لیست چاپخانه های استان گیالن
نوع رسته

ردیف

نام واحد

صاحب امتیاز

1

آبنوس نگار شمال

هادی شعبانی نژاد

2

فجر سعید

مهدی جاوید

چاپ – پس از چاپ

3

راه دانش

علی دانش پژوه

چاپ – پس از چاپ

4

توکل

محل فعالیت

پیش از چاپ – چاپ – پس از
چاپ
چاپ

فومن -خیابان فلسطین -روبروی اداره برق  -ساختمان  4دی –
09119329240 -01334733231
فومن – خ شورا – جنب اداره ثبت اسناد – -01334732299
09111315592

رحمانی
حسن فقیر قانع

فومن  -خ آیت ا..کاشانی -نرسیده به دخانیات -جنب کاشی
بهبودی01334723678-09117399335-09112357456-

پیش از چاپ-چاپ –پس از

صومعه سرا اول خیابان جعفری – 09111823125کدپستی

صفت

چاپ

4361663359

5

فرهود

فرهود واحد پور

چاپ

آستارا – خ شهید حاجی عباسی – جنب پاساژ ایده آل -

6

خزر

بهرام صدر حقیقی

چاپ

7

زرنگار

سهیال محمدپور

چاپ

8

دهقانی

علی دهقانی

چاپ

9

جاوید

کاوه فرزان

پیش ازچاپ -چاپ

رشت میدان گلسار – 09111312866

10

شرکت چاپ ونشر نوین

محمدحسین زمینی

پیش از چاپ – چاپ

رشت – خیابان سعدی – جنب ایران خودرو – 09111311284

11

شرکت چاپ الله

حامد دانش پژوه

چاپ – پس از چاپ

رشت – سه راه پاستوریزه – روبروی کارخانه شیر پاستوریزه

09395216152
آستارا – بلوار بسیج – جنب کمیته امداد امام خمینی -
09111831208
آستارا – خیابان شهید حاجی عباسی  -خیابان معلم  -جنب گمرک
– 09111852485-01344817480
شفت  -شهرک صنعتی -نیستان چهار09111314057 -

09111498055

لیست چاپخانه های استان گیالن
هادی جنگ

12

شرکت تعاونی چاپ قیام

13

راه دانش

راضیه چتر عنبرین

14

شرکت چاپ ونشر

مسعود باقری

ابریشم

وحدت

شرکت چاپ ونشر

محمد اسالمی

چاپ

دوست

رشت – بلوار امام خمینی – نرسیده به سه راه منظریه –
09119300153- 09113382786

چاپ – پس از چاپ

رشت خیابان امام نرسیده به بانك صادرات مرکزی -پالک -
09123053678

15

محمد اسالمی
16

فجر

محمد تقی رنجبر

17

سوره

علی جعفر نژاد

18

شرکت تصویر چاپ

علی امین مزدهی

چاپ

رشت باالتر از توشیبا – جنب ایستگاه سنگ سازی-
09111341453

پیش از چاپ  -چاپ – پس از

رشت – بلوار خرمشهر – روبروی پمپ گاز – CGNموبایل

چاپ

09111347066

چاپ

رشت  -کوچصفهان روبروی پاسگاه انتظامی 01334552787 -

چاپ – پس از چاپ

رشت -بلوار امام خمینی باالتر از مخابرات مرکز– 6
09111381707

چاپ

معراج

رشت  -منظریه – روبروی هتل کادوس – -01333618715
09111391837

19

فوژان فاخر

محمد جودی زاده

20

شاهد

صفاری نیا

21

پوران مهر شمال

اصغری

چاپ -پس از چاپ

رشت  -جاده انزلی نرسیده به پلیس راه جنب برنج کوبی همتی –
09113335348- -09111391863 -01324225361
09121231433

چاپ

رشت – ضلع شمالی پل جانبازان – ابتدای خرمشهر – کوچه
صمدی 09113360967 - 01333822204 -

پیش از چاپ – چاپ – پس از رشت – پیر بازار-سه راه فخب  -کوچه بهارستان 09111392263 -
چاپ

لیست چاپخانه های استان گیالن
چاپ

رشت پشت بازار کویتیها 09111310279 -

22

امیر

امیر اسالمی

23

یاران

حسین رضایی

چاپ – پس از چاپ

24

مجتمع چاپ نگین

جواد پاشاپور

چاپ – پس از چاپ

25

پاکروش

غالمرضا پاکروش

چاپ  -پس از چاپ

رشت  -سنگر – 09111319072-01334522129

26

سایان

سهیل لطفی

چاپ – پس از چاپ

رشت -فلکه نیروی دریایی -خ پاسداران-کوچه شهید رجائی-

27

رهجو

سینا افتاده

چاپ -پس از چاپ

رشت – خ امام خمینی – روبروی قنادی آذربانی – گذر حاج
وکیل – 09111344714
رشت –خیابان آزادگان – روبروی بانك کشاورزی-
09111375622

09111375622
رشت – کیلومتر  6جاده الکان -روبروی شهرک پزشکان -
09122761399
28

صابرین

علی اسالمی

چاپ

رشت کمربندی شهید بهشتی

29

قائم

سید احمد نظر

چاپ

رشت  -لشت نشاء جنب اداره تعاون – -01334403832

30

اشکان

علی موسی زاده

31

پینك

محمد علی

32

شرکت صنایع بسته بندی

سید حمیدرضا

کارتن شمال

جعفرزاده

پارس موکت

حسین راسخ

09118143088

کرده
-

غیر فعال – رشت  -خمام
رشت – شهرک صنعتی – 01323382316 -01323382317

راستگار قربان زاده

33

چاپ

شت – کیلومتر  10جاده تهران  =-جنب پایانه باربری-
09125038297

چاپ

رشت – شهر صنعتی – ورودی  -2خ آیت ا ...مدرس-
09113832855

لیست چاپخانه های استان گیالن
34

داروپوش

سید محمدعلی

چاپ

رشت  -کیلومتر 16جاده رشت به قزوین-جنب پلیس راه -شرکت

محبتی

داروپوش09112300458 -

35

کارتن پالست نفیس

محمود راسخی

رشت  -شهر صنعتی رشت -ورودی دوم  -خ ابن سینا  -خ مطهری-

36

خوراک بیسیم شمال

محسن جعفر زاده

غیر فعال – رشت

37

شرکت چاپ امید

کیوان قربانی

غیر فعال – رشت

09112335142

اسالمی
38

چاپ آذر

ناصر آذر فر

غیر فعال -رشت

39

زربافی

وراث

غیر فعال -رشت

40

نمینی

وراث

غیر فعال –رشت

41

نور

مرتضی نور

غیر فعال -رشت

42

شرکت خضرا چاپ

رمضانی
غیر فعال – رشت

آرین آهنی

خمام
43

شرکت ایحاءگستر شمال

محمد علی حقی

غیر فعال –رشت

44

شرکت چاپ دریا خزر

حسن علیزاده

غیر فعال – رشت

45

شرکت نقش کتیبه گیل

محسن پورضا

46

صادقی

صفر علی صادقی

چاپ

47

شرکت تعاونی چاپ و

حسن مهدی زاده

چاپ -پس از چاپ

گورابی

نشر معین

غیر فعال – رشت
رضوانشهر  -خ امام -جنب شرکت سایپا09115527869-
آستانه اشرفیه خ امام – اول پاساژ نصر – روبروی بیمه اسیا –
09111213357 -01342138333

لیست چاپخانه های استان گیالