074خیابان عالمه امیني شرقي، سه راه بازارچه، ساختمان پارسیاناصفهاناصفهانشرق 28

03136680062خیابان ارتش، بعد از درب دانشگاهاصفهاناصفهانارديبهشت جهاد29

03153666261خیابان قدس،  روبه روي سازمان تبلیغات اسالميسمیرماصفهاندانشجو 30

1003145240168  شماره  پاساژ معیني، بلوار امام، شاهین شهراصفهانپژوهش 31

603145279801 غربي، شماره 7خیابان رازي،  فرعي شاهین شهراصفهانشهرکتاب شاهین شهر32

03145322852 شرقي13 و 12خیابان عطار، فرعي شاهین شهراصفهانملت33

03153231515میدان شهدا، پاساژ بهارشهرضااصفهانکلبه کتاب 34

2403153237027چهارراه شهرداري، نبش بن بست شهرضااصفهانارشاد 35

03152245627خیابان حکیم الهي، روبروي مسجد حاج هادي، طبقه زيرينشهرضااصفهانخانه کتاب 36

03155466920  جهاد کشاورزي کاشاني، روبروي اله   آيت چهارراهکاشاناصفهانخانه کتاب  37

03155466920خرداد،  ابتداي خیابان طالقاني، طبقه زير بانک انصار ، پارکینگ ساربوک15میدان کاشاناصفهانساربوک38

03142614558خیابان شريعتي، نرسیده به چهارراه فردوسي، جنب بانک سپه مرکزي، مجتمع ارژنگنجف آباداصفهانکتابسراي سبز 39

503142633800خیابان منتظري جنوبي، کوي معین، پالک نجف آباداصفهانفرهنگان 40

4702636520542فرديس، بین فلکه چهارم و پنجم، نبش خیابان کرجالبرزشهرکتاب فرديس 41

02635777501عظیمیه، بلوار شريعتي، مجتمع مهرادمالکرجالبرزچشمه البرز42

20702645354102خیابان انقالب، جنب بانک تجارت، شماره  نظرآبادالبرزکافه کتاب دانشجو43

109181413404نبش خیابان نواب صفوي، روبروي سپاه،  شماره - بلوار جنوبي امام ،ايالمايالمققنوس  44

908432221213بلوار آزادي، ابتداي خیابان آزادي ايالمايالمشهر کتاب ايالم45

04191032688خیابان چايکنار، اول جاده کندوان، مجتمع تجاري تفريحي باراما، طبقه اولاسکوآذربايجان شرقيخانه کتاب باراما46

04135561961خیابان امام، روبه روي مصليتبريزآذربايجان شرقيشايسته47

5304135543795خیابان ارگ جديد، تقاطع مصلي و طالقاني، به سمت ارتش، جنب داروخانه افخم، ساختمان تبريزآذربايجان شرقيحامد48

04135560601خیابان طالقاني، تقاطع ارکتبريزآذربايجان شرقيدهخدا49

البرز

ایالم

آذربایجان شرقی
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04133310359خیابان ولي عصر، خیابان کريم خان، روبروي مجتمع آذرآبتبريزآذربايجان شرقيخانه کتاب تبريز 50

04133362020خیابان امام، نرسیده به چهارراه آبرسان، روبروي بانک مسکنتبريزآذربايجان شرقيکاف51

09141090082میدان فهمیده، بلوار باغمیشه، روبروي پمپ بنزينتبريزآذربايجان شرقيکتاب ائوي روشن 52

09149294901میدان ساعت، جنب بانک سرمايهتبريزآذربايجان شرقياشراق53

2504135567818خیابان طالقاني، خیابان ارک جديد، نرسیده به مقصوديه، شماره تبريزآذربايجان شرقيستوده  54

126609144142051خیابان امام، نرسیده به چهارراه آبرسان، جنب پاساژ ونک، شماره تبريزآذربايجان شرقيباغ کتاب55

04135531933چهار راه باغشمال، نبش ساختمان بنیاد پژوهشي شهريارتبريزآذربايجان شرقيکافه کتاب شهريار 56

04135562727  پاساژ بهارستان  شمالي، روبه روي  ارتش خیابانتبريزآذربايجان شرقيبهارستان  57

04133362929خیابان امام، نرسیده به چهارراه آبرسان، نبش کوي بزرگ مهرتبريزآذربايجان شرقيفروزش58

304133379718 آبان، شماره 13خیابان امام خمیني، نرسیده به آبرسان اول، جنب مدرسه خیاباني، ابتداي کوي تبريزآذربايجان شرقي( آبان13)شهرکتاب تبريز 59

04133331590خیابان اوحدي، نرسیده به کريمخانتبريزآذربايجان شرقي(ولیعصر)شهرکتاب تبريز 60

04135555393  رازي  داروخانه  طالقاني، جنب  خیابان ابتدايتبريزآذربايجان شرقياختر 61

04133368731چهارراه آبرسان، بلوار آزادي، جنب مسجد طوبيتبريزآذربايجان شرقيفیروزه 62

04133301467خیابان ولي عصر،  نرسیده به فلکه بازار،  جنب داروخانه آفتابتبريزآذربايجان شرقياوستا 63

04133363070خیابان امام، نرسیده به آبرسان،  روبروي بزرگمهرتبريزآذربايجان شرقيبانک کتاب64

04135553259  بهمن29سینما  به   شمالي، نرسیده   شريعتي خیابانتبريزآذربايجان شرقيمولي  65

604133341011آبرسان، کوچه هالل احمر ، پشت هتل گسترش، روبروي مهدکودک آرام، شماره تبريزآذربايجان شرقيآيین  66

04134393409+1، مجتمع خريد ستاره باران، طبقه (نصف راه)خیابان میدان جهاد تبريزآذربايجان شرقي(ستاره باران)شهرکتاب تبريز 67

04135571685خیابان ارک جديد ، نرسیده به تقاطع مقصوديه ، روبروي ساختمان پزشکانتبريزآذربايجان شرقيحامد 68

04135560866خیابان مصلي، بین طالقاني و ارتشتبريزآذربايجان شرقيانس69

04137414281کمربندي شمالي، سه راه دانشگاهمراغهآذربايجان شرقيکتاب شهر مراغه70

21704137231099خیابان خواجه نصیر، جنب اداره فرمانداري، شماره مراغهآذربايجان شرقيري را71

04142278222چهار راه محرابمرندآذربايجان شرقيپژوهش 72

1/8904433446555خیابان استادان، روبروي بانک قوامین، شماره ارومیهآذربايجان غربيمجتمع فرهنگي ايران  کتاب 73

2104432253638 - 20خیابان امام، جنب اداره کل آموزش و پرورش، پاساژ نقش جهان، طبقه دوم، شماره ارومیهآذربايجان غربيحامد 74

04432250901ما بین فلکه خیام و فلکه جهاد،  جنب بانک مليارومیهآذربايجان غربيآواگستر75

1704433475757خیابان استادان، نبش کوچه ارومیهآذربايجان غربيشهرکتاب ارومیه 76

آذربایجان غربی
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04433227083انتهاي خیابان سعدي، میدان طريقت،  مجنمع سیتاديومارومیهآذربايجان غربيسرو77

04446244458خیابان انقالب، پاساژ دادخواهبوکانآذربايجان غربيموکريان78

04446222340  انقالب خیابانبوکانآذربايجان غربيسینا 79

04446222461  رفاه  بانک ،  روبروي  انقالب خیابانبوکانآذربايجان غربيصالحي80

04446244458  انقالب،  پاساژ دادخواه خیابان بوکانآذربايجان غربيحسین زاده  81

04444233338خیابان قدس،  روبروي درمانگاه پاستورپیرانشهرآذربايجان غربيموکريان 82

04436444248خیابان صمدزادهخويآذربايجان غربيدانشجو83

04436252250بلوار چمران، روبه روي خیابان رودکيخويآذربايجان غربيکسري 84

04444331324خیابان کمربندي، روبه روي بانک سپهسردشتآذربايجان غربيموکريان85

09144443054میدان شهرداري، پاساژ مهابادمال، طبقه همکفمهابادآذربايجان غربيخانه دوست 86

