لیست کتابفروشان عضو در انجمن کتابفروشان خوشه
ردیف

استان

شهر

کتابفروشی

مدیریت

آدرس

تلفن فروشگاه

1

اردبیل

اردبیل

کتابشهر

سید حامد هاشمی

میدان ارتش پالک ۷۰۱

04533716477

2

اردبیل

اردبیل

کتاب والیت

نادر فیاضی

شهرک کارشناسان ،میدان شفاف ،مجتمع فرهنگی والیت

04533747777

3

اصفهان

اصفهان

پاتوق کتاب

احمد رضائیان

اصفهان ،خیابان استانداري ،خ فرشادي ،جنب کوچه ٦

0938۰٥٢۱۱٣۱

4

اصفهان

اصفهان

امام خمینی (ره)

محمد علی هوایی

خیابان مسجد سید ،خیابان پنج رمضان

03133360686

5

اصفهان

اصفهان

پاتوق کتاب آسمان

سید محمد مهدي عبودتیان

میدان احمدآباد ،ابتداي خیابان سروش ،نبش کوچه شماره  ،7طبقه اول پاساژ

03132290117

6

اصفهان

اصفهان

عروج ایمان

مهدي نصر اصفهانی

خیابان مسجد سید ،جنب سازمان تبلیغات اسالمی

03133370373

7

اصفهان

اصفهان

کتابسراي فدک

سید محمد دیباج

خیابان مسجد سید ،کتابسراي فدک

03132205485

8

اصفهان

سمیرم

کتابشهر

امید افشارنیا

خیابان قدس روبروي درمانگاه مطهري جنب اداره تبلیغات اسالمی

03153668709

9

اصفهان

شهرضا

کتابشهر

زمانزاد

خیابان بهشتی.نرسیده به فرعی ۷

03153239670

10

اصفهان

کاشان

پاتوق کتاب بهشت

احمد قربانعلیزاده

کاشان ،خیابان امیرکبیر ،انتهاي کوچه شهید طاهري ،جنب مسجد

03155315231

11

البرز

کتابشهر

کرج

حسین زمان وزیري

کرج بلوار شهیدشمس( ۴٥متري گلشهر) حدفاصل خیابان انوشیروان و درختی

02633503550

12

البرز

کرج

آرامش

محمدحسن زمان وزیري

کرج میدان شهید فهمیده ابتدا خیابان آسیاب برجی جنب نان فانتزي

02632712564

13

ایالم

ایالم

کتابشهر

امید تیموریان

خیابان آیت اهلل حیدري.ساختمان اداره تبلیغات

08433342384

14

ایالم

ایالم

پاتوق کتاب

امید تیموریان

انتهاي خیابان والیت (خیابان مسجد والی)

08433364382

15

آذربایجان شرقی

تبریز

کتابشهر

حمید عابدینی

تبریز ،خیابان امام ،روبروي مسجد ساالر شهیدان

04133358808

16

آذربایجان غربی

ارومیه

عصر ظهور

عسگر شیردل

خیابان امام ،مقابل مسجد آقا علی اکبر ،داخل پناهگاه

04432242211

17

آذربایجان غربی

ارومیه

پاتوق کتاب

سید محمد پیام

خیابان شهید امینی ،جنب استانداري ،طبقه همکف حوزه هنري

09141484766

18

بوشهر

بوشهر

کتابشهر

محمد حیدري

میدان امام خمینی -جنب گلفروشی

09337715031

19

تهران

تهران

کتاب اندیشه

محمد مهدي علی اکبر

تهران ،خیابان انقالب ،نبش خیابان ابوریحان

021 6617 5670

20

تهران

تهران

سوره مهر مرکزي

محمود هاشمی

خیابان انقالب جنب سینما بهمن

02166476568

21

تهران

تهران

بین املل

حامد زینالی

تهران ،میدان فلسطین

02133922959

22

تهران

تهران

کتابشهر شعبه بهارستان

سعید سعادت

تهران  ،میدان بهارستان

02177515441

23

تهران

تهران

کتابشهر شعبه نوجوان

سیدهادي سیادت جهرمی

خیابان انقالب اسالمی خیابان  12فروردین پالک 285

02166989590

24

تهران

تهران

به نشر

حامد رضوي

خیابان انقالب ،روبروي در اصلی دانشگاه تهران ،پالک 1244

02166401543

25

تهران

تهران

اسم

سعید مکرمی

خیابان انقالب اسالمی ،بین خیابان ابوریحان و فلسطین ،جنب بن بست مهارت

02166976572

26

تهران

تهران

روایت فتح

عبداله امیري مقدم

تهران  -میدان فردوسی  -خیابان شهید سپهبد قرنی  -نبش فالح پور

021۸۸۸۹۷۸۱۴

27

تهران

تهران

کتابخون(اینترنتی)

سید وحید مداح

28

تهران

تهران

کیهان

علیرضا محبی

ketabkhon.com

خیابان انقالب ،روبروي دانشگاه تهران ،پالک 1210

02166963155
02166403479

29

تهران

تهران

ترنج(توزیع)

مصطفی اکبري

خیابان انقالب ،بین اردیبهشت و 12فروردین ،خ شهداي ژاندارمري

02166979020

30

تهران

تهران

پاتوق کتاب

مهدي اخویان

خیابان انقالب ،چهار راه کالج ،ضلع شمال شرقی ،پالک 715

02188911212

31

تهران

ورامین

صاحب الزمان

سعید امینی

ورامین ،شهید رجایی شمالی 15 ،خرداد ،کوچه خونین شهر

02136265034

32

تهران

ورامین

کتابستان

یوسف عباسی

ورامین ،خیابان شهدا ،جنب مسجد جواد االئمه و پاساژ فدک

021٣٦٢۹۰٦۱۱

33

چهار محال بختیاري

شهرکرد

آسمان

صادق رییسی

شهرکرد ،نبش میدان ابوریحان ،جنب کانون پرورش فکري

03832280102

34

چهار محال بختیاري

شهرکرد

کتابشهر

سیدامین میراحمدي

شهرکرد ،خیابان شریعتی ،نبش کوچه 58

03832244893

35

چهار محال بختیاري

شهرکرد

پاتوق کتاب

سید سراجالدین جزایري

شهرکرد ،خیابان سعدي ،حد فاصل چهارراه فردوسی و میدان دانش ،نبش کوچه 63

03832250004

36

خراسان جنوبی

بیرجند

پاتوق کتاب

سیدمجتبی حسینی

خیابان مدرس ،بین مدرس  ٢٥و فلکه سوم مدرس

05632423512

37

خراسان رضوي

برداسکن

پاتوق کتاب

قاسم بیگی

خیابان قائم ،بین قائم  ۱۱و ۱٣

05155430121

38

خراسان رضوي تربت حیدریه

پاتوق کتاب

محمد نجفعلی زاده

خیابان کاشانی ،روبروي کاشانی ۱۹

05152286500

39

خراسان رضوي

سبزوار

پاتوق کتاب

خانم طباطبایی

سبزوار ،چهار راه دادگستري ،به سمت میدان نجارآبا ،نرسیده به مسجد الزهرا سالم اله علیها

05144224004

40

خراسان رضوي

سرخس

افق

سید عقیل علوي

سرخس ،میدان شهید چشک ،بلوار مصلی ،مصلی 1

05134524085

41

خراسان رضوي

کاشمر

امام خمینی (ره)

محمد روحانی

کاشمر.خیابان شهید بهبودي ،بهبودي 6

05155220490

42

خراسان رضوي

مشهد

کتابشهر

مهدي شکوهی

مشهد خیابان شهید مدرس جنب سازمان تبلیغات  ،کتابفروشی کتابشهر ایران

09361825043

43

خراسان رضوي

مشهد

بچههاي آفتاب

حسین ارجمند پور

مشهد ،پنجراه سناباد ،بیقائم و پاستور ،پالک  ،204/1جنب البسکو

05138469173

44

خراسان رضوي

مشهد

ابر و بن (توزیع)

حجت جوان

مشهد  ،انتهاي کامیاب  36نبش خزایی  24پ 29

05132233910

45

خراسان رضوي

مشهد

پاتوق کتاب شعبه 1

طباطبایی

مشهد ،چهارراه شهدا  -خیابان آیت اهلل بهجت  -نبش بهجت 7

05132220119

46

خراسان رضوي

مشهد

پاتوق کتاب شعبه 2

مرتضوي اسکویی

مشهد ،ابتداي بلوار وکیل آباد  -زیرگذر پارکت ملت

05136060811

47

خراسان رضوي

مشهد

پاتوق کتاب شعبه 3

احمد نعمتی

خیابان فدائیان اسالم(نخ ریسی) ،قبل از کوچه فدائیان اسالم، ٢جنب مجتمع اردوگاهی امام رضا ع

05138558012

48

خراسان رضوي

نیشابور

کتابشهر

محمد کاهانی

فردوسی شمالی فردوسی  ۴پالک ۱۱

9154062822

49

خراسان شمالی

بجنورد

پاتوق کتاب

مجتبی یزدانی

بجنورد ،خیابان  17شهریور جنوبی ،نبش کوچه شهید یزدانی مقدم

05832243278

50

خوزستان

اهواز

رسانه بیداري

هادي سالمات

اهواز ،اتوبان آیت اهلل بهبهانی جنب حوزه علمیه امام خمینی(ره)

