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فهرست نمایندگی های مهروماه در کشور به تفکیک استان

آذربایجان شرقی

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

4144222018جناب آقای امید رستمیکتابفروشی استاد شهریاراهر1
4133413803جناب آقای بهمن یاریکتابفروشی کلبه دانشایلخچی2
4134225445جناب آقای محمد جبارزادهکتابفروشی دهخداآذرشهر3
4143334499جناب آقای بهرام بهبودیکتابفروشی بهبودیبستان آباد4
4137729264جناب آقای  علی زوارقیکتابفروشی زوارقیبناب5
4135238686جناب آقای محمد معرفت گلزارمعرفت گلزارتبریز6
4134468647جناب آقای محمد معرفت گلزارکتابفروشی کوثر )شعبه گلزار(تبریز7
4135568886جناب آقای حبیب سرخابیکتابسرای گیتامهر )شعبه1(تبریز8
4135553852جناب آقای حبیب سرخابیکتابسرای مهروماه )شعبه2(تبریز9
4133362929جناب آقای یونس وطن خواهانتشارات فروزشتبریز10
4135564142جناب آقای احد وفاجوانتشارات وفاجوتبریز11
4135237312جناب آقای ایرج سهرابیکتابفروشی ایران ویچتبریز12
4133363090جناب آقای امید بافندهبانک کتاب تبریزتبریز13
4135341131جناب آقای حسین قلی زادهپخش یارانتبریز14
4133867385جناب آقای اصغرکرامتیانکتابفروشی جامتبریز15
4133352867جناب آقای اسماعیل کمربستهکتابفروشی دانشجوتبریز16
4133854430جناب آقای رسول مرادپورکتابفروشی سفیر دانشتبریز17
4133863127جناب آقای محمد مرادپورپالس )شعبه سفیر دانش(تبریز18
4135255091جناب آقای فرشید پاک نهادکتابفروشی علم افروزتبریز19
4135562049جناب آقای داوودنیک سرشت کتابسرای آفتابتبریز20
4142050824جناب آقای علی میزالوکتابفروشی دانشجوجلفا21
4143223238جناب آقای صمد موذن آزادخانه کتابسراب22
4142423089جناب آقای احد ردادیکتابفروشی عدالتشبستر23
4144442520جناب آقای جاوید رحیمیآموزش افزار پیام مدرسهکلیبر24
4137239994جناب آقای ودود تبیانیکتابفروشی تبیانیمراغه25
4142264446جناب آقای کرم مردانیکتابفروشی دانشگاهمرند26
4142232477جناب آقای میریحیی پورسعیدکتابفروشی شکوهمرند27
4137821631جناب آقای حمداهلل زادهکتابفروشی حکمتملکان28
4134323757جناب آقای اکبر پرموزهکتابفروشی حافظممقان29
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4152236599جناب آقای عباس بیرونیکتابفروشی بیرونیمیانه30
4142046169جناب آقای مصیب پورابراهیمکتابفروشی دانشهادی شهر31
4152620491جناب آقای بیوک عبداهلل پورکتابفروشی فردوسیهشترود32
4144552965جناب آقای علی قربان زادهکتابفروشی شفقورزقان33

آذربایجان غربی

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

جناب آقای وحید قنبریخانه کتابارومیه1
 04432242007
04432233413

4432242667جناب آقای  هوشنگ ظرافتکتابسرای ظرافتارومیه2
4444622887جناب آقای محسن خوشروکتابفروشی خوشرواشنویه3
4446261300جناب آقای کاوه دهریکتابسرای دهریبوکان4
4446222239جناب آقای جمال کریمی جوانکتابسراي کنکوربوکان5
4444224750جناب آقای کمال شیخ شرفیکتابفروشی هه ژارپیرانشهر6
4445520859جناب آقای فرامرز ارجمندکتابفروشی استاد مطهریتکاب7
4436257436جناب آقای زینال مقربیکتابفروشی کتاب اندیشه 1خوی8
4444331324جناب آقای سردار ُمکریانکتابفروشی مکریانسردشت9
4435240818جناب آقای نادر نعمت وندکتابفروشی کاوشسلماس10
4446331900سرکارخانم  قاسمیکتابفروشی امیر مهدی )شعبه1(شاهین دژ11
4442222239جناب آقای کیوان سیدیانکتابفروشی مصری سیدیانمهاباد12
4445228362جناب آقای مصطفی فاخرخانه کتاب صدرامیاندواب13
4435623734جناب آقای بهروز حقیقت نیاکتابفروشی حقیقت نقده14
4435668135جناب آقای نقی لومجموعه آموزشی67نقده15

اردبیل

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

90-33260080جناب آقای یاشار حمیدزادهراهیان دانشگاه )شعبه مرکزي(اردبیل1
04533260100جناب آقای سلمان حمیدزادهراهیان دانشگاه )شعبه1(اردبیل2
04533260300جناب آقای سلمان حمیدزادهراهیان دانشگاه )شعبه2(اردبیل3
04533260126جناب آقای سلمان حمیدزادهراهیان دانشگاه )شعبه3(اردبیل4
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4532727887جناب آقای جعفر میرزاییکتابفروشی دانشجوپارس آباد5
4532423310جناب آقای سیامک صادق زادهکتابفروشی بامداد آذربایجانخلخال6
4532622373جناب آقای مجتبی شیرزادهکتابفروشی دانشجوگرمی7
4532923676جناب آقای ایوب کریمیکتابفروشی ایوبگیوی،کوثر8
4532525834جناب آقای ایوب نورمحمدیکتابفروشی امیرکبیرمشگین شهر9
4532322006جناب آقای جلیل طهماسبیکتابفروشی دانشنمین10
4532282112جناب آقای رسول اسماعیليکتابفروشی فرهنگ سازاننیر11

اصفهان

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

3135110جناب آقاي  مهدي چرخابيفروشگاه گلفاماصفهان1
3136635110جناب آقاي محمدرضا رستمي فرکتابسراي پدراماصفهان2
3132225800جناب آقاي مجتبی عابدینيکتاب البرز1اصفهان3
3132247559جناب آقاي محمدرضا یزدخواستيپخش کتاب علم گستر سپاهاناصفهان4
3132244065جناب آقاي قاسميپخش ذهن برتراصفهان5
3132210659جناب آقاي  مهدي میرزایيکتابفروشی فارابیاصفهان6
3154731072جناب آقاي محمود طاووسيخانه کتاب بقیع آران و بیدگل7
3152500906جناب آقاي سعید سلمان آبادکتابفروشی ولیعصرباغ بهادران8
3133222420جناب آقاي علي اکبر حکیميکتابفروشی حکیمتیران9
3133611333جناب آقاي مجید جبل عامليکتابفروشی فروغخمینی شهر10
3157772236جناب آقاي یوسف اسديانتشارات ارمغان قلمخوانسار11
3157224764جناب آقاي مسلم شفیعيکتابفروشی شفیعيداران، فریدن12
3145825600جناب آقاي ابوالقاسم طاهریکتابفروشی سروشدولت آباد13
3152221270جناب آقاي سیدمرتضي هاشميکتابفروشی شهیدهاشميزرین شهر، لنجان14
3153661767جناب آقاي احمدرضا ساميکتابفروشی ساميسمیرم15
3145247906جناب آقاي محمدباقر سالککتابفروشی شمس تبریزيشاهین شهر16

جناب آقاي سیدعبدالجواد کتابسراي ارشادشهرضا17
3132237027خلیفه سلطاني

3152632696جناب آقاي حمید میرزایيکتابفروشی پیک فرهنگ فوالد شهر18
3155450399جناب آقاي سید مهدی پورسیدیکتابفروشی جوانکاشان19
3155466920جناب آقاي ابوالفضل اکبریساربوک )شعبه خانه کتاب(کاشان20
3157424813جناب آقاي محمد حقیقيکتابفروشی حقیقي گلپایگان21
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3152411576جناب آقاي مرتضي شیخي کتابفروشی حامد مبارکه22
3145426233جناب آقاي محمدرضا بیگيکتابفروشی ارشادمیمه23
3146258814جناب آقاي حسن نادري نیاکتابفروشی پیام نویننائین24
3142614589جناب آقاي جهانگیر کالنتريکتابسراي سبز نجف آباد25

البرز

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

جناب آقاي بیژن بیرجنديبهمن 1کرج1
   02632262912
02632262913

2644222682جناب آقاي عبداهلل سالميسالميهشتگرد2

ایالم

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

8433335547جناب آقاي  محمدیانکتابفروشی قصرکتابایالم1
8433230316جناب آقاي سعید پرهیزگاري کتابفروشی فرهنگ ایوان غرب2
8435223409جناب آقاي محمد لطفي کتابفروشی دانشدره شهر3

بوشهر

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

7733322631جناب آقاي  محسن شهبازي فرکتابفروشی پارکربوشهر1
7734231229سرکار خانم مهري مراد دشتيکتابفروشی راهیان دانشبرازجان2
7735423955جناب آقاي احمدرضا عابدیکتابفروشی هجرتبندر دیر3

تهران

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

22585334جناب آقاي مجید رمضانيکتابفروشی استدلر )فام(تهران1
77868252جناب آقاي علي خواجه افضليجمعهتهران2
44237434جناب آقاي محمدمهدي رفیعي )معدنی(الغدیرتهران3
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77521808 - 77531554جناب آقاي محمود ُمکاری امیریامیریتهران4
55069510جناب آقاي رمضانعلي قادريامید به خداتهران5

22943138           جناب آقاي محمدمهدي مظفریانامیرتهران6
22967910

66411541جناب آقاي عباس قربانیایران کتابتهران7
66968495جناب آقاي رضا فخريآخرتهران8
77807005جناب آقاي حسن گودرزیآرشتهران9
55734005جناب آقاي علی افتخاريآرشتهران10
22716404جناب آقاي حسین خسروی آشتیانیآشتیانیتهران11
1-77162000جناب آقاي مهرداد عالی پور هریسیآفتابتهران12
66401622 - 66463608جناب آقاي پرویز حسین زادهباستانتهران13

جناب آقاي اصغر محالتيبانک کتابتهران14
66410000 - 66413030

 66412500

249 و 66490240   جناب آقاي ابوذر جاوید مهرنیابانک کتاب تهرانتهران15
66490240

66486872جناب آقاي خورشیدیبانک کتاب کاوشتهران16
66403340 - 66402240جناب آقاي محمدرضا ملکيبانک کتاب )انتشارات( تاجیکتهران17
55824907جناب آقاي زید اهلل بهاری شیرمردبرادرانتهران18
66964401 - 66475651جناب آقاي فخرائیبورس بهزادتهران19
55376102 - 55380488جناب آقاي منوچهر صدقي نیابوستانتهران20
66962020 - 66419408جناب آقاي حمید حمیدزادهبوستان دانشتهران21
55774965جناب آقاي عزت اهلل موحدبوعليتهران22
66499786جناب آقاي سلطانیبه سوي دانشتهران23
66953340 - 66481653جناب آقاي محمدعلي سلیمانيبهار دانشتهران24
66493390جناب آقاي گندمیپخش احسانتهران25
66499788جناب آقاي مهدی باطنیپخش المهدیتهران26
66479000 - 66496236جناب آقاي سیدساجدین هاشميپخش کتاب آروینتهران27
66950950جناب آقاي علیرضا فرج اللهيپخش کتاب ماندگارتهران28
77434949جناب آقاي محمد سعید مجمع ایزدیپرسیاتهران29
77871586 -77879070جناب آقاي نصرت اهلل عسکرزادهپرویزتهران30
66499787 -66493480سرکار خانم معصومه چوبچیانپگاهتهران31
66231979جناب آقاي سربازخان صالحي ساقصلوپیامتهران32
66479000جناب آقاي سید محمد هاشميآروینتهران33
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88256272جناب آقاي محمد زارعيپیک زارعيتهران34
44513570جناب آقاي مهدی شمسایيتاراتهران35
66923241جناب آقاي مجید ترابيترابيتهران36
66489020جناب آقاي نادرپورتکاتهران37
66223855جناب آقاي حسین زمانيجوانانتهران38

جناب آقاي محمود جهان شاهيجهان شاهيتهران39
          77821720 - 77991453
      77692020
77030286

66407480 - 66499389جناب آقاي علیرضا میرآفتابنشرکتاب خانه پرستوتهران40
66408601 - 66402649جناب آقاي عباس حمیدزادهخوشه )پدیده(تهران41
22076966جناب آقاي عروجعلي شاه جانيداناتهران42
66698442جناب آقاي میرشجاع رئیسي اسکوئيدانشتهران43
10-66477308جناب آقاي جعفر ملکيدانش برترتهران44
66483030 - 66492934جناب آقاي مجتبی سوریدانش گسترتهران45

جناب آقاي بهرام خسرويدانشجوتهران46
 66408365 - 66493165
66408645

2-66965071جناب آقاي سید نیما نادمیکتابفروشی2000تهران47
48-66989745اسماعیل محمدیانراه روشنتهران48
26315725سعیدنقی خوانیکتابسرای فردوسیتهران49

22545219 - 22569801علیرضادوستیکتابفروشی انتشارات تهرانتهران50
22760698-9

55641262جناب آقاي رضا تاویلیکتابفروشی کاشانیتهران51
77626361جناب آقاي حسین سعیدي کیاکتاب شهر تهرانتهران52

جناب آقاي زین العابدین فصاحتکتاب یارتهران53
   66461095 - 66988704
 66956988 - 66988713

66479372جناب آقاي محمود ابراهیمی نسبکتابسراي بهنامتهران54
5-66970094   جناب آقاي موالییانتشارات والهتهران55

66411541
33650683جناب آقاي حسین حسنيکوثرتهران56
77727346جناب آقاي مرتضی یونسیکتاب تحریر دانشتهران57
22547270جناب آقاي محمد بابامحمدی زمانخانیکتاب تحریرنیماتهران58
8-66518147جناب آقاي مهرداد مهدیونکتاب ریشهتهران59
66497715 - 66497711جناب آقاي باطنیکتاب وطنتهران60
66494618جناب آقاي حسین احمدیکتابسرای گلریزانتهران61
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22854612جناب آقاي داریوش بارانيمهرگانتهران62
88425992جناب آقاي ولی جعفریمیالدتهران63

میالدتهران64
جناب آقاي مسعود جواهري
جناب آقاي میالد جواهری

22848594

66960878جناب آقاي قربان زادهنسل دانشتهران65
66413175جناب آقاي کاظم احمدزادهشباهنگتهران66
22739614جناب آقاي محسن میریدربندتهران67
77884169 - 77868105جناب آقاي محسن بکران بهشتشهر کتاب )تهرانپارس(تهران68
88717879 - 88717888جناب آقاي محمد تقی خامنهشهرکتاب )فرهنگ(تهران69
88423839جناب آقاي فرزانه خاوری نسبشهرکتاب )مجیدیه(تهران70
66481944 - 66404030جناب آقاي علی طالییگیتامهرتهران71
66957522 - 66963515جناب آقاي عباس حمیدزادهصباتهران72
9002 - 33099001جناب آقاي مجید صداقت رادصداقتتهران73
77290446جناب آقاي امیر محمديصداي معاصرتهران74
66411362جناب آقاي مهدی فراهانیاسرار دانشتهران75
66601686 - 66629142جناب آقاي حسین سروجهانیگلزارتهران76
66974341جناب آقاي محمود عسگريگلزارتهران77
44707972جناب آقاي عباسعلي فدایيگلهاتهران78
66413625 - 66418488جناب آقاي محمود آگاهیصفاتهران79