04442240975 طبقه زيرين بانک صادرات  غربي، الدين   صالح  آزادي، اول چهارراهمهابادآذربايجان غربيمهرگان 87

04442242821خیابان صالح الدين ايوبي غربي، ابتداي کوچه خسرويمهابادآذربايجان غربيپژوهش88

04445240961میاندوآب، خیابان امام، پاساژ نور، طبقه زيرزمین،  انتهاي پاساژمیاندوآبآذربايجان غربيرضايي89

09904819971خیابان طالقاني،  پاساژ شهريار،  طبقه پايینمیاندوآبآذربايجان غربيپاندورا 90

07733540500خیابان سنگي، خیابان بعثتبوشهربوشهرکافه کتاب پاتیزه91

09364554123خیابان امامزاده، فرهنگ سراي شیخ حسین چاهکوتائيبوشهربوشهرچامه92

3309397779712خیابان شهید عاشوري، نبش بهارستان بوشهربوشهرخانه کتاب93

07737225935خیابان وحدت، بازار مرکزيکنگانبوشهرکتابسراي نیک94

07733133754خیابان امام، نرسیده به داروخانه شبانه روزيگناوهبوشهرمرکزي 95

02165539880، بلوار دنیامالي، نبش چهارم غربي1 فاز انديشهتهرانکیان96

602188985759خیابان دکتر فاطمي، روبه روي هتل الله، خیابان باباطاهر،  شماره تهرانتهراننشرمرکز97

02166978582میدان هروي، مجتمع تجاري تیدا سنتر، طبقه دومتهرانتهرانسیبوک98

5502122716404، شماره (مقصودبیک سابق ) تجريش، خیابان شهید دربندي میدانتهرانتهرانآشتیاني99

1902188511060خیابان سهروردي، میدان پالیزي، شماره تهرانتهرانپنجره100

02126420726خیابان ظفر، خیابان گوي آباديتهرانتهرانقصه و افسانه101

102126455546اقدسیه، خیابان موحد دانش، جنب خیابان فیروزبخش، مجتمع تجاري آواسنتر، طبقه تهرانتهران(آوا سنتر)  2بوک لند 102

تهران

بوشهر
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202122553133خیابان پاسداران، نبش بهستان هشتم، شماره تهرانتهران( 2شعبه  )بهار ديدار 103

41202126602956، نرسیده به سه راه نشاط، شماره (دولت)خیابان کالهدوز تهرانتهرانکتاب جمله104

10902122554593خیابان پاسداران، خیابان گلستان دوم، شماره تهرانتهرانخانه کتاب پیدايش 105

2102122225679 ظفر، بعد از رودخانه، شماره  خیابان شريعتي، اولتهرانتهرانشهرزاد106

1209121019089خیابان شريعتي، باالتر از پل صدر، خیابان میرزاپور، خیابان سهیلي، ابتداي خیابان قلندري، شماره تهرانتهرانخانه کتاب امیر107

157109123178583خیابان شريعتي، پايین تر از تقاطع دولت، شماره تهرانتهراننیماژ 108

202188333600، نبش صالحي، شماره (شکراله)خیابان کارگر شمالي، بزرگراه گمنام، خیابان چهارم تهرانتهران(کارگر)چشمه 109

150009127270987خیابان شريعتي، جنب مترو قلهک، طبقه باالي بانک ايران زمین، شماره تهرانتهرانجايي ديگر110

12602122396359واحد - طبقه منفي يک - مجتمع تجاري ارگ - تجريش تهرانتهرانچهل کالغ 111

02188629006ونک، خیابان شیخ بهايي شمالي، جنب اوستاتهرانتهرانخانه کتاب کوبوک112

132102122854612شريعتي، روبروي ظفر، روبروي بانک ملت، شماره  خیابان تهرانتهرانمهرگان113

2502122564560دروس، خیابان يارمحمدي،  بعد از میر بلوکي، نبش مبتدي، شماره تهرانتهران( 1شعبه  )کتاب بهار ديدار 114

3602188731827، شماره   بیهقي  ارژانتین، اول میدانتهرانتهرانهما115

02122840899سه راه ضرابخانه، اول پاسداران، روبروي دشتستان چهارمتهرانتهرانياران 116

7202122024140جردن، بین ناهید و گلشن، خیابان گلفام، شماره تهرانتهرانپرنده آبي117

202126857549، واحد2نیاوران، خیابان مقدسي، ساختمان باالي بانک شهر، شماره تهرانتهرانکتاب سوژه 118

02122889101خیابان شريعتي، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، میدان قبا تهرانتهران(قبا)هوپا119

402122688557قیطريه، بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه، خیابان آشتیاني مفرد، شماره تهرانتهرانکربن 120

1102126450872 ، شماره 2، خیابان جماران، نبش برادران سبزي، مجتمع جم سنتر، طبقه (نیاوران)خیابان شهید باهنر تهرانتهران(جم سنتر)چشمه 121

02122843390  179  چهارم، شماره   دشتستان روي پاسداران، روبرتهرانتهران(پاسداران )هاشمي122

301202122718555  فردوس، شماره   باغ  بنزين  پمپ  عصر، روبروي خیابان وليتهرانتهرانباغ نو123

7602122593165بزرگراه صدر، خروجي عرفاني، ديباي جنوبي، شماره تهرانتهرانارغوان124

95602122886533شريعتي، باالتر از  سید خندان، روبروي بانک پارسیان، شماره تهرانتهرانمژدک125

02122224048میرداماد، بین خیابان نفت و شمس تبريزي، مرکز خريد آرينتهرانتهرانشهرکتاب آرين126

02166722622خیابان انقالب، خیابان خارک، بن بست اول، تماشاخانه مهرگانتهرانتهرانتماشاخانه مهرگان127

3902188757960 شهرداري، شماره   بنزين، جنب  خرمشهر، بعداز پمپ خیابانتهرانتهرانشهرکتاب خرمشهر128

13702122285969، ضلع شمال غربي، شماره  کامرانیه خیابان نیاوران، چهارراه تهرانتهرانشهرکتاب کارنامه129

2702122742190 ، واحد 2میدان تجريش، پاساژ تنديس، طبقه منفي تهرانتهرانشهرکتاب تجريش130
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02122297261 پاسداران، اقدسیه، پاساژ صاحبقرانیهتهرانتهرانگفتگو 131

802122341413 ساز، واحد   آتي  جنوب، مجتمع  چمران بزرگراهتهرانتهرانپارسیان132

902122549556، شماره (اخوان)پاسداران، بوستان دوم تهرانتهرانشهرکتاب پاسداران133

2402122557274خیابان منظريه جنوبي، نبش کوچه گلچین، شماره تهرانتهرانشهرکتاب منظريه134

302122220157میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابي، میدان مینا، شماره تهرانتهرانشهر کتاب مینا135

02166498190 پرديس  مالصدرا، خیابان  ونک، خیابانتهرانتهرانشهرکتاب  ونک136

2202122206715بلوار اندرزگو، سلیمي شمالي، خیابان امیر نوري، شماره تهرانتهرانعمارت روشنان137

09122032612، طبقه همکف10ونک، خیابان ماهتاب، خیابان آفتاب، ساختمان آفتاب، شمارهتهرانتهراندرخت بخشنده138

02122204838چیذر، میدان ندا، پاساژ ولیعصر، انتهاي پاساژ تهرانتهرانسرزمین کتاب 139

02122959770میدان هروي، خیابان آزادي، میدان مبارک آباد، خیابان نصیحت، بعد از مسجد، جنب داروخانه فرهنگتهرانتهرانفرهنگان صدف 140

