
16

13
98

ار 
ه

ب

تلفنآدرسنام کتابفروشینام شهر
66961728خیابان انقالب - خیابان دانشگاه - نبش خیابان شهدای ژاندارمری فاطمیتهران
66951569خیابان انقالب - 12 فروردین - کوچه نوروز - پالک 7كتاب نوینتهران
66412342خیابان  انقالب  - پاساژ فروزنده قائم تهران
66487024خیابان انقالب - جنب بانك صادرات - پالك 1484نمایشگاه كتاب كودك تهران
44043090فلكه دوم صادقیه - آیت اهلل كاشانی - ابتدای رامین شمالیكتابشهر ایرانتهران
22062626سعادت آباد، میدان کاج، پاساژ کسری، شماره 9کلکتهران
66413998خیابان  انقالب - مقابل  دانشگاه  تهران -  پالك  1346گوتنبرگ  تهران
22878726خیابان شریعتیـ  بعد از حسینیه ارشادـ  نبش کوچة آسا  بهشت ترنجستانتهران
22079841سعادت آباد - چهارراه سرو - ضلع جنوب غربی - پ62 طبقه 1امینیتهران
44499187میدان پونک - مجتمع تجاری بوستانشهرکتاب بوستانتهران
22518484خیابان استاد حسن بنا شمالی - میدان ملتشهرکتاب ملتتهران
88460986شریعتی - خیابان استاد مطهری - نبش کوچه کالتهشهرکتاب مرکزیتهران
22607342شریعتی - پایین تر از پل صدر - پالک 1671شهرکتاب فرشتهتهران
88084341 شهرک غرب - خیابان ایران زمین - جنب فرهنگسرای ابن سیناشهر کتاب ابن سیناتهران
2245430میدان شهداـ  پاساژ اتحادـ  طبقة دوماندیشهاراک

2254640خیابان دانش 2 - ساختمان تایمازخانة کتابارومیه
56262760 ابتدای خیابان محمد باقرـ  مجتمع تجاری کوثر - واحد 35کتابانهاسالمشهر
2211339امام حسین - باغ  گل  دسته - درب  شرقی  بازار هنر فرهنگیان اصفهان
2216040خیابان آمادگاه - روبروی هتل  عباسی - طبقة  پائین بهروز اصفهان
36635110خیابان شیخ صدوق شمالی، ابتدای شیخ مفیدپدراماصفهان
2227832خیابان سید علی خان - كوی فتح آباد - پالك 118 گلفام  اصفهان
32225717خیابان آمادگاه - روبه روی هتل عباسیشهر کتاب نگارستاناصفهان
2216345خیابان حافظ -  بین  سیروس  و نادری رشداهواز
2227782خیابان چهارسوق  حمدی  بابل

35363297خیابان پاسدارانشهر کتاب بابلسربابلسر
34264567خیابان بیمارستان ، جنب پاساژ مولوی كردكتاب آیندهبانه

2629550خیابان شهدا - پاساژ آینهوالیتبروجرد
4224221ابتدای بلوار سعدیاندیشهبروجن
2222221خیابان مدرس - نبش مدرس )2( - ساختمان خوارزمیخوارزمی بیرجند
3362929نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی كوی بزرگمهر  فروزش  تبریز
2223637خیابان امام  خمینی مژده  رشت
3232644فلكه  گاز - ابتدای  خیابان  نامجو وارسته  رشت
33519964فاز2 معلم - میدان سرگل - ابتدای بلوار شمسی پورکتاب و تحریر مهرانرشت
33232670میدان شهرداری - ابتدای خیابان امام خمینی - رو به روی فروشگاه گیالن اسپرتمرکز فرهنگی آسمان  رشت

1321003-0912خیابان آزادی - نرسیده به آموزش و پرورشکافه کتاب حکیمزاهدان
3224481میدان  انقالب -  ابتدای  خیابان سعدیشهرکتاب زنجان
3324516میدان  انقالب - مقابل سینما قدس سابقفرهنگزنجان
2221807 خیابان  انقالب -    كوچة بوستان مدرسه ساری
2229296خیابان فرهنگ -  سه راه ایران پورمعارفساری
3241372خیابان پیام نور - چهارراه بهمن فدکشهرکتابساری

2261289خیابان احمد کافیپژواکسیرجان
6294605بلوار مطهری جدید - مجتمع نسترنبانك  كتابشیراز
6265032میدان ارمـ  دانشگاه شیرازـ  ابتدای ورودیانتشارات دانشگاهشیراز
804 0917رحمت آبادـ  کوچه 45ـ  پالک 89ماهکشیراز 8027
3333287خیابان خیام شمالی ، روبروی بانك تجارتآریاكتابقزوین

7748767خیابان ارم - پاساژ قدس - پالك  90میرمحمدی قم
7830375خیابان ارم - روبروی پاساژ قدسیادگارقم
32228079 خیابان  شهید بهشتی - خیابان فاطمیهفجر كرجكرج
3652054بین فلکه 4 و 5 - ساختمان شهرکتابشهر کتاب فردیسکرج
33420855مهرشهر - بلوار 20 شهرداریشهرکتاب مهرشهرکرج

3287455خیابان پاسداران - پاساژ شاهو - طبقة همکففرهنگ)ژنا(سنندج
32469600 خیابان بهشتیبانک کتاب آزادیكرمان

7234987دبیر اعظم -  پاساژ سروش  - طبقة  دوم كتاب دانش  كرمانشاه
2210500میدان بیمارستان امام رضا - ابتدای خیابان رازیبه نشرمشهد
2212224خیابان  امام - جنب  ادارة كل  آموزش  و پرورش ضریح آفتاب مشهد
38482425خیابان ابن سینا - بین ابن سینا 4 و 6 مقابل سه راه ادبیاتپردیس کتابمشهد
2233910خیابان کامیاب - پالک 290کتاب پردازانمشهد
2237519خیابان سعدی- پاساژ پردیس 2 - طبقة منفی 1کیوانمشهد
36267071مسجد جامع شهرك رضی فرهنگیان - خیابان مفتح - پالك 29كتابفروشی قلمورامین
2517595میدان امام - ابتدای خیابان شریعتیجهان  دانشهمدان

37261969شهید صدوقی شمالی - جنب فرهنگ سرای  شهرداری کتابسرای ملکیزد
6280172خیابان کاشانی - خیابان قریشی - پالک 9انتشارات کودکانیزد
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