22938642                      جناب آقاي محمدمهدي مقدسيفروشگاه مقدسيتهران80
22939367

88084301جناب آقاي رمضانعلي رضائيسپیدارتهران81
33186573جناب آقاي محمد نوروزيستاره آبي )شعبه کیهان( تهران82
44640788جناب آقاي فرزانه گرمچینسروشتهران83
66464524جناب آقاي احمد پلویيسعديتهران84
66407095جناب آقاي علیرضا قربانزدهآذرپخشتهران85
77503993جناب آقاي محمدتقي اسراريملکتهران86
66957371جناب آقاي سعید تقویملودیتهران87
77348101جناب آقاي علي سوريمهتابتهران88
77655211 - 77604571جناب آقاي داریوش اشرف الکتابیمهرتهران89
22862132جناب آقاي مجتبي هاشميمهردادتهران90
66038766جناب آقاي محمدرضا پورهاشم چوبينیماتهران91
88925869 - 88935866جناب آقاي رضا سهیلیهاشمیانتهران92
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66950492 - 66975665جناب آقاي شاه کمالیهمراهتهران93
33081847 - 33188726جناب آقاي عباس معمارپوريمحمدتهران94
66965012جناب آقاي محمدیمحمدیتهران95
77431154جناب آقاي سید موسی امجدیمروارید نوتهران96
44319172جناب آقاي چنگیز قهرمان تبریزيمشعلتهران97
55147039 - 55715891جناب آقاي مصطفی حسینيرضاتهران98
44438156جناب آقاي مهدي مهدي زادهرضاتهران99
88938037 - 88904429جناب آقاي علي زمانخانيزمانخانيتهران100
44664062جناب آقاي حسن نباتي زادهفرهنگیانتهران101
77485433 - 77473014جناب آقاي ابراهیم صدیقيفریدتهران102
66693005جناب آقاي مسیح اهلل فالح مرادفالحتهران103
66412342جناب آقاي سیدحسن موسويقائمتهران104
66507366جناب آقاي محمدکاظم قبادي بیگوندنشر روزتهران105
77803823جناب آقاي حسن رحیمينشرفرهنگستانتهران106
66955095جناب آقاي فرشادگودرزیکاشفان کتابتهران107
88796993جناب آقاي ویالظروفچینگارشتهران108
22840899جناب آقاي محبعلي یاريیارانتهران109
77483850 - 77436057جناب آقاي حسین محمدي مقدمستارهتهران110

میالدتهران111
جناب آقاي مسعود جواهري
جناب آقاي میالد جواهری

22848594

77471243-77426031جناب آقاي حسن منصوريمهردادتهران112
66038766جناب آقاي محمدرضاپورهاشم چوبينیماتهران113
46826909جناب آقاي بابایيباباطاهرشهر قدس114
55907981-55950213جناب آقاي محمد فردوسی زادهسجادری115
76442605جناب آقاي سید محمد حسینیانتشارات مسعود فیروزکوه116
65265785-65241620جناب آقاي حسن بیرجندیبهمن 4شهریار117
56343369جناب آقاي عباس مظفریسیمرغاسالم شهر118
56861501جناب آقاي حمداهلل محمدی آذرفرزانگانرباط کریم119
36128601جناب آقاي مصطفي مدديفروشگاه کتاب سالمورامین120
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فهرست نمایندگی های مهروماه در کشور به تفکیک استان

چهارمحال بختیاری

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

3834243431جناب آقاي  لطف اهلل صابریانکتابفروشی اندیشهبروجن1
3832224142جناب آقاي میالد همت زادهکتابفروشی ایستگاه کنکورشهرکرد2
3832254676جناب آقاي مصطفي داوودیکتابفروشی مهدی موعودشهرکرد3
3833226705جناب آقاي محسن ابراهیمیکتابفروشی امیرکبیرفارسان4
3834448582جناب آقاي سید نصیر موسويکتابفروشی موسويلردگان5

خراسان جنوبی

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

5632233414جناب آقاي عبدالرضا انگشترينمایشگاه دائمی کتاب بیرجندبیرجند1
5632222225جناب آقاي محمدحسین رزقيکتابفروشی خوارزميبیرجند2
5632523191جناب آقاي  اسحاق باقريکتابفروشی فرهنگقائنات3
5632622471جناب آقاي محمدهادي معتمديکتابفروشی نیمانهبندان4

خراسان رضوی

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

5156525300جناب آقاي ابوالفضل داعيکتابفروشی دانشجوبجستان1
5155426685جناب آقاي علي نجفيکتابسراي نجفيبردسکن2
5154521910جناب آقاي محمدابراهیم اصغري کتابفروشی قلم تایباد3
5152524177جناب آقاي حبیب اهلل شاهینيکتابفروشی شاهینیتربت جام4
5152278399جناب آقاي محمد خنده روکتابفروشی میعادتربت حیدریه5
5146122038جناب آقاي علي اکبر علي بخشيلوازم التحریر حافظچناران6
5154226162جناب آقاي حفیظ راضي کتابفروشی راضي خواف7
5143232470جناب آقاي سیدعلي موسويکتابفروشی فرهنگدررود8
5144225140جناب آقاي حسین کرابيکتابفروشی شهرکتابسبزوار9
5144229062جناب آقاي محمد ابراهیميشهر کتاب الغدیر شعبه 1سبزوار10
5144222118جناب آقاي علي بصیرتکتابفروشی  آینده سازانسبزوار11
5144210514جناب آقاي محسن صالح آباديکتابفروشی لبخندسبزوار12



10

فهرست نمایندگی های مهروماه در کشور به تفکیک استان

5134631223جناب آقاي ناصر جوپاريکتابفروشی عرفانفریمان13
5147245633جناب آقاي حمیدرضا رمروديخانه کتاب آساکقوچان14
5155244390جناب آقاي سعید احمديگلستان کتابکاشمر15
5157251674جناب آقاي حمیدزمانيکتابفروشی کتابستانگناباد16

مشهد17
فرهنگ سازان اندیشه زرین 

)پخش قائم( و تحریر ناصري
2-05133449950جناب آقاي وحیدرضا ناصري

05138524878جناب آقاي مجتبي لعلیانيتوزیع کتاب دارالفنونمشهد18
5132242022جناب آقاي حسام سلطانيکتابفروشی کتاب کیمیامشهد19
5132212830جناب آقاي مسعود یزدان جوکتابفروشی یاسمشهد20
5132224579جناب آقاي مجتبي کاظمیان کتابفروشی مهر سینامشهد21
5142243403جناب آقاي علی اکبرتقی پورکتابفروشی مهرورزاننیشابور22
5143334555جناب آقاي عباس زوارکتابفروشی نشر دانشنیشابور23

خراسان شمالی

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

5832921083جناب آقاي آزادمردکتابفروشی سنجش و دانشآشخانه1
5837225711جناب آقاي رضا زبیدی فر- قدیمیکتابفروشی کاوشاسفراین2
5832721159جناب آقاي محمد ابراهیم تاتاريکتابفروشی گوتنبرگبجنورد3
5836230463جناب آقاي مجید جوان شیرکتابفروشی نواندیششیروان4

خوزستان

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

6142641025جناب آقای محمدمعافي غالمیکتابفروشی فرهنگ اندیمشک1
6132217000جناب آقای محمود کالهدوزکتابفروشی رشد1 )مرکزي(اهواز2
6134454548جناب آقای بهنام جعفریجعفری شعبه زیتوناهواز3
6133387040جناب آقای محسن میناویکتابفروشی کامااهواز4
6132210254جناب آقای منصوررئیسیکتاب شرقاهواز5
6133379070جناب آقای سعید مدنیان کتابفروشی کتاب محام اهواز6
6132212315جناب آقای نجات رنجبرکتابفروشی شهرکتاب اهواز7
6153321857جناب آقای علی فرهنگ پورکتابفروشی شعبه1 )سعید(آبادان8
6143725713جناب آقای عباس آتشیکتابفروشی آتشیباغ ملک9
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فهرست نمایندگی های مهروماه در کشور به تفکیک استان

6152833353جناب آقای فالح اسالمیکتابفروشی اندیشهبهبهان10
6152721620جناب آقای حسین طیبیکتابفروشی رشدبهبهان11
6153527944جناب آقای شهید مزرعه کتابفروشی فجرخرمشهر12
9166412722جناب آقای احمدحالجکتابفروشی معراجدزفول13
6143538107جناب آقای یونس جاکيشهرکتاب رامهرمز14
6136224375جناب آقای فردین اسدیکتاب شهرشوشتر15
6152333790جناب آقای بهناز عبديخانه کتابماهشهر16
6143226263جناب آقای جاوید قباديکتابفروشی بامدادمسجد سلیمان17

زنجان

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

2435235467جناب آقاي محمدحسن عاشریکتابفروشی بهمنابهر1
2435533062جناب آقاي جلیل خلیليکتابفروشی توحیدخرمدره2
2433339661جناب آقاي علي اکبر اکبري کتابفروشی کسريزنجان3
2433329100جناب آقاي محمود موسويخانه کتابزنجان4
2435622055جناب آقاي امیرعلي ادیبکتابفروشی  ادیب صائین قلعه5
2434223907جناب آقاي محسن مرادیکتابفروشی حافظقیدار6
2435754233جناب آقاي سجاد بهرامي کتاب و نوشت افزار چشم اندازهیدج7

سیستان و بلوچستان

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

5437223113جناب آقای عظیم زادگانکتابفروشی فتح المبینایرانشهر1
5435337483جناب آقاي برکت محتشمیکتابفروشی دانشجو چابهار2
5433729458جناب آقای عبدالرحمان ریگي کتابفروشی دانشجو خاش3
5432234884جناب آقای حسین گلويکتابفروشی دانشزابل4
5433227680جناب آقاي چنگیز مقیميکتابفروشی سروش زاهدان5
5433227563جناب آقاي بهرنگيبانک کتاب بهرنگيزاهدان6
5437631582جناب آقای شعیب دهواري کتابفروشی بلوچستان سراوان7
5435222642جناب آقای کمال کماليکتابفروشی آینده سازاننیک شهر8
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سمنان

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

2335246829جناب آقاي حمیدرضا شجاعي نیاکتابفروشی مهرگاندامغان1
2333345459جناب آقاي منشي زادگان کتابفروشی امیرکبیرسمنان2
2333320171جناب آقاي امانکتابفروشی امانسمنان3
2332237227جناب آقاي جواد عابدیني کتابفروشی جوادشاهرود4
2334226090جناب آقاي محسن ورزیده کارکتابفروشی کویرگرمسار5

فارس

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

7153228686سرکار خانم نرگس میرزاییکتابفروشی جواداالئمه استهبان1
7144347327سرکار خانم ناهید صادقي کتابفروشی خورشید شب آباده2
7154226649جناب آقاي علیرضا معطریان کلبه کتاب جهرمجهرم3
7153527540جناب آقاي هادي فیروزيکتابفروشی امیرکبیر داراب4

بانک کتاب شیرازشیراز5
07136294605     جناب آقاي محمد درخشان)انتشارات مؤلفان فرهیخته(

)6خط( 07136293121
7-07136361105جناب آقاي محمد درخشانشعبه1 )بانک کتاب معالی آباد(شیراز6
07138224209جناب آقاي محمد درخشانشعبه2 )مرکز کتاب زرهی(شیراز7
 )3خط( 07136264200جناب آقاي محمد درخشانشعبه3)بانک کتاب مولفان فرهیخته(شیراز8
07132356570جناب آقاي محمد درخشانشعبه4)بانک کتاب صادق(شیراز9
07132335169جناب آقاي محمدجواد عربدنیاي کتاب خردشیراز10
07136306151جناب آقاي محمدجواد عربشعبه1 )نیماکتاب(شیراز11
07136249783جناب آقاي محمدجواد عربشعبه2 )هیربد(شیراز12
7136473771جناب آقاي  آرشام دهقانکتابفروشی خوارزميشیراز13
7153315242جناب آقاي سید حامد موسوي فرهنگسرای ققنوسفسا14
7138727005جناب آقاي جهانگیر  رستميکتابفروشی عالمه طباطبایيفیروزآباد15
7142221557جناب آقاي نوراهلل سیروس کتابفروشی سیروسکازرون16
7152336020جناب آقاي رحیم شهبازيکتابفروشی مکتب الزهرا )س(الر17
7143222373جناب آقاي جالل معیني کتابفروشی معیني مرودشت18
7153826878جناب آقاي حسین صادقیارپخش کتاب صادقمیریز19
7142540920جناب آقاي دارابیکتابفروشی دارابینورآباد ممسنی20
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قزوین

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

جناب آقاي مجید عاقله آریا کتاب عاقله قزوین1
02833333287
02833348930

2833237875جناب آقاي مافيکتابفروشی عالمهقزوین2
2835235598جناب آقاي رحماني خانه کتاب اوستا تاکستان3
2834223213جناب آقاي خلجکتابفروشی ارشاد بوئین زهرا4
2832826450جناب آقاي کاظمي کتابفروشی دانشآبیک5

قم

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

2537740205جناب آقاي بشارتيکتابفروشی اندیشه سازان )1(قم1
2537744677جناب آقاي لطفعلي خانيکتابفروشی آینده سازان قم2
2537836330جناب آقاي سیديکتابسراي هادي قم3
2537731003جناب آقاي امراني نیاکتابفروشی نشر بالغتقم4
2537748767جناب آقاي میرمحمدیکتابفروشی میرمحمدیقم5

کردستان

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

8734265079جناب آقاي جمشیديکتابفروشی زانیارانبانه1
8738231001جناب آقاي عبدالحسینیپخش کتاب بیجاربیجار2
8735122610جناب آقاي امیريکتابفروشی حافظدهگالن3
8738721607جناب آقاي کرميکتابفروشی راشددیواندره4
8736222457جناب آقاي شمسيکتابسراي پیامسقز5
8733174440جناب آقاي استاد نوروزینوروزیسنندج6
8733286254جناب آقاي اسکندریکتابفروشی خیلي سبزسنندج7
8733162588جناب آقاي رضایيشهرکتاب )گاج(سنندج8
8733244754جناب آقاي اسکندري کانون کمک درسي سنندج9
8733153550جناب آقاي حجاشیان کتاب نور پردازان سنندج10
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8735233017جناب آقاي فالحيکتابسراي دانشجوقروه11
8735527972جناب آقاي  فارابيکتابفروشی دانش پژوهان کامیاران12
8734531158جناب آقاي مهاجرکتابفروشی رامانمریوان13
8734531474جناب آقاي ابراهیميکتابفروشی روژمریوان14