26202122575736 دولت، چهار راه قنات، شماره  خیابانتهرانتهراننیما141

11002122462544سعادت آباد، بلوار مديريت، چهارراه سعادت آباد، مرکز خريد رويال، طبقه اول، واحد تهرانتهرانشهرکتاب وارسته142

3902122015757 و 38 ملت ، شماره   برج ، نبش صداقت  جنب کوچه   ملت ،  پارک ولیعصر، روبرويتهرانتهرانافرا 143

02122604109  پورمشکاني  خیابان  شريعتي، باالتر از ظفر، نبش خیابانتهرانتهرانپويان 144

2502122395293قیطريه، خیابان روشنايي، خیابان شهاب، نبش روشندالن، شماره تهرانتهرانآوند145

02122688971 خداداد  کوچه موسیوند، نبش قدس، خیابان  میدان   به  شريعتي، نرسیدهتهرانتهرانشمس  146

02188553989خیابان شهید بهشتي، خیابان احمد قصیر، نبش خیابان سومتهرانتهرانشهرکتاب بهشتي 147

76502188408288، شماره  کالته  کوچه  شريعتي، باالتر از مطهري، نبشتهرانتهرانشهرکتاب مرکزي148

26002122547270 دولت، چهار راه قنات، شماره  خیابانتهرانتهراننیما 149

02122607342شريعتي، پائین تر از پل صدرتهرانتهرانشهرکتاب فرشته150

196702122710286خیابان شريعتي، نرسیده به میدان قدس، جنب بانک گردشگري، شماره تهرانتهرانکتاب گوشه151

102122179838ولنجک، انتهاي خیابان الف، نبش مجموعه فرهنگي مذهبي حضرت قاسم، شماره تهرانتهرانشهرکتاب الف152

1502174438793 و 14بلوار اندرزگو، به سمت غرب، بعد از چهارراه کامرانیه،  مرکز خريد ساناسنتر، طبقه اول، واحد تهرانتهرانبوک حال153

02122667714خیابان ولیعصر، خیابان مقدس اردبیلي، نرسیده به میدان الف، مجتمع تجاري پاالديومتهرانتهران  (پاالديوم)بوک لند154

02122736554خیابان ولیعصر، باغ فردوس، کوي دلبر، مجموعه حوزه سینمايي ايران، داخل باغتهرانتهران(باغ  فردوس)حوض نقره 155

02122669425، مجتمع سام سنتر، طبقه اول(فرشته)خیابان ولیعصر، بعد از پارک وي، خیابان فیاضي تهرانتهرانهوم156

02188714644خیابان میرزاي شیرازي، خیابان خالد اسالمبولي، نبش کوچه دومتهرانتهرانآفرينش مرکزي 157

102166403386خیابان انقالب، خیابان وصال شیرازي، کوچه شفیعي،  شماره تهرانتهران(وصال)ققنوس 158
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14402191070887خیابان کريمخان، بین ايرانشهر  و ماهشهر،  شماره تهرانتهرانزيتون159

10702188907766خیابان کريمخان، ابتداي خیابان میرزاي شیرازي، شماره تهرانتهران(کريمخان)چشمه160

120202166425118خیابان کارگر شمالي، باالتر از بلوار کشاورز، شماره تهرانتهرانبوکشار161

02188866744، طبقه اول48خیابان کريمخان، خیابان ايرانشهر، خیابان کالنتري، شماره تهرانتهراندي 162

14002188490138خیابان کريمخان، بین ايرانشهر و ماهشهر، شمارهتهرانتهراننگاه  163

21202188829192خیابان سمیه، بین ايرانشهر و سپهبد قرني، نبش بن بست پروين، شماره تهرانتهرانکتاب کاريزنو 164

194102188891894خیابان ولي عصر، باالتر از خیابان فاطمي، زير ساختمان خبرگزاري ايرنا ، شماره تهرانتهرانکتاب پارسه  165

37502188434104، شماره (شهید گودرزي ) 6خیابان سهروردي، نبش انديشه تهرانتهرانکمال الملک 166

02188343807 -13 آبان، شماره 13خیابان کريمخان، نرسیده به داروخانه تهرانتهرانعلمي و فرهنگي167

02188024086يوسف آباد، میدان سلماستهرانتهرانفرحبخش168

78902166345241شرق به غرب خیابان انقالب، بعد از پل کالج ، شماره تهرانتهرانکتاب نوک مدادي169

1502188905846، شماره (ششم)خیابان نجات الهي، کوچه عبیدي تهرانتهرانشهر کتاب ايرانشهر170

02188724696 261مقام ، شماره  قائم به   مطهري، نرسیده  خیابانتهرانتهرانهوشیار171

168502188938838خیابان ولي عصر، نرسیده به میدان ولي عصر، نبش خیابان نصر، شماره تهرانتهرانهاشمي 172

02188712228خیابان فتحي شقاقي،  بین چهلستون و اسدآباديتهرانتهرانفانوس 173

1702188711321 افروز، شماره  دل  ششم  خیابان وزرا ،  کويتهرانتهرانکتابسرا174

10002188899365الرستان، شماره  خیابان مطهري، اول تهرانتهرانالرستان 175

30802188942247کريمخان، شماره   ولیعصر، اول  میدانتهرانتهراننسل  نوانديش176

3302188717888   خیابان  فرهنگ، نبش  آباد،  میدان يوسفتهرانتهرانشهرکتاب  فرهنگ177

02188042569، بن بست رز ، مجتمع رز53 و 51يوسف آياد،  باالتر از پمپ بنزين، بین کوچه تهرانتهرانهوپا يوسف آباد178

02188941715میدان ولیعصر، ابتداي بلوار کشاورز ، حد فاصله میان ولیعصر و خیابان فلسطین،  نبش کوچه برادران مظفرتهرانتهرانفرهنگ 179

194602166411508 خیابان فاطمي، شماره  خیابان ولیعصر،  نبشتهرانتهرانبدرقه  جاويدان 180

02188728016خیابان ولیعصر، باالتر از ضلع جنوبي پارک ساعيتهرانتهرانشهرکتاب  ساعي181

14402188981927 ، شماره 6   کوچه ، نبش  فاطمي خیابانتهرانتهرانمیعاد 182

197702188913879خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهري، شماره تهرانتهرانتنديس183

14402188325376 ايرانشهر و ماهشهر، شماره  خیابان کريمخان، بین تهرانتهرانثالث 184

197802188957176خیابان ولیعصر، دو راهي يوسف آباد، روبروي خبرگزاري جمهوري اسالمي، شماره تهرانتهرانبهجت185

30802166907804   غربي، شماره  جنوب کارگر ضلع بلوار کشاورز،  تقاطع تهرانتهرانکتاب آمه186
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9102188313431خیابان کريمخان، رويروي ايرانشهر ، شماره تهرانتهرانگويا  187

134002166460932 فروردين، شماره 12خیابان انقالب،  بین خیابان منیري جاويد و تهرانتهرانآگاه 188

127402166463545خیابان انقالب، بین فروردين و فخررازي، جنب پاساژ فروزنده، شماره تهرانتهرانبیدگل  189

7802166405627خیابان انقالب، ابتداي خیابان فخررازي، شماره  تهرانتهرانپارت   190

02166404110خیابان انقالب، نبش خیابان ارديبهشت، بازارچه کتابتهرانتهرانچاپخش 191

126802166400706فروردين و خیابان فخررازي، شماره 12خیابان انقالب، بین خیابان تهرانتهرانخوارزمي192

02166413722خیابان انقالب، خیابان ارديبهشت، بازارچه کتابتهرانتهرانققنوس 193

115802166409243خیابان انقالب، مقابل سینما سپیده، شماره  تهرانتهرانمولي   194

7802188300415خیابان کريمخان، نبش خردمند، تهرانتهرانيساولي 195

29702166958966 فروردين، شماره 12  خیابان انقالب، ابتدايتهرانتهرانکتاب پرهام196

902166460925خیابان انقالب، خیابان قدس، نبش بزرگمهر ، شماره تهرانتهرانشهرکتاب دانشگاه197

142402166404532خیابان انقالب، مقابل دانشگاه تهران، شماره تهرانتهرانجیحون 198

02166461007  دانشگاه  خیابان خیابان انقالب، اولتهرانتهرانتوس199

135002166951762خیابان انقالب، مقابل تربیت بدني دانشگاه تهران، شماره تهرانتهرانفرهنگسراي  سبز200

120602166408667 ، شماره   دانشگاه خیابان انقالب، مقابلتهرانتهرانروزبهان 201

129402166403156 فروردين و فخررازي ،  شماره 12خیابان انقالب، روبروي دانشگاه تهران،  بین تهرانتهرانجاويدان202

02166461003خیابان انقالب،  بازارچه کتابتهرانتهرانيساولي203

02166417301خیابان انقالب،  بین فروردين و فخررازي، نبش پاساژ فروزندهتهرانتهرانپیشگام204

8302166411429خیابان انقالب، نبش خیابان ارديبهشت، بازارچه کتاب، شمارهتهرانتهراناختران  205

02166493620خیابان انقالب،  بین وصال و  فلسطینتهرانتهرانکتاب اسم206

128602166488182فروردين و خیابان فخررازي، شماره 12خیابان انقالب، روبروي دانشگاه تهران، بین خیابان تهرانتهرانچتر207

02166941783خیابان ستارخان، نبش کوچه اکبريان آذرتهرانتهرانمفید208

12/102166470239میدان انقالب، ضلع جنوب شرقي، شماره تهرانتهرانمهر209

209386944628بزرگراه شهید خرازي، ايرانمال، طبقه جي تهرانتهرانشهرکتاب ايرانمال210

02122270564، خانه موزه شهید بهشتي12خیابان ظفر، خیابان صبر، خیابان مطهري، کوچه بهشتي، شماره تهرانتهرانکتابخورها211

402144971988بزرگراه ستاري شمال، نبش خیابان پیامبر مرکزي، مجتمع تجاري کورش، طبقه پنجم، واحد تهرانتهرانچشمه کوروش212

6002175935455، تقاطع فخار مقدم، مجتمع آرن، طبقه دوم، شماره (جنوب اريکه ايرانیان)بلوار فرحزادي، خیابان حافظيتهرانتهرانچشمه آرن213

09384439577ضلع شرقي زيرگذر گیشا، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعيتهرانتهرانعلوم اجتماعي214



1401/2/18: تاریخ

20 از 9صفحه 




31
تا
21از
)فهرست
کتابفروشی
هایی
که
همزمان
با
سی
وسومین
نمایشگاه
بین
المللی
کتاب
تهران
1401
اردیبهشت)


درصد
تخفیف
عرضه
می
کنند10کتاب
های
نشرمرکز
را
با
حداقل.

 تلفننشانیشهر استاننام کتابفروشیردیف

02157461030نازي آباد، خیابان احدي، لوتوس مال، طبقه سومتهرانتهرانارديبهشت تهران215

02188372500شهرک غرب، ايران زمین، ابتداي خیابان مهستان، مرکز تجاري گلستانتهرانتهرانهمیشه216

۱۵02144695359اکباتان، فاز يک، خیابان حناني، روبه روي خیابان ورزش، بازارچه ي هفت، واحد تجاري تهرانتهرانزيما217

02166475882خیابان انقالب، بعد از خیابان وصال شیرازي، نبش کوچه اسکوتهرانتهرانافق218

02166954748 1304 فروردين و فخررازي، شماره 12خیابان انقالب، بین خیابان تهرانتهرانکتاب ديدآور219

02176311242بلوار بهشتيگیالوندتهرانکتابشهر ايران220

09359621040چهار راه بازار، مجنمع تجاري علوي، طبقه اولشهرکردچهارمحال و بختیاريرخ 221

9603832251789 دوم،  پالک   طبقه صادق،  امام  محرم،  مجتمع 12 خیابان شهرکردچهارمحال و بختیاريماکان 222

25405632224495میدان شهدا، نبش حکیم نزاري يک، شماره بیرجندخراسان جنوبينمايشگاه دائمي کتاب223

8905632233965، شماره 8خیابان طالقاني، طالقاني بیرجندخراسان جنوبيقهستان224

2205632222221 ، شماره 2میدان ابوذر،  خیابان مدرس،  نبش مدرس بیرجندخراسان جنوبيخوارزمي225

05632729397خیابان امام خمینيفردوسخراسان جنوبيشهر کتاب مبین 226

05152538160خیابان المهدي، کوچه نصرتربت جامخراسان رضويکتابخانه نصر 227

05152278609خیابان کاشاني، پاساژ الله، طبقه پايینتربت حیدريهخراسان رضويسرو آزاد 228

1209120876820ابتداي خیابان ابوريحان، شماره سبزوارخراسان رضويشباهنگ229

05144243351چهارراه دادگستري، حد فاصل فلکه سه گوشسبزوارخراسان رضويانديشه سبز 230

2405155242024حاشیه امام کاشمرخراسان رضويبهار231

805155245320روبه روي دادگستري کاشمرخراسان رضويهوش برتر232

705157258291 و 5بین امام خمیني گنابادخراسان رضويکتابستان233

4005138678911، شماره 15هفت تیر مشهدخراسان رضويخانه تجربه 234

05138430147دکترا ، چهار راه   دانشگاه خیابانمشهدخراسان رضويامام  235

105137651474، نبش شقايق 2بلوار سجاد، بزرگمهر شمالي مشهدخراسان رضويشهرکتاب شاهنامه 236

705136110385 و 5بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد مشهدخراسان رضويکتاب قاف 237

4005132213289 ، پاساژ مهتاب، طبقه منفي يک، واحد 20میدان سعدي، خیابان سعدي مشهدخراسان رضويآواي حکمت 238

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی
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105137600808بلوار سجاد، چهارراه بهار ، پاساژ زمرد ، طبقه منفي مشهدخراسان رضويخانه  کتاب انسان 239

6305138944495، شماره 15بلوار وکیل آباد، بلوار صیاد شیرازي مشهدخراسان رضويجلوه  240

1505135010927بلوار وکیل آباد، بلوار دندان پزشکان، نبش دندانپزشکان مشهدخراسان رضويآنجا 241

1305138407938 و 11سینا   ابن  دکترا،  بین  کوي ابتدايمشهدخراسان رضويقلم 242

1305137647360بلوار سجاد، حدفاصل چهارراه بهار، چهارراه بزرگمهر، پاساژ بهاران، شماره مشهدخراسان رضويبهاران 243

05138428447 بلوار مالصدرا ، پاساژ پرديس  احمدآباد، ابتداي میدانمشهدخراسان رضويآفاق 244

3805132234623، شماره 1 منهاي   سعدي، پاساژ مهتاب، طبقه خیابانمشهدخراسان رضويهیواد 245

05138403463 جهاد دانشگاهي ادبیات، مجتمع  راه  سهمشهدخراسان رضويجهاد دانشگاهي 246

05132242941پايین ،  پاساژ مهتاب،  طبقه   سعدي میدانمشهدخراسان رضوينوردانش247

05138430616خیابان دانشگاه،  نبش چهارراه دکترامشهدخراسان رضويفلسطین نیماژ248

05137641396بلوار سجاد، پاساژ پرديس،  طبقه فرهنگ و هنرمشهدخراسان رضويتولدي ديگر249

05137139026بلوارقرني،  نبش چهارراه ابوطالبمشهدخراسان رضويشهرکتاب مشهد250

6405138482425، شماره 6 و 4خیابان ابن سینا،  بین ابن سینا مشهدخراسان رضويپرديس کتاب 251

05132218778  سعدي،پاساژ مهتاب میدانمشهدخراسان رضويايران  252

05138426809احمدآباد، بین بلوار ابوذر غفاري و رضا ، کنار مسجدمشهدخراسان رضويعالمه 253

