مهاباد

کتابفروشی ئاگورا :چهار راه میدان آرد  -پاساژ بانک ملت  -طبقه همکف

موبایل( 09399597796 :پیامن علی پور) تلفن 04442227379 :کد پستی5914613971 :
کتابفروشی گزنگ :خیابان صالالدینایوبی غربی  -ساختامن قندیل  -طبقه زیرزمین
موبایل( 09144445039 :فایق چیره) تلفن 04442226936 :کد پستی5916835578 :
کتابفروشی مهرگان :چهار راه آزادی  -خیابان صالحالدین ایوبی غربی  -طبقه زیرزمین بانک صادرات
موبایل( 09144445240 :هیرش مامندی) تلفن 04442240975 :کد پستی5916765711 :

مریوان

کتابفروشی هرمس :خیابان جمهوری  -پاساژ عدالت  -طبقه زیرزمین

موبایل( 09188753833 :آریز رشیدی) تلفن 08734546892 :کد پستی6671618796 :
کتابفروشی هیژا :خیابان جمهوری  -پاساژ عدالت  -طبقه باال  -پالک43
موبایل( 09359143912 :محمد حسینی) تلفن 08734551241 :کد پستی6671618784 :
کتابفروشی نالی :سنه  -خیابان فرح  -روبروی پارک فرح

سنندج

موبایل( 09189814173 :سامان امجدی) تلفن 08733162968 :کدپستی6614635873 :
کتاب شهر :خیابان پاسداران  -مجتمع تجاری کردستان  -طبقه اول  -واحد294
موبایل( 09183735184 :کاوان ابراهیمی) تلفن 08733289894 :کد پستی6617633675 :
کتاب زیر زمین :سنندج  -خیابان پاسداران  -پشت پاساژ بهاره  -فروشگاه شهر
موبایل( 09379273594 :زانا شاویسی) تلفن 08733231594 :کد پستی6616715869 :
کتابفروشی ماد :چهارراه شهدا  -پاساژ عزتی  -طبقه1
موبایل( 09185311337 :علی عبداللهزاده) تلفن08733125259 :
کتابفروشی ژیرا :خیابان پاسداران  -مجتمع تجاری کردستان  -طبقه همکف  -واحد142
موبایل( 09188729341 :ثریا مدرس) تلفن 08733229402 :کد پستی6617633519 :
فرهنگرسای هرن و اندیشه :میدان ههلو  -مجتمع ههلو

سقز

موبایل( 09187771585 :آزاد حسنی) تلفن 0873630840 :کد پستی6681836853 :
کتابفروشی مولوی کورد :خیابان امام  -پاساژ آزاد  -طبقه سوم  -روبروی شورای ناحیه 1
موبایل( 09189846943 :سلیامن محمودی) تلفن 08736214047 :کد پستی6681616491 :
کتابفروشی رەهەند :میدان هەلو – پاساژ کوثر– طبقه زیرزمین
موبایل( 09053234819 :رزگار مرادپناه)

کرمانشاه

کتاب شهر :بلوار مصطفی امامی  -نرسیده به چهارراه گلستان  -روبروی بانک ملی

موبایل( 09185522108 :آرش بیدل) تلفن 08338252868 :کد پستی6714637794 :
کتابفروشی احسان :خیابان 22بهمن 30 -مرتی دوم
موبایل 09354652442 :تلفن0833836643 :

کتابفروشی زانکو :خیابان طالقانی  -روبروی بانک تجارت

دیواندره

موبایل( 09188772028 :امید شا محمدی) تلفن08738728195 :

بوکان

کتابفروشی مانگ :بلوار کردستان – نرسیده به خیابان سنگینی

موبایل 09143827873 :تلفن 04446247678 :کد پستی5951757517 :

کتابفروشی موکریان :خیابان کمربندی  -روبروی بانک سپه

سردشت

موبایل( 09902580586 :رسدارموکریانی) تلفن04444331324 :

کامیاران

کتابفروشی فرهنگ :خیابان امام  -پاساژ شاهو

موبایل( 0918884467 :آکام اسامعیلی) تلفن 09038943044 :کد پستی6631613225 :

ایالم

کتابفروشی فرهنگ :ایوان غرب  -خیابان امام  -روبروی بانک سپه
موبایل 09390830850 :تلفن08433230316 :

کتابفروشی هژار :خیابان طالقانی  -نبش میدان فلسطین

جوانرود

موبایل( 09186131517 :رحامن جوانرودی)

تهران

کتابفروشی پانیذ :ازگل  -خیابان نوبهار  -کوچه فرهنگیان -کوچه نیلوفر  -بن بست الربز  -پالک  - 9زنگ 18
موبایل( 09124357404 :علیمرادی) کدپستی1696815783 :
کتابفروشی توکلی :خیابان انقالب  -روبروی دانشگاه تهران  -مجتمع فروزنده – شامره 225
موبایل( 09123301568 :عمر توکلی) تلفن 021 - 66956926 :کد پستی1314744355 :
هزار کتاب :خیابان انقالب – خیابان برادران مظفر جنوبی – جنب آتش نشانی – ساحتامن  - 18طبقه  – 4واحد 10
(خانم دژاگه) تلفن02166177648 :
================================================================

باشووری کوردستان
سلێامنی
ناوەندی غەزەلنووس :پشت بەردەرکی سەرا  -گەراجی هێڵی پاسەکانی تووی مەلیک و هەوارەبەرزە  -باڵەخانەی هۆشیار قەفتان  -بازاڕی
کتێب
+9647703573757

ههولێر
كتێبفرۆشی ئەمازۆن :ھەولێر ،ڕێگەی كەركووك ،ڕیزی تابلۆ مۆڵ ،بەرامبەر ھوتێل واڵت.
ژمارەی مۆبایل07504745980 :