کرمان

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

3442424155جناب آقاي امیر امیني کتابفروشی بهار بافت1
3433522560جناب آقاي مرتضي خاکسارکتابفروشی دانشجوبردسیر2
3443265561جناب آقاي مجید فاریابيکتابفروشی فارابيجیرفت3
3443214644جناب آقاي شریفیکتابفروشی نشر دانشجیرفت4
3434253890جناب آقاي سیدشاهین اوحديکتابفروشی خورشید شب رفسنجان5
3433423117جناب آقاي رضا یزدان پناهکتابفروشی دانشزرند6
3442205444جناب آقاي سامان زرین خطکتابفروشی سعید زرین خطسیرجان7
3434111900جناب آقاي محمد احمدیانکتابفروشی معلمشهربابک8

جناب آقاي محمد حسین احمدیبانک کتاب آزادی )شعبه1( مرکزيکرمان9
03432469500-600

 03432437585
03432460662

جناب آقاي محمد حسین احمدیبانک کتاب آزادی )شعبه2(کرمان10
 03432131524
03432131748

03432224848 جناب آقاي محمد حسین احمدیبانک کتاب آزادی )شعبه3(کرمان11
28-32251625-034جناب آقاي مهدویالمهدیکرمان12
3432268317جناب آقاي  محمد مهدي سعیديفرهنگ شعبه1کرمان13
3432437311جناب آقاي شریفیکتاب خوبکرمان14

کرمانشاه

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

8345243322جناب آقاي فرامرز فاروغیپخش اندیشمنداسالم آباد غرب1
8346128171جناب آقاي ناصر عبادي کتابفروشی نسل جوان 1پاوه2
46230741-083جناب آقاي عزیزیکتابفروشی کالججوانرود3
8346524204جناب آقاي فتاح خرميکتابفروشی زانیارروانسر4
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8348423295جناب آقاي یاسر مراديکتابفروشی امیرکبیرسنقر5
8348322859جناب آقاي منصور یادگاريکتابفروشی امیرکبیرصحنه6

جناب آقاي احسان رضایيسروش نوکرمانشاه7
 08337280032
08337234159

8337234987جناب آقاي ایرج کریميکتاب دانشکرمانشاه8
38369198-083جناب آقاي افشاریانکتابفروشی خردکرمانشاه9

جناب آقاي بهروز فرید مرنديکتابفروشی اندیشهکرمانشاه10
   08337271113
08337212580

کهگیلویه و بویر احمد

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

7432622720جناب آقاي حاصل عبدالهیکتابفروشی معلم باشت1
7432260069جناب آقاي صاحب طیبشهرکتاب اوستادهدشت2
7432225244جناب آقاي داریوش عظیمي کتابفروشی عظیمیگچساران3
7433233788جناب آقاي فرزادیانکتابفروشی خردیاسوج4

گلستان

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

1735728369جناب آقاي عارف سدیديکتابفروشی عارفآزادشهر1
1734526360جناب آقاي نعمت اهلل صحنه صحنه )آنالین کتاب(آق قال2
1734223516جناب آقاي سید مهدي باقري حسینيکتابفروشی دانشعلی آباد3
1735440276جناب آقاي علي مردانيکتابفروشی گاجکالله4
1735830340جناب آقاي حسین غریبکتابفروشی غریبگالیکش5
1732253457جناب آقاي سعید عربکتابفروشی فرهنگگرگان6
1732244214جناب آقاي بابک جالليبانک کتاب جالليگرگان7
1733238736جناب آقاي حمید بابایي کتابفروشی دانشجوگنبد کاووس8
1735225540جناب آقاي سیدحسین حسینيکتابفروشی دهخدامینو دشت9
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گیالن

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

1344544749جناب آقاي قهرمان میرزایيکتابفروشی معلمبندر انزلی1
1344235417جناب آقاي حسین زینعليکتابفروشی جامعه نگرتالش2
1342664161جناب آقاي ایرج جعفريکتابفروشی فرهنگچابکسر3
1342772947جناب آقاي قربان نوروزيکتابفروشی فرهنگرحیم آباد4
1334673677جناب آقاي محمود عبدي پورکتابفروشی امینرستم آباد5

سرکار خانم رستگاررستگار رشت6
    1333334002
1333337595

1333850900سرکار خانم رستگاررستگار )شعبه2( رشت7

سرکار خانم رستگاررستگار )شعبه3(رشت8
    01333769009
01333769014

1333241169جناب آقاي فریدون طاعتي کتابفروشی طاعتي رشت9
1333223637جناب آقاي مهدي مژده کتابفروشی مژده رشت10
1333239686جناب آقاي رضابرومند کتابفروشی میالد رشت11
1331623872جناب آقاي شهرام ملک پورکتابفروشی کتیبهرودبار12
1342617509جناب آقاي نباتیکتابفروشی نباتيرودسر13
1334782530جناب آقاي محمدعلي رادکتابفروشی فرهنگیانشفت14
1344334275جناب آقاي هادي دروکتابفروشی آکادميصومعه سرا15
1334723230جناب آقاي علي ولیزادهکتابفروشی ولیزادهفومن16
1342239236جناب آقاي بهتاش نباتیکتابفروشی نباتيالهیجان17
1342523039جناب آقاي کاظم کاشفکتابفروشی کاشفلنگرود18