1705138421542و15خیابان راهنمايي، بین راهنمايي مشهدخراسان رضويشايان 254

05138433157میدان نقي آباد،  ابتداي خیابان دانشگاهمشهدخراسان رضويآبان255

05138404991چهارراه دکترا ، بازار گلستانمشهدخراسان رضويکافه کتاب آفتاب 256

305137246673 و 1میدان سعدي، بین سناباد مشهدخراسان رضويشقايق257

05138405537چهارراه دکترا، بازار کتاب گلستانمشهدخراسان رضويکاويان کتاب258

3005138441460،  شماره 19/1احمدآباد، خیابان ناصرخسرو ، ناصرخسرو مشهدخراسان رضويگل آفتاب259

05137662758بلوار سجاد، پاساژ مومنيمشهدخراسان رضويخورشید خانم 260

05136095631میدان آزادي، زيرگذر پارک ملتمشهدخراسان رضويجهاد دانشگاهي 261

38605138678587، شماره (بین هنرستان و هفت تیر) 20 و 18بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد مشهدخراسان رضويچشمه دلشدگان 262

1905142212352خیابان دارايي، نبش دارايي نیشابورخراسان رضويشب هاي روشن263

05142213329 همکف پاساژ ولیعصر، طبقه  شمالي،  فردوسي  خیاباننیشابورخراسان رضويکلیدر264

12905142621040بلوار فجر، بین خیابان حجت و موعود، شماره نیشابورخراسان رضوينوردانش 265

خراسان شمالی
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05832721536خیابان طالقاني شرقي، روبه روي پاساژ ارم، پاساژ تاج فر،  طبقه زيرينبجنوردخراسان شماليانديشه سبز266

05832427403شهريور، نبش کوچه مهجور17ابتداي خیابان بجنوردخراسان شماليامید فردا 267

09105122509عصر،طبقه زيرزمین، واحد آخر پاساژ ولي ، (جنوبي به طرف شريعتي)  مخابرات  چهارراهبجنوردخراسان شماليپالیزبان 268

05832721536 زيرين فر ، طبقه  ، پاساژ تاج  شرقي  طالقاني خیابانبجنوردخراسان شماليانديشه  سبز269

09158884525(بازار موبايل جديد)خیابان برنجي عباس کريمي راد، جنب پاساژ نیلي بجنوردخراسان شماليري را 270

06142629735، پاساژ کوثر  امام خیابانانديمشکخوزستاننظريان  271

06142653576 62 شهیدآويني، شماره   شهدا، خیابان کويانديمشکخوزستانرحماني 272

06133379070(ع)کیان پارس، فلکه سوم، نبش خیابان میهن شرقي، موقوفه  مدنیان، بازار امام رضااهوازخوزستانمحام273

06191001120خیابان حافظ، بین خیابان سیروس و خیابان نادرياهوازخوزستانرشد274

33306132210254خیابان حافظ، حد فاصل خیابان نادري و خیابان سیروس، شماره اهوازخوزستانشرق275

106133901005کیانپارس، نبش نهم شرقي، پاساژ رويال پارس، شماره اهوازخوزستانسیبوک276

06134454548(  و بوعلي فیاض) و سنگر  پارک  فلکه   بین  اصلي  کارمندي، خیابان زيتوناهوازخوزستانجعفري  277

06153228166خیابان زند، جنب بانک صادرات مرکزي، پاساژ کوثرآبادانخوزستانالفبا278

09166738059خیابان شهیدان نیک پور، جنب الکتريکي محسنيبهبهانخوزستانارديبهشت 279

06152815590  فاطمیه  دبستان  پیروز، جنب خیابانبهبهانخوزستانمهدي  280

06142261821  شريعتي  بهشتي، نبش خیاباندزفولخوزستانمعراج 281

06142241012خیابان نبوت، نبش هجرتدزفولخوزستانرشد282

06136218120چهاراره امام، خیابان سنگفرششوشترخوزستانرشد 283

06143226263 پیوند  آژانس بهمن، جنب22 سینما   آزادي، روبروي خیابانمسجد سلیمانخوزستانبامداد 284

02433324482میدان انقالب، ابتداي خیابان سعديزنجانزنجانشهرکتاب زنجان285

02433366425خیابان امام، جنب امام زاده سید ابراهیمزنجانزنجانپاتوق کتاب 286

02433324132 رهبري کوي  سینما قدس،  روبروي زنجانزنجانکتابکده  فرهنگ 287

03132225717خیابان خیام، ايستگاه راه آهن، ساختمان قديمزنجانزنجانفرهنگان زنجان288

32/202433443079چهارراه سعدي، ابتداي خیابان بعثت، روبروي مجتمع تجاري آريا، شماره زنجانزنجانکافه  کتاب289

02433336572سعدي وسط، زينبیه غربي،  بعد از پاساژ هشت بهشت،  ساختمان آراکسزنجانزنجان(باغ کتاب زنجان)شهر کتاب زنجان 290

02434228565قیدار، خیابان امام، پايین تر از میدان شهدا ، روبروي سپاه ، جنب خشکشويي شهرامزنجانزنجانقلم 291

زنجان

خوزستان
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02333333487بلوار سعدي، جنب اداره کل آموزش و پرورشسمنانسمنانخالق 292

02333327282بلوار ولي عصر، روبروي پارک سنگيسمنانسمنانشهرکتاب سمنان293

02333325295خیابان میرزاي شیرازي، نبش کوچه دوازدهمسمنانسمنانخانه کتاب  بامداد  294

02333360058 ، ساختمان طباطبايي9ضلع جنوبي میدان مشاهیر،  قدس سمنانسمنانسوشیانس295

20002333337060بلوار مولوي، کنار در خوابگاه دانشجويي فرهنگ، شماره سمنانسمنانکتاب خوب296

02332229708 بهمن، جنب مخابرات22خیابان شاهرودسمنانسرزمین  کتاب 297

02332221410 شهر بهمن، پاساژ بزرگ22خیابان شاهرودسمنانمعین298

05433224146تقاطع خیابان آزادي و حسین برزاهدانسیستان و بلوچستانحافظ 299

05433218619 ، جنب اداره بنیاد شهید2خیابان آزادي، روبروي آزادي زاهدانسیستان و بلوچستانشهر کتاب حکیم 300

30207144332652   قدس، شماره  ولیعصر، خیابان میدانآبادهفارسارجمند301

07154226649  جمهوري خیابانجهرمفارسکلبه کتاب302

07152628573 خیابان کابلخنجفارسبامداد303

07153564626  ملي  باغ مقابلدارابفارسخوشنود 304

07136263595میدان دانشجو، جنب خوابگاه دانشجويي قدسشیرازفارسکتاب سراي قائم305

07136541515 ، ساختمان هیراد، طبقه همکف6بزرگراه چمران، بلوار نیايش، نبش کوچه شیرازفارسمجموعه بل 306

07138325358 5 و 3بلوار قدوسي شرقي، بین کوچه شیرازفارسباغ آلبالو307

07136269826 دانش  پیام  دبیرستان آباد،  روبروي  رحمت مالصدرا، اول چهارراه شیرازفارسمرکزي 308

1407132350567، نبش کوچه   سینما سعدي چهارراه  به  ،  نرسیده قصرالدشتشیرازفارسبرادر309

F20107136470193، واحد 2، مجنمع تجاري شیرازمال، طبقه 22خیابان ستارخان، نرسیده به بیمارستان خدادوست، کوچه شیرازفارسبوک لند شیرازمال310

07132318388خیابان مالصدرا ، روبروي بانک مسکنشیرازفارسجمالي311

07132231532خیابان زند، خیابان دهنادي، سومین مغازه دست راستشیرازفارسمرکز کتاب312

07136473771خیابان مالصدرا، نبش خیابان خلیلي، پاساژ آناهیتاشیرازفارسخوارزمي313

07132232211خیابان تختي، خیابان بازار تحريرشیرازفارسگلستانه 314

07136293121خیابان قصرالدشت،  آسیاب قوامي،  روبروي انتقال خونشیرازفارسبانک  کتاب315

