کتابفروشی های عضو پاییزه کتاب  1400در مناطق کمتر توسعه یافته
ردیف

استان

شهر

نام کتابفروشی

نشانی

تلفن فروشگاه

 1آذربایجان شرقی
 2آذربایجان شرقی
 3آذربایجان شرقی

بستانآباد
بستانآباد
کلیبر

کتاب فروشی ادیب
کتابفروشی بهبودی
جاوید

تیکمه داش ،بلوار استاد شهریار
خیابان امام ،جنب بانک سپه
کلیبر ،خیابان امام خمینی ،روبروی اداره پست

04143362751
04143334499
04144442520

 4آذربایجان غربی

بوکان

شهر کتاب بوکان

خیابان شهید فهمیده ،روبروی فرهنگسرای سیمرغ ،شهر
کتاب

04446248320

 5آذربایجان غربی
 6آذربایجان غربی
 7آذربایجان غربی

بوکان
بوکان
بوکان

کتاب نوین
کتابسرای موکریان
کتابفروشی صالحی

خیابان کشاورز ،روبروی بانک کشاورزی
خیابان انقالب ،پاساژدادخواه
خیابان انقالب ،روبروی بانک رفاه مرکزی

04443128322
04446244458
04446222461

 8آذربایجان غربی

بوکان

مانگ

بلوار کردستان ،نرسیده به سه راه سنگینی ،خیابان
کردستان

04446243081

 9آذربایجان غربی

سردشت

امام شافعی

میدان صالح الدین ایوبی ،خیابان امام ،کتابسرای امام
شافعی

04444322148

 10آذربایجان غربی
 11آذربایجان غربی

سردشت
سردشت

کتابسرای هیوا
موکریان

شهر ربط ،خیابان مولوی
خیابان کمربندی ،روبه روی بانک سپه

04444362940
04444331324

 12بوشهر

جم

کتابفروشی دانشجو

خیابان معلم ،کنار ساختمان فرمانداری ،پاساژ فرهنگ،
طبقه زیرزمین

07737632405

 13بوشهر

کنگان

سیتک

عسلویه ،میدان لنج ،خیابان دولت ،روبروی بسیج ،پاساژ
پارسه

07737266791

 14بوشهر

گناوه

کتابفروشی مرکزی

خیابان امام خمینی ،بعد از بانک کشاورزی

07733133754

چهارمحال و
15
بختیاری

لردگان

کتابسرای مهر لردگان

بلوار شهدا ،جنب آموزشگاه رانندگی هدی

03834448887

چهارمحال و
16
بختیاری

لردگان

کتابفروشی گنج

مالخلیفه ،روبه روی آموزش و پرورش ،پاساژ مصیبی

 17خراسان جنوبی
 18خراسان رضوی

فردوس
تایباد

شهر کتاب مبین
سنت

خیابان امام خمینی
خیابان جامی

05632729397
05154535310

 19خراسان رضوی

درگز

فروشگاه کتاب و
سوغات زائر  -درگز

خیابان امام خمینی(ره)  ،27جنب مجتمع فرهنگی و
کتابخانه امام رضا(ع)

05146230882

 20خراسان رضوی

سرخس

افق

میدان شهید چشک ،بلوار مصلی ،مصلی  ،1روبروی دفتر
امام جمعه

05134523477

 21خراسان شمالی

مانه و
سملقان

کتابسرای عضدی

آشخانه ،خ  22بهمن ،پالک 98

05832925226

کتابفروشی دانشگاه

بلوار بلوچ ،جنب بلوچ 10

05437212263

 22سیستان و بلوچستان ایرانشهر

0383449
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ردیف

استان

شهر

 23سیستان و بلوچستان سراوان

نام کتابفروشی

نشانی

تلفن فروشگاه

کتابسرای کانون

شهرستان مهرستان ،خیابان جمهوری شمالی 4

05437722216

 24کردستان
 25کردستان
 26کردستان

بانه
بانه
بانه

آینده
کاروان
کتیبی مانگ

خیابان طالقانی ،خانه فرهنگی آینده
خیابان امام ،کوچه ساناز 9
باالتر از مسجد جامع ،جنب پاساژ شیخ کمال

08734230100
08734267055
08734261020

 27کردستان

بیجار

رها

خیابان شهدای شمالی ،مجتمع تجاری اریکه گروس،
طبقه اول ،واحد 80

08738222131

 28کردستان
 29کردستان

دیواندره
سقز

زانکو
پیام نو

خیابان امام ،روبروی بانک مسکن ،داخل کوچه
خیابان امام ،جنب پاساژ فیض نژاد

08738728195
08736221098

 30کردستان

سقز

ساکا

پیچ کانی گرمک ،خیابان کارگر ،پایین تر از اداره آب و
فاضالب

09188838565

 31کردستان

سقز

فرهنگسرای هنر و
اندیشه

میدان جمهوری ،زیرزمین مجتمع هلو ،کتابفروشی هنر و
اندیشه

08736308402

 32کردستان

سقز

کتاب مولوی کرد سقز خیابان امام ،روبروی شهرداری ناحیه  ،1پاساژ آزاد ،ط سوم 08736214047

 33کردستان
 34کردستان

سقز
مریوان

کتابسرای الوان
کتابسرای اندیشه

خیابان  22بهمن ،روبروی ثبت احوال
خیابان جمهوری ،پاساژ عدالت طبقه +۱

08736212242
08734533530

 35کردستان

مریوان

هرمس

خیابان جمهوری ،پاساژ عدالت ،طبقه زیر زمین ،کتاب
هرمس

08734546892

 36کرمان
 37کرمانشاه
 38کرمانشاه

جیرفت
پاوه
پاوه

نشر دانش
روجیار
فروشگاه احسان

جنب اداره پست ،نشردانش
میدان شهدا ،خیابان امام محمد غزالی
خیابان  26مرداد ،جنب چاپ حقیقیت

03443216510
08346136371
08346120336

 39کرمانشاه

هرسین

بامداد

پا قلعه ،خیابان امام خمینی ،خیابان شهید آیت اهلل نجفی،
ساختمان بامداد ،طبقه همکف

08345124348

 40یزد

ابرکوه

پاتوق کتاب ابرکوه

ابرکوه ،خ شهید بهشتی ،نبش کوچه شهید بهشتی پنجم

03532826558

 41یزد

بهاباد

کتابفروشی اندیشه

خیابان امام خمینی(ره) ،جنب ترمینال مسافربری

03532472618