لرستان

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

6643429754جناب آقاي حجت اهلل اکبريکتابفروشی معلم ازنا1
6632521327جناب آقاي فوالدوندکتابفروشی شریعتیالشتر2
6643345333جناب آقاي احسان سلطانيشهر کتاب حافظالیگودرز3
6642629550جناب آقاي باقرارشادي فر کتابفروشی والیت بروجرد4
6632220709جناب آقاي کیانوش مراديکتابفروشی  فردوسيپلدختر5
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6633303600جناب آقاي داریوش فتحيبانک کتاب فتحيخرم آباد6
6643226545جناب آقاي حمیدرضا آقایيآقاییدرود7
6632635354جناب آقاي حمیدرضا آبانگاهکتابفروشی حافظکوهدشت8
6632722309جناب آقاي ر سول مراديکتابفروشی علمينورآباد9

مازندران

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

1132344537 جناب آقاي مجید زواري امیريلوازم التحریرو کتاب قلمامیرکال1
1144224218جناب آقاي مصطفی قلیچ کتابفروشی شباویز آمل2
1132220220جناب آقاي قاسم رشیداکتابفروشی دهخدا بابل3
1135334512جناب آقاي محمدرضا سلمان نژادکتابفروشی بهرامبابلسر4
1134524167جناب آقاي سهیل خاکپور کتابسراي دانشجو بهشهر5
1154223585جناب آقاي حسن علي بیگيکتابفروشی فردوسي تنکابن6
1142540559جناب آقاي جواد بخشینوشت افزار تحریران جویبار7
1152221581جناب آقاي رضا رستمیکتابفروشی گاج )رستمي(چالوس8
1155223399جناب آقاي مرتضي جنت فریدونيکتابفروشی فریدونیرامسر9
1142454076جناب آقاي علي یزدانيکتابفروشی یزدانيزیرآب10
1133322227جناب آقاي حاج حسن حامیکتابفروشی حامیساری11
1133406670جناب آقاي خاکساریانکتابفروشی خاکساریانساری12
1135655818جناب آقاي ابوالقاسم محمديکتابفروشی مالصدرافریدون کنار13
1142227040  جناب آقاي حبیب دهقان زادهکتابفروشی برادران دهقان 1قائمشهر14
1142562712جناب آقاي همت زرگري کردکتابفروشی حافظ کوهی خیل15
1144744766جناب آقاي قنبر قلي نژادکتابفروشي و لوازم التحریردانش نگارمحمود آباد16
1134722056جناب آقاي علیرضا شیرآشیانیکتابفروشی شیرآشیانینکا17
1152326284جناب آقاي علیرضا عباس زاده کتابفروشی همافران )پویا(نوشهر18

مرکزی

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

8632228004جناب آقاي محمد فضائلیکتابفروشی گزینه درستاراک1
8637222722جناب آقاي محسن حضرتيکتابفروشی سروشآشتیان2
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8646221024جناب آقاي بصیریبانک کتابخمین3
8638220828جناب آقاي اسدیتحریر صاحب الزمانشازند4
8642221800جناب آقاي حمیدرضا صبوحيکتابفروشی گاجساوه5

هرمزگان

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

7644323733جناب آقاي رادمنشکتابفروشی معلمبستک1
7644234283جناب آقاي منصور بحریکتابفروشی منصوربندر کنگ2
07632224230جناب آقاي حسن مهرآورانپاپیروسبندرعباس3
8-7632245267جناب آقاي استاداستادبندرعباس4
7632248521جناب آقاي نمازیکتابفروشی نمازیبندرعباس5
7635243626جناب آقاي محمدرضا غفاريکتابفروشی ماهانقشم6
7642229794جناب آقاي سید محسن موسویکتابفروشی عصر جدید میناب7

همدان

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

8133122656جناب آقای علي حمزه ايکتابفروشی سید جمال الدیناسدآباد1
8134507018جناب آقای محسن آزادينشر و اندیشهبهار2
8134941604جناب آقای مهدي سلیمیکتابفروشی پاییزانتویسرکان3
8136222170جناب آقای حجت اهلل هاشميکتابفروشی کتاب دانشرزن4
8135227727جناب آقای علیرضاپیريکتابفروشی بوعليکبودرآهنگ5
8132217930جناب آقای رضا ونائي طجرکتابسراي امام عليمالیر6
8133231040جناب آقای عابدین ابوالقاضيکتابفروشی دانشجونهاوند7
08132512905جناب آقاي عباس لطیفيجهان دانشهمدان8
8138254065جناب آقای دانیال سلطانیکتابفروشی نارنجیهمدان9
8138250315جناب آقای امیراشکان بختیاریکتابفروشی وندیکهمدان10

یزد

تلفننام و نام خانوادگینام کتابفروشی شهرردیف

3532235152جناب آقاي مجتبی هاتفيکتابفروشی امام صادق اردکان1
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3532231733جناب آقاي علی رضارضیکتابفروشی احساناردکان2
3532627227جناب آقاي غالمرضا فالحکتابفروشی موفقیتتفت3
3532524034جناب آقاي شهاب الدین بشارتي کتابفروشی دانشجومهریز4
3532349594جناب آقاي محمدرضا حسابي کتابفروشی حسابي میبد5
03536261770جناب آقاي علی برادران فرچشمکیزد6