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس
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07132316242  خیام  زند، روبروي خیابانشیرازفارسبوستان کتاب مطهري316

23A07132346458چهارراه پارامونت، ابتداي نادر، مجتمع زيتون، طبقه سوم، واحد شیرازفارسبهار شیراز317

07136473308 ، ساختمان پزشکان4خیابان مالصدرا ، نبش کوچه شیرازفارسگوتیک 318

07132317246ابتداي خیابان مالصدرا، از سمت نمازي، روبروي ايستگاه اتوبوسشیرازفارسعبدالهي 319

07136316287، مجموعه آبي18 و 16خیابان قدوسي غربي، بین کوچه شیرازفارسکتاب آبي320

3307132273607پشت باغ جهان نما،  انتهاي خیابان نفت ، شماره شیرازفارسشهرکتاب شیراز321

211007136283089 ،  شماره 3عفیف آباد،  مجتمع ستاره فارس،  طبقه تجاري شیرازفارسايرانیان322

07132335169مشیر فاطمي،  ابتداي معدلشیرازفارسدنیاي کتاب خرد323

607136258147بلوار دکترحسابي، ابتداي جاده صدرا، مجتمع خلیج فارس، پرديس سینمايي هنر شهر آفتاب، بلوک شیرازفارسآبگون324

07136363884خیابان معالي آباد، ساختمان الف، طبقه دومشیرازفارسشیرازه325

07132355009خیابان معدل شرقي، روبروي هنرستان معدلشیرازفارسهزاردستان شیراز326

07153345300ضلع غربي میدان مصليفسافارسجبهه کتاب327

07143222373 تیر7خیابان مرودشتفارسمعین328

02833345591میدان عدل، ابتداي فردوسي شماليقزوينقزوينپويا کتاب329

02833655272میدان نخبگان، جنب دانشگاه آزاد اسالميقزوينقزوينشهرکتاب قزوين330

09127237393تقاطع طالقاني و مدرس، برج تجاري خلیج فارس، طبقه اولقزوينقزويندهکده کتاب 331

02833221660  طالقاني، سر پل خیابانقزوينقزويندانشجو332

02833345591میدان عدلقزوينقزوينپوياکتاب 333

02833223246چهارراه پادگان، ابتداي فلسطین شرقي، جنب اداره آبقزوينقزوينمینوي خرد334

02533550125خیابان ساالريه،  نرسیده به میدان میثم، مجتمع اريکه مللقمقمکتاب گارسه335

02532942491خیابان عطاران،  بین کوچه دوم و چهارمقمقمکتاب سرو336

6502537744697  خیابان ارم، پاساژ قدس، شمارهقمقمکتابکده 337

6302537837011  شماره   حجتیه، شهدا، خیابان میدان قمقمخانه کتاب 338

57802537744015چهارراه شهدا ، شماره قمقمکتاب و مطبوعات 339

02532907700، جنب بانک رسالت25 و 21بلوار امین، بین کوچه قمقمشهرکتاب قم340

D1602533557210بلوار غدير، مجتمع بازار شهر، طبقه اول ، واحد قمقمبوک گاردن341

قزوین

قم
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2502537830475خیابان ارم، جنب بانک ملي،  ساختمان ناشران، شماره قمقمکتابهاي خوب342

22502537733779 و 224 و 223بلوار معلم، مجتمع ناشران، طبقه دوم، واحدهاي قمقمارمغان طوبي343

60302536505137، شماره 2میدان سعیدي، مجتمع سیرنگ،  طبقه قمقمکوچه  باغهاي  نیشابور 344

4602537847769 و 33خیابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه همکف، واحد قمقمبهزاد 345

08734230100خیابان طالقاني، مجموعه فرهنگي بانهبانهکردستانآينده346

08734261020خیابان امام، جنب مسجد جامعبانهکردستانمانگ بانه347

08736223594سه راه مسجد جامعسقزکردستانمحمدي348

08733229006خیابان پاسداران، کوچه پشت پاساژ بهاره، مجتمع دايموندسنندجکردستانکتاب سرو 349

08733287455پاسداران، ابتداي خیابان تعريف، جنب بانک رفاه خیابان سنندجکردستانفرهنگ 350

08733231542خیابان شهید تعريف، روبروي کلینیک آرا، مجموعه فرهنگي شارسنندجکردستانشار351

20208733227228 واحد   دوم،  کردستان، طبقه تجاري ، مجتمع   پاسداران خیابانسنندجکردستانکتاب  شهر سنندج352

4508733162968خیابان شهدا، روبروي پارک شهدا، جنب گلسراي گل شهر،  ساختمان سنندجکردستاننالي353

08733231812خیابان پاسداران، روبروي مجتمع صدف سراي وکیليسنندجکردستانژيرا 354

08733156100خیابان شهدا، پاساژ عزتيسنندجکردستانکتابسراي امام غزالي355

808735228648الدين، پاساژ کريمي، واحد   شهید جمال خیابانقروهکردستانمهرگان  356

7208725230683 اقبال، واحد  تجاري ، مجتمع   شريعتي خیابانقروهکردستانپارسه357

08734546520خیابان جمهوري، پاساژ عدالت،  طبقه دوممريوانکردستانلورکا358

08734522889خیابان جمهوري، پاساژ عدالتمريوانکردستانقانع  359

08744331324 پنجوين110  وري پیلهمريوانکردستانموکريان 360

08734546892خیابان جمهوري، پاساژ عدالت، طبقه زيرزمینمريوانکردستانهرمس 361

608734551241خیابان جمهوري، پاساژ پالسکو ،  شمارهمريوانکردستانهیژا 362

8903444310086، شماره 9خیابان ارگ، جنب ارگ بمکرمانآبان363

03443262348 دانشجو خیابانجیرفتکرمانقائم 364

31303443266066خیابان آزادي، بعد از میدان معلم ، شماره جیرفتکرمانشهرکتاب جیرفت365

03434253890 شهدا  میدان رفسنجانکرمانخورشید شب 366

03442233234ابتداي خیابان بروجرديسیرجانکرمانفرهنگستان367

کرمان

کردستان
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03442201460بلوار سرلشکر ايران نژاد، ساختمان ماهور،طبقه همکفسیرجانکرمانکتاب مستطاب368

4903432470245میدان کوثر، پاساژ کوثر، واحد کرمانکرمانطاقچه369

03432456601میدان کوثر، بلوار نصر، جنب بانک کارآفرينکرمانکرمانطوبي 370

03432446337  ملي  بانک  تهران، جنب  جاده اولکرمانکرماننکويي 371

503432816194 و 3 بلوار هوانیروز، بلوار بعثت، بلوار شقايق، بین کوچه کرمانکرمانخواجو372

03432262056  احمدي راه سهکرمانکرمانحاجي پور373

03432222354چهار راه احمدي، جنب داروخانهکرمانکرمانکتابرسان 374

1703432222293، کوچه شماره (گنجعلي خان)خیابان شريعتي،  روبروي سه راه تجلي کرمانکرمانکتابسراي ارديبهشت 375

03432224714خیابان بهشتي، جنب پاساژ صالح المهديکرمانکرمانکتاب سرو 376

4903432470245میدان کوثر، ابتداي بلوار نصر،  محوطه شهرداري، واحد کرمانکرمانطاقچه 377

03433243010بلوار شفا، بلوار طرفدار، نبش کوچه اولکرمانکرمانماهان کتاب 378

03432469600میدان آزاديکرمانکرمانبانک کتاب آزادي 379

2209131418011خیابان ابوذر شمالي، بلوار شهید نیکزاد،  میدان کربال،  بلوار امام حسین،  کوچه شماره کرمانکرمانحقیقي380

