ردیف

نام تشکل

1

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران

2

شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران

3

شرکت تعاونی ناشران قم

4

اتحادیه و تعاونی ناشران خراسان

5

اتحادیه شرکتهای تعاونی ناشران آشنا

6

انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان

7

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

8

انجمن تصویر گران

مدیر عامل

تلفن

فاکس

آدرس

رئیس هیات مدیره

55775577

55707777

خ انقالب ،پیچ شمیران ، ،کوچه شهید عباسی اصفهانی ،کوچه

محمود آموزگار

محمود آموزگار

محمد مهدی داودی پور

محمد مهدی داودی

55772007

پور

55575770

55770577

شریف ،پالک 0

55575770-7

-5277707-05

سید محمود حسینی

55770572

خ انقالب -پیچ شمیران -خ شهید عباسی اصفهانی -کوچه
شریف ،پالک 0

7770-5277705

قم ،خ صفائیه ،کوچه  ، 72پالک 77

7770

مهدی نصیرزاده

حسین معینی

7700-2777757

7700-2705777

مهدی اسماعیلی راد

حسین معینی

22275077

22777077

سعید عابدینی

مهدی اشخاصی

22757527

22757550

مشهد ،خ احمدآباد ،خ قائم ،بین قائم  07و  ،05پالک  ،77ط
دوم
خ انقالب ،ابتدای خ استاد نجات الهی ،کوچه ایلورچی ،پالک ،0
طبقه 7

22775570-7

گیشا ،خ سی و هشتم ،تقاطع امان خانی ،دست چپ ،فرعی
یاران  ،پالک ،7طبقه 7

دکتر علی رضا حاجیان زاده

مهدی ارگانی

22507550

22577777

خ شهید بهشتی ،خیابان خالد اسالمبولی ،پالک 77

علی هاشمی شهرکی

کمال طباطبایی

22557557

22557557

خ شریعتی ،باالتر از چهارراه قدوسی ،روبروی وزارت ارتباطات،

9

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

محسن هجری

مصطفی خرامان (دبیر

11

اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور

حسن محمدی

22775750
22277755

جنب کوچه جهاد ،پالک  ،272واحد 7
22277755

خیابان سمیه ،بعد از تقاطع مفتح ،بن بست پروانه ،پالک 7

انجمن)
سید علی محمد سرابی

22755777
22757777
22777777-77

د/2جدول افقي

22777777-77

بلوار کشاورز ،روبروی بیمارستان پارس ،پالک  057ط سوم

نام تشکل

ردیف

مدیر عامل

11

مهدی صادقی

12

محمدرضا

13

رئیس هیات مدیره
فاطمه راکعی

عبدالملکیان
انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و

نادر قدیانی

نادر قدیانی

تلفن

فاکس

55755577-0

55757575

77505052

77505057

77505057

77505052

22702275-2

22702275-2

نوجوان

آدرس
خ شریعتی  ،خ دولت ،نبش خ شهید نعمتی  ،خانه شاعران
معاصر ایران
خ کریمخان ،ابتدای حافظ ،کوچه هورچهر ،پالک  ،07ط  7واحد
7

محمد رضا حاتمی

محمد حسین متولی

14

انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

ابوذر نصری

محمدرضا سالکی

15

انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

مهرداد نباتچیان

بابک عابدینی

16

اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران

حسن احمدی

دکتر جواد اتفاق

17

مجمع ناشران الکترونیک

18

انجمن شاعران ایران

دکتر فاطمه راکعی

19

انجمن اسالمی ناشران

آقای آخوندی

21

شرکت تعاونی توزیع کنندگان کتاب تهران

21

اتحادیه چاپخانه داران تهران

22

اتحادیه صنف فروشندگان کاعذ و مقوا

55775572

55775572

55755772-7

55755772

5575077

55777077

55777070
22705077-7

خ انقالب ،خ دوازدهم فروردین ،ساختمان ناشران ،ط دوم،
واحد 0

22707775

22707775
22705757-2

خ کارگر جنوبی ،کوچه مهدی زاده ،پالک  ،7واحد 2

خ استاد نجات الهی جنوبی ،نرسیده به سمیه ،کوچه شهید
محمدی ،پالک  ،75ط چهارم

22702757

(دبیر مجمع)

خ سمیه ،نرسیده به خیابان استاد نجات الهی ،ساختمان ،770
طبقه دوم ،واحد 5

77577277

77575575

77575575

77577277

معاصر ایران  ،انجمن شاعران ایران

77575777

77577707

خ صفی علیشاه ،مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،پالک

امیر صفرزاده

احمد شریفان

55777077

55775757

ایرج استاد علی نقی

احمدرضا اعتماد
مظاهری

22707772

22277722

سیدحسین

احمد شریفان

عباس کی منش

خ شریعتی  ،خ دولت ،نبش خ شهید نعمتی  ،خانه شاعران

72
خ انقالب ،شهدای ژاندارمری،کوچه گران فر ،شماره  ،077ط
چهارم
22277700

خ استاد نجات الهی – نرسیده به سمیه – کوچه شهید محمدی
پالک  75ط پنجم

22277207
77770727

میرباقری
د/2جدول افقي

77777777

ظهیراالسالم ،نرسیده به خانقاه ،پ  057ط همکف ،واحد 0

آدرس

ردیف

نام تشکل

مدیر عامل

رئیس هیات مدیره

تلفن

فاکس

23

اتحادیه سیلک و کلیشه و لیتوگراف

محمدابوالحسنی

احمد ابوالحسنی

55777777-7

55575757

خ انقالب – خ صفی علیشاه – پ057

24

شرکت تعاونی اتحادیه سیلک،

غالمرضا شجاع

احمد قرنلی

55777575

55777777

خ انقالب – خ صفی علیشاه – پ 057

کلیشه و لیتوگراف
25

اتحادیه صحافان

26

انجمن فرهنگی زنان ناشر

جلیل غفاری

77777777

رهبر

77777757

خ  07خرداد -خ پامنار – کوچه مشیر خلوت شرقی-
پ 07

د/2جدول افقي

