
   هاو فروشگاه لیست مراکز پخش
  تلفن  آدرس   نام 

  051ـ  38430147  مشهد ـ چهارراه دکترا  کتابفروشی امام مشهد

  051ـ  36098922  کار مشهد ـ ابتداي خیابان سعدي ـ پاساژ مهتاب ـ طبقه همکف ـ انتشارات پویا ـ آقاي حمایت  شهرکتاب مشهد 

  051ـ  38433157  آباد ـ ابتداي خیابان دانشگاه ـ کتاب آبان مشهد ـ میدان تقی  کتاب آبان  

  0253ـ  7740378  63قم ـ میدان شهداـ خیابان حجت ـ پالك   خانه کتاب

  025-37749990   19قم ـ خیابان حجتیه ـ پالك   کتاب روز 

  رزي اهللا کاشانی ـ جنب جهاد کشاوکاشان ـ چهارراه آیت  خانه کتاب کاشان 
  031ـ  55450313
  031ـ  55463510

  031ـ  32204029  فرهنگسرا یاصفهان ـ چهارباغ ـ دوازه دولت ـ کتابفروش  فرهنگسراي اصفهان

  031ـ  32216223  42اصفهان ـ چهارباغ ـ بازار بزرگ چهارباغ ـ طبقه زیر ـ پالك   کتابفروشی پیوند 

  031ـ  32227139  ـ طبقه همکف ـ آقاي پهلواناصفهان ـ مقابل هتل عباسی   باستان  کتابفروشی

  031ـ  32640729  آباد ـ خیابان امام ـ جنب داروخانه دکتر رستمینجف  کتاب نمونه

  

  



  تلفن  آدرس   نام 

  031ـ  225240168  شهر ـ بلوار امام ـ مجتمع تجاري معینی شاهین  کتابفروشی پژوهش 

  0351ـ  6264699  کتابفروشی نیکوروشیزد ـ خیابان امام ـ   روشنیکو یکتابفروش

  034ـ  32224608  کرمان ـ خیابان شریعتی ـ جنب بانک صادرات مرکزي     کتابفروشی فرهنگ

  جنب بیمه ایران ـ کرمان ـ میدان کوثر ـ بلوار نصر  کتابفروشی طوبی 
  034ـ  32466601

09136606946  

  ـ کتابفروشی بهار (هاشمی سابق) چهارراه پارامنت ـ مجتمع زیتون ـ طبقه سومشیراز ـ   بهار کتابفروشی 
  071ـ  32332732

09173200745  

  0611ـ  2216345  اهواز ـ خیابان حافظ ـ بین سیروس و نادري  اهوازکتابفروشی رشد 

  061ـ  33379070ـ 3  پارس ـ فلکه سوم ـ موقوفه حاج اسماعیل مدنیان ـ نبش خیابان یکم شرقیاهواز ـ کیان  کتابفروشی محام اهواز

  061ـ  52815590  بهبهان ـ خیابان پیروز ـ جنب دبستان فاطمیه    کتابسراي مهدي 

  0642ـ  4222235  اندیمشک ـ دهکده ناشران ـ پاساژ اقبال ـ طبقه دوم ـ آقاي جهانگیري   دهکده ناشران 

  087ـ  33287455  سنندج ـ خیابان پاسداران ـ پاساژ شاهو   کتابفروشی فرهنگ  

  044ـ  46222340  پور کردستان ـ بوکان ـ خیابان انقالب ـ آقاي حسین  کتابفروشی سینا

  



  

  

  تلفن  آدرس   نام 

  083ـ  37221408  احمر کرمانشاه ـ خیابان حالل  کتابفروشی هاشمی 

  083ـ  37274964  اهللا کاشانی ـ جنب اداره کارکرمانشاه ـ باالتر از میدان آیت  خانه کتاب کرمانشاه

  087ـ  36215544  سقز ـ میدان جمهوري ـ مجتمع کوثر   فرهنگسراي هنر و اندیشه 

  087ـ  34267055  بانه ـ خیابان امام ـ کوچه ساناز نو  کتابفروشی کاروان 

  0841ـ  3364167  ایالم خیابان والیت، روبروي درمانگاه امام حسن   سراي اندیشه کتاب

  066ـ  33201278  آل احمد آباد ـ خیابان انقالب ـ بین ناصرخسرو و جاللخرم  کتابفروشی خایدالو 

  024ـ  33224516  زنجان ـ خیابان امام ـ مقابل سینماقدس ـ کوي رهبري ـ آقاي تقدوسی  کتابفروشی فرهنگ 

  024ـ  33366425  زنجان ـ خیابان امام(ره) ـ جنب امامزاده سید ابراهیم(ع)  پاتوق کتاب 

  013ـ  33220098  رشت ـ خیابان امام خمینی ـ جنب قنادي آذربانی   کتابفروشی فرازمند 

  013ـ  33241169  11الهدي ـ پالك رشت ـ میدان شهرداري ـ خیابان علم  انتشارات طاعتی 

  045ـ  32526750  شهر ـ خیابان امام ـ پاساژ توحیدي ـ طبقه دوممشکین  کتابفروشی  شریعتی

  041ـ  35263552  زادهتبریز ـ اول ارتش شمالی ـ آقاي دادي  کتابفروشی سپهر تبریز 



  

  تلفن  آدرس   نام 

  041ـ  33362929  مهر تبریز ـ خیابان امام ـ نرسیده به چهارراه آبرسان ـ روبروي کوي بزرگ  کتابفروشی فروزش 

  0283ـ  3224965  قزوین ـ چهارراه نادري ـ جنب تاالر وحدت ـ آقاي مافی   کتابفروشی عالمه 

  021ـ  66462282  تهران ـ میدان انقالب ـ روبروي سینما بهمن ـ بازارچه کتاب   کتابفروشی اختران 

  021ـ  66460099  ـ مقابل سینما بهمن تهران ـ میدان انقالب ـ بازارچه کتاب  کتابفروشی ققنوس

  021ـ  66413684  ـ مقابل سینما بهمن  تهران ـ میدان انقالب ـ بازارچه کتاب  کتابفروشی مدرس

  021ـ  66404110  ـ مقابل سینما بهمن  تهران ـ میدان انقالب ـ بازارچه کتاب  پخشچاپ کتابفروشی

  021ـ  66487832  تهران ـ میدان انقالب ـ روبروي دبیرخانه دانشگاه تهران پاساژ اندیشه   کتابفروشی سام 

  021ـ  66400706  تهران ـ خیابان انقالب ـ روبروي دانشگاه تهران   انتشارات خوارزمی 

  021ـ  66409243  تهران ـ خیابان انقالب ـ چهارراه وصال شیرازي  کتابفروشی مولی

  021ـ  33114044  102تهران ـ خیابان جمهوري ـ نرسیده به میدان بهارستان ـ پالك   شرکت سهامی انتشار

  021ـ  22285969ـ  70  راه کامرانیه تهران ـ نیاوران ـ خیابان باهنر ـ سه  شهر کتاب کارنامه 

  021ـ  44244600  تهران ـ میدان پونک ـ مجتمع بوستان   شهر کتاب پونک 
  



  

  تلفن  آدرس   نام 

  021ـ  44658947  پور تهران ـ داخل ترمینال غرب ـ آقاي سراجی  شهر کتاب ترمینال غرب 

  021ـ  22222757  تهران ـ بلوار میرداماد ـ برج آرین   شهر کتاب آرین 

  021ـ  88553989  تهران ـ خیابان بهشتی ـ خیابان بخارست   شهرکتاب مرکزي 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 