03432658244بلوار جمهوري، مجتمع برج اول،  طبقه دومکرمانکرمانمانوش 381

203432437311ابتداي خیابان استقالل، قبل از کوچه کرمانکرمانکتاب خوب 382

03433777776داخل مجموعه شاه نعمت اهللماهانکرمانقائم 383

09181338981 پشت مسجد جامع، پاساژ ارگاسالم آباد غربکرمانشاههرمس اسالم آباد غرب 384

5708338223599 خیابان ويال ، پالک   بهمن،22خیابان کرمانشاهکرمانشاهپرهام385

10508338439240چهارراه نوبهار، نبش کوچه کرمانشاهکرمانشاهشهرکتاب کرمانشاه386

08333964443خیابان دبیر اعظم، پاساژ سروشکرمانشاهکرمانشاهکیان کتاب387

08337223991خیابان مدرس، روبروي پارکینگ شهرداريکرمانشاهکرمانشاهکتیبه شرق388

08337290442  دوم ، طبقه  دبیراعظم، پاساژ سروش خیابانکرمانشاهکرمانشاهپويان 389

08334329454، مقابل شیريني سراي بادامک و گالري فانوس(خیابان کوثر)، ورودي خیابان کارمندان 7، ايستگاه 2فرهنگیان فاز کرمانشاهکرمانشاهتوس  390

09189303460خیابان دبیر اعظم، پاساژ سروشکرمانشاهکرمانشاهسهرابي 391

08337225657احمر  هالل ، خیابان کاشاني اله  آيت میدانکرمانشاهکرمانشاهرستمي  392

08337227538 اول ،  پاساژ میرداماد، طبقه   دبیراعظم خیابانکرمانشاهکرمانشاهدانته  393

08338252868بلوار مصطفي امامي، نرسیده به چهارراه گلستان، روبروي بانک مليکرمانشاهکرمانشاهکتاب شهر کرمانشاه394

کرمانشاه
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08338351892 بهمن، چهارراه سي متري دوم22خیابان کرمانشاهکرمانشاهاحسان 395

08337221408خیابان هالل احمرکرمانشاهکرمانشاههاشمي396

08337293385آيت اهلل کاشاني، خیابان روبروي اداره کار، جنب فروشگاه رفاه)باالتر از میدان مصدق کرمانشاهکرمانشاهخانه کتاب کرمانشاه397

08345124348پايین تر از چهارراه انقالب، جنب داروخانه دکتر افضليهرسینکرمانشاهبامداد 398

809171483985، نبش سردار 2خیابان معلم ياسوجکهگیلويه و بويراحمدمرکزي399

01732222735خیابان امام، مقابل بانک ملت مرکزيگرگانگلستاندانشجو 400

01732252795میدان کاخ به سمت لشکر، جنب بانک مهر ايرانگرگانگلستانسرزمین کتاب401

01732522841 ، روبروي اکبرجوجه97خیابان ناهارخوران، باالتر از عدالت گرگانگلستانشهرکتاب گرگان 402

01732229706خیابان چاله باغ ،  بعد از بلوار حسام،  سمت چپگرگانگلستانکتابسراي کورش 403

01732333350 ، جنب برگر زغالي51خیابان ولي عصر، عدالت گرگانگلستانباران404

01732269018، طبقه زيرين بانک سامان10 و 8خیابان شالیکوبي، بین عدالت گرگانگلستانخانه کتاب405

09159120392ائل بلوتر دانشجو، جنب مجتمع يوسفي گنبد کاووسگلستانحافظ 406

09118790932خیابان شهید فالحي، فرودگاه سابق، انتهاي بلوار بصیرتگنبد کاووسگلستاندانشگاه گنبد کاووس407

13101733588953خیابان مطهري، باالتر از اروندرود، شماره گنبد کاووسگلستانشهرکتاب گنبدکاووس408

01344827917خیابان حکیم نظامي،  روبروي بانک مسکنآستاراگیالنحکیم نظامي409

01344544749خیابان مطهري، مقابل خانه معلمبندرانزليگیالنمعلم 410

01333760820گلسار، بلوار ديلمان، جنب کوچه وحدترشتگیالنشهر کتاب رشت411

01333220098خیابان امام خمینيرشتگیالنفرازمند412

3109906422413خیابان تختي، بازارچه تختي، شماره رشتگیالنمیم 413

01333236546 موزه ، مقابل  بیستون خیابانرشتگیالنديبا 414

01333237003 امیرکبیر میدان شهرداري، عمارترشتگیالنامیرکبیر 415

01333223637  سینما انقالب خیابان امام، جنبرشتگیالنمژده  416

01333221463 اول الهدي، پاساژ امیرکبیر، طبقه   اعلم خیابان رشتگیالنفردوسي 417

01333232670میدان شهرداري، ابتداي خیابان امام خمیني، روبروي فروشگاه گیالن اسپرترشتگیالنمجتمع فرهنگي آسمان 418

گیالن

گلستان

کهگیلویه و بویراحمد
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01333225248 الهدي  خیابان علمرشتگیالننصرت  419

01333246477خیابان تختيرشتگیالنباران420

5701333240124خیابان الکاني، روبروي بانک سپه ، شماره رشتگیالنذهن برتر 421

01333522051 خیابان معلم، میدان سرگل، ساختمان کسري2فاز رشتگیالنماه نو  422

109113341669خیابان مطهري،  روبروي پرورشگاه مژدهي،  ساختمان کاسپین، واحد رشتگیالنروشنان 423

1709371900565خیابان معلم، میدان سرگل،  نبش کوچه رشتگیالنچشمه رشت424

11009117073600خیابان حافظ، روبروي کتابخانه ملي، ساختمان رشتگیالنمبتکران425

01334722127خیابن شهید رجايي، جنب میدان شیون فومنيفومنگیالنتوکا426

2701342427254بلوار امام رضا، نبش گلستان الهیجانگیالنشهرکتاب گلستان427

09113442814(استخر)ابتداي بلوار شهید مطهريالهیجانگیالنجام جم428

01342331817  صدوقي  مدرسه  نیما،  روبروي  بهشتي،  خیابان خیابانالهیجانگیالنخانه کتاب429

01342551842خیابان شريعتي، جنب منبع آب، محوطه کتابخانه عموميلنگرودگیالنشهرکتاب لنگرود430

01342545405خیابان امام خمیني، کوچه دکتر طلوعي، روبروي داروخانه باباپورلنگرودگیالنسیگارودي431

06643336310چهارراه شهرداري، ابتداي خیابان ولي عصر شمالي، خیابان شهید باباييالیگودرزلرستانمهرگان432

06643337022خیابان ولیعصر شمالي، پاساژ تخت جمشیدالیگودرزلرستانوصال 433

06642613089میدان شهدا، ابتداي خیابان آيت اهلل کاشانيبروجردلرستانمشهور همداني434

06642509700خیابان تختي، جنب برج سفیدبروجردلرستانشهرکتاب بروجرد 435

1806642506256   نیلوفر، شماره  تختي، بازار بزرگ خیابانبروجردلرستانمهدي 436

06642502961خیابان مدرس، روبروي کمیته امدادبروجردلرستانآوا 437

06642629550خیابان شهدا، پاساژ آئینه، طبقه پايینبروجردلرستانپارسي 438

06633407199گلدشت غربي، خیابان ارم،  روبروي پارک، مجتمع افالک طیورخرم آبادلرستانکوي کتاب 439

06633201278 ملک شاهي احمد، کوچه  آل  ناصرخسرو و جالل  انقالب، بین خیابانخرم آبادلرستانخايدالو 440

06633337405خیابان علوي،  نرسیده به میدان امام،  جنب بانک پاسارگادخرم آبادلرستانشهرکتاب خرم آباد441

09163673920بین چهاراراه بانک و میدان استانداري،  پاساژ تنديسخرم آبادلرستانهزار و يک شب442

06643211545میدان امام حسین، پاساژ ملتدورودلرستانکتابسراي فروغ 443

01144580944 جاده محمودآباد ،  مجموعه ديدي سنتر9جاده محمودآباد به نور ، کیلومتر ايزدشهرمازندرانخانه کتاب ديدي سنتر444

مازندران

لرستان
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01144224218  سینما بهمن، جنب بانک رفاه مرکزي خیابان فرهنگ، روبرويآملمازندرانشباويز445

01144241155 چهلم  آفتاب خیابان هراز، نبشآملمازندرانشهرکتاب  آمل 446

01132312373خیابان شريعتي، جنب مخابرات، مجتمع میالدبابلمازندرانسلیماني 447

01132325723میدان حمزه کالبابلمازندرانکتاب سرو448

01132332684 شريعتي، روبروي دانشگاه نوشیرواني خیابانبابلمازندرانواژه 449

01132336690 نیما  مجتمع  سینما آزاد،  نبش  مدرس، جنب خیابانبابلمازندرانشهرکتاب  بابل450

201132330120خیابان مدرس،  بلوار نواعلم ، شماره بابلمازندرانامیرکبیر451

01132312373خیابان شريعتي، ابتداي خیابان گلبابلمازندرانشهرکتاب بابل452

01132338306خیابان مدرس، خیابان باخويشبابلمازندرانکتابسرا453

3801135291382خیابان پاسداران،  نبش پاسداران بابلسرمازندرانشهرکتاب بابلسر 454

01135292611ابتداي خیابان شريعتيبابلسرمازندرانشهرکتاب بابلسر 455

01134522342چهارراه امام خمینيبهشهرمازندراندانشجو 456

01134535436  ملي  بانک ، کوي  امام خیابانبهشهرمازندرانشهرکتاب بهشهر457

01154223114میدان امام، ابتداي خیابان تختي، روبه روي مسجد ولیعصرتنکابنمازندرانبیگي458

01154229530، مجتمع شاهین(ورزش)خیابان شیخ فضل اله نوري تنکابنمازندرانشهرکتاب تنکابن459

01152218027روبروي دانشگاه آزاد،  جنب بانک پارسیانچالوسمازندرانشهرکتاب چالوس460

01133322690خیابان فرهنگ، روبروي خیابان سعدي، جنب پارکینگساريمازندرانفرهنگان ساري 461

01144430435بلوار خزر، جنب بستني اسکیموساريمازندرانکتاب سرو 462

01133325219 زيرين  انقالب، پاساژ انقالب،  طبقه  خیابانساريمازندرانمقدم  463

01133323579 ايستگاه زندان، طبقه زيرين خیابان قارن، روبرويساريمازندرانوارش  464

01133302270 فرهنگ  بازارچه   انتهاي  فرهنگ، خیابانساريمازندرانگوهرزاد465

01133241372 متري پیام نور، نبش خیابان بهمن غربي20 خرداد ، 15خیابان ساريمازندرانشهرکتاب ساري 466

601133260546بلوار فرهنگ، کوي توکل، پاساژ پوژن،  طبقه همکف، واحد ساريمازندرانشبره467

01154623061 شهدا شهرستان عباس آباد، خیابانعباس آبادمازندرانفرشاد468

01142222671 يوسف رضا  خیابان اول  ساري،  خیابانقائم شهرمازندرانپارس  469

1401142204306 متري، قبل از الله 16خیابان قائم شهرمازندرانسرزمین کتاب470

01142215308چهارراه جويبار،  مجتمع هیراد سنترقائم شهرمازندرانشهرکتاب قائم شهر471

01152625033بلوار پاسداران، روبروي کالنتريکالردشتمازندرانشهرکتاب کالردشت472
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01732243101بلوار جانبازانگرگانمازندراندانشوران 473

1001144732418خیابان معلم، نبش ساحل محمودآبادمازندرانشهرکتاب محمود آباد474

01144521929نور ، خیابان امام خمیني،  تقاطع خیابان فردوسي، جنب بانک قوامیننورمازندرانشهرکتاب رويان475

01152353365 خرداد، نبش کوچه ارکیده، جنب اداره راهنمايي و رانندگي15میدان همافران، خیابان نوشهرمازندرانشهرکتاب نوشهر476

08632227179باغ ملي، پاساژ اتحاد، طیقه سوماراکمرکزيراوي 477

08632222938خیابان میرزاي شیرازي، جنب صندوق قرض الحسنه اسوه کرامتاراکمرکزيپاتوق کتاب478

08632222147، پاساژ ساسان، طبقه اول(عباس آباد)خیابان شهید بهشتي اراکمرکزيکتاب طلوع 479

08632249226 متري، نرسیده به کوچه حکمت        12متري و 17خیابان ملک، بین  اراکمرکزيدهکده کتاب 480

08634025272خیابان خرم، بعد از شیريني باباقناداراکمرکزيشهر کتاب اراک481

08632211293خیابان ملک،  نبش کوچه حکمتاراکمرکزيشهرکتاب دارينوش482

08632211774میدان دارايي، جنب میدان اول، کوچه خوانساري هااراکمرکزيسرزمین کتاب483

08632217586میدان شهدا، باالتر از سینما عصر جديداراکمرکزيپرديس484

08632227119انتهاي خیابان ملک، بلوار قدوسي، قبل از هتل زاگرس، کوچه بیمهاراکمرکزيکتابستان485

08646228838 شهدا خیابان  امام،  ابتداي  خیابانخمینمرکزيشهرکتاب خمین486

08642220740خیابان جمهوري، سه راه استقاللساوهمرکزيشهرکتاب ساوه487

07633677402بلوار مصطفي خمیني، نرسیده به چهارراه داماهي، جنب ساختمان قصرطالييبندرعباسهرمزگانکتاب سرو488

07632245294  صدر شمالي   موسي  امام  سازمان، خیابان چهارراهبندرعباسهرمزگانسروش 489

7807635241644مجتمع پرديس،  شماره  قشمهرمزگانفومن 490

507644453771 برج تجاري صدف،  طبقه همکف،  شماره کیشهرمزگانخط سوم 491

08132251997  خسروي  کوچه پايین، نبش  شهید طلوعي، برق  خیابانماليرهمداندانش 492

08132249359 فخريه، جنب مدرسه فخريه خیابانماليرهمداندهخدا493

08138251391خیابان پاستورهمدانهمدانايران زمین494

109198227412منیريه، خیابان فروزش،  کوچه رضايي مجد، کوچه زندي، بن بست مطلبي،  شمارههمدانهمدانکتاب شهر همدان495

08138246999میدان جهاد، جنب موسسه کوثرهمدانهمدانشهرکتاب همدان496
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 تلفننشانیشهر استاننام کتابفروشیردیف

08138277702خیابان میرزاده عشقي، چهارراه پاستور، روبه روي بانک مسکنهمدانهمدانفروغ497

09133548403خیابان مطهري شمالي، روبروي مصلياردکانيزدخانه کتاب 498

03536273737بلوار طالقاني، نرسیده به کوچه پارکینگ دادگستري، يزديزدواحه499

03538340003بلوار دانشگاه، روبه روي بريدگي، جنب داروخانه ي پورشفیعييزديزدکاما کتاب 500

03536227300میدان آزادي، ابتداي خیابان فرخي، جنب بانک ملييزديزدخانه کتاب 501

03537261969خیابان صدوقي، جنب فرهنگسراي شهردارييزديزدملک502

03536290886 سینما ايران  روبروي  - کاشاني  خیابانيزديزدفروهر 503

03537250367بلوار صدوقي،  جنب بانک مهراقتصاديزديزدآگاه 504

03538380104صفائیه، میدان اطلسي، خیابان شهید قندي، طبقه فوقانييزديزدذهن زيبا گفتگو 505

03536271538میدان آزادي، ابتداي خیابان فرخييزديزدشهرکتاب يزد506

03536225491میدان آزادي، ابتداي خیابان فرخي، جنب مجتمع ستارهيزديزدفدک507

یزد