06135530798

51

خوزستان

اهواز

کتاب اسوه

محمدحسین ملکی جهان

اهواز ،خیابان حافظ بین سیروس و نادري پالک 316

06132923315

52

خوزستان

اهواز

پاتوق کتاب

مهدي صفاري

اهواز ،خیابان نادري ،خیابان شهید سراج (پشت کلیسا) ،پالک 67

06132238000

53

خوزستان

دزفول

وارثین

سخاوت نیا

دزفول ،خیابان امام خمینی (ره) شمالی ،تقاطع بوذرجمهري ،روبروي بانک کشاورزي

06142545220

54

زنجان

زنجان

پاتوق کتاب

محمد رضاخانی

زنجان ،خیابان امام ،جنب امامزاده سید ابراهیم

02433366425

55

سمنان

سمنان

پاتوق کتاب

جعفر خیاطیان

شهرک گلستان ،میدان بوستان ،ضلع شمال غربی ،جنب پاچاپ ،ساختمان اشراق

02333453211

56

سمنان

شاهرود

طنین ناب

کمیل قندهاري

شاهرود،میدان جمهوري اسالمی  ،کوچه بانک ملی مرکزي ،فرعی سمت چپ ،مرکز فرهنگی طنین ناب

02332225646

57

سمنان

شاهرود

کافه کتاب

مصطفی واحدي

شاهرود ،خیابان تهران ،روبروي خیابان خالد استانبولی جنب خ شهداي لبنان

02332360149

58

سیستان و بلوچستان

زاهدان

پاتوق کتاب

عباس محمدزاده حیدري

خیابان شهید مصطفی خمینی ،تقاطع خ طالقانی ،جنب بانک انصار

05433228879

59

سیستان و بلوچستان

زاهدان

کتابشهر

حمید انصاري زاده

خیابان آزادي جنب کتابخانه آیت اهلل کفعمی

05433230186

60

فارس

شیراز

بچههاي کتاب

مسعود منوچهري

خ فلسطین حد فاصل هدایت و معدل روبرو قنادي رضا

07132319707

61

فارس

شیراز

مصیر

عبدالکریم سلطانیان

شهرک گلستان ،بلوار کشاورز ،انتهاي کوچه  ،9پالک 118

07136210739

62

فارس

شیراز

پاتوق کتاب

علیرضا رحمانی

خیابان زند ،خیابان صورتگر ،نبش کوچه 8

07132344614

63

فارس

فسا

جبهه کتاب

محمد حسین فیروزي

فسا خ نحوي رو بروي مسجد صاحب الزمان طبقه باال

07153354425

64

فارس

کازرون

پاتوق کتاب

مهدي صنعتی

کازرون  ،چهارراه مخابرات ،روبه روي نانوایی امام علی  ،جنب مدرسه علمیه صالحیه

9176813082

65

فارس

کوار

کتاب پیک روشنا

محمد امین مهدوي

کوار  /اکبرآباد  ،روبروي بانک کشاورزي  ،پاساژ سلیمی  ،زیرزمین

07137803126

66

فارس

مُهر

پاتوق کتاب

سیده زهرا هاشمی

خیابان ارشاد ،روبه روي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

9170617262

67

فارس

نی ریز

پاتوق کتاب

علیرضا تقدیري

خیابان طالقانی ،روبروي شهرداري ،جنب سپاه قدیم

07153821690

68

قزوین

قزوین

کانون توحید

ابوالفضل حداد زادگان

قزوین خیابان شهدا جنب سردر عالی قاپو (ابتداي خ سپه )

02833240077

69

قزوین

قزوین

پاتوق کتاب

احسان نوري زاده

قزوین خ نادري نبش کوچه کانون

02833240076

70

قم

قم

کتابفروشی مهربان کتاب

قاسم قاسمی نیا

قم ،خیابان شهدا ،مجتمع تجاري ستاره ،طبقه منفی یک

025 3774 8139

71

قم

قم

پاتوق کتاب

محمدحسین اسالمی فر

خیابان شهدا ،روبروي بیت رهبري

02537735003

72

قم

قم

شهید کاظمی

حمید خلیلی

قم ،خیابان معلم ،مجتمع ناشران ،طبقه اول ،واحد 131

02537840844

73

قم

قم

کتاب فردا(اینترنتی)

مهدي فقیهینژاد

bookroom.ir

02537746992

74

قم

قم

کتابستان(توزیع)

مهدي جوکار

قم ،چهار راه شهدا ابتداي خیابان صفاییه

02537830777

75

کرمان

رفسنجان

کتابشهر

نظري

رفسنجان.خشهیدبهشتی.روبرويسینماگلستان

03434268008

76

کرمان

سیرجان

پاتوق کتاب

حسین عبادي نیا

سیرجان  ،چهارراه رضوي(اشکذري) ،روبروي بیمه آسیا ،جنب موسسه اعتباري نور

03442268058

77

کرمان

کرمان

کتابشهر

خانم گروهی

میدان آزادي.ابتداي بلوار جمهوري

03432455329

78

کرمان

کرمان

پاتوق کتاب

مهران مهرابیان

کوچه بین ،مطهري خ ٥۴-٥٦

03432231466

79

کرمان

کرمان

کتاب میعاد

ایمان یونسی

کرمان ،بلوار شهید عباسپور(پارادیس)  -نبش چهارراه شهید مفتح  -کتاب میعاد

03432715378

80

کهکیلویه و بویر احمد

گچساران

شهداي شلمچه

رسول قشقایی ترک

گچساران  ،خیابان شهید بشارت ،جنب بانک ملی ،پاساژ میالد طبقه پایین

07432220313

81

کهکیلویه و بویر احمد

یاسوج

پاتوق کتاب

سید علی محمدي

میدان هفت تیر ،خیابان فردوسی ،خیابان هجرت 1

07433223403

82

گلستان

گرگان

پاتوق کتاب

عبد الکریم ارمی

گرگان ،مقابل پارک شهر ،کوچه بوعلی

01732237880

83

گلستان

گرگان

شهید حقانی

احمد حسینقلی ارباب

گرگان میدان شهرداري خ شهدا الله سوم فروشگاه شهید حقانی

01732234450

84

گلستان

گنبد کاووس

کافه کتاب سالم

سید محمد تقیزاده

گنبد کاووس ،خیابان  17شهریور غربی ،چهار راه اول ،پالک 66

01733333316

85

گیالن

بندرانزلی

کتابشهر

پورصفر

خیابان تکاوران,جنب دادگستري

01343514954

86

گیالن

رشت

مرکز فرهنگی بهشت

مهدي سیمایی

رشت مصلی جنب سازمان تبلیغات اسالمی گیالن

01333612888

87

گیالن

رشت

پاتوق کتاب

خانم رستگار

خیابان امام خمینی(ره) -روبروي اداره برق

01332334569

88

مازندران

بابل

طنین سخن

حمید حمزه نژاد

بابل کمربندي شرقی خ چهارشنبه پیش ایثار  52بعد از درمانگاه تاسوعا

01132315956

89

مازندران

بابل

کتاب مهتاب

کوروش نیکعهد

بابل ،چهارسوق ،پاساژ خاتم االنبیاء

01132198908

90

مازندران

ساري

پاتوق کتاب

سید مهدي مهدي نیا

ساري ،میدان شهدا ،خیابان  ۱۸دي ،روبروي مسجد امام حسین

01133253020

91

مرکزي

اراک

نهال

محمد شاملو

اراک خ قایم مقام بعد از استخر شهر داري خ موزه

08634657250

92

مرکزي

اراک

سفیران طالئیه

وحید جالیی

اراک ،ابتداى خیابان محسنى ،جنب پل خیبر ،سمت راست

08632228593

93

مرکزي

اراک

پاتوق کتاب

بهزاد دارابی جاپلق

اراک ،خیابان امام خمینی ،خیابان میرزاي شیرازي (مسجد سیدها)، ،جنب مدیریت حوزه علمیه خواهران

08632229038

94

هرمزگان

بشاگرد

آصره

محمد حسین چراغچی

بشاگرد شهر سردشت فروشگاه آصره

09127223216

95

هرمزگان

بندرعباس

پاتوق کتاب

شهاب الدین تقوي

خیابان دانشگاه ،قبل از کوچه دانشگاه یک ،جنب سوپر مارکت ،پاساژ کاکتوس

07633617557

96

همدان

مالیر -همدان

پاتوق کتاب

علیرضا احمدیان

بلوار شهید مطهري ،ابتداي مطهري ، ۱۷روبروي منازل سازمانی ناجا

08133351276

97

همدان

همدان

کتاب رواق

مسعود صالحی

روبروي پارک مردم ،جنب سردر دانشگاه بوعلی سینا

08138381392

98

یزد

ابرکوه

پاتوق کتاب شهر

محمد علی فالحزاده

ابرکوه ،خیابان شهید بهشتی ،نبش کوچه پنجم ،زیرزمین

03532826558

99

یزد

اردکان

پاتوق کتاب(غیرمعارف)

محمد حسین آرامی

اردکان ،بلوار شهید بهشتی ،فروشگاه زنجیره اي مصطفی ابوطالبی ،غرفه پاتوق کتاب

9133507995

100

یزد

یزد

پاتوق کتاب

حسام سالکی

بلوار شهید صدوقی ،حد فاصل میدان باهنر به باغ ملی ،جنب بستنی باباعلی ،

03537332950
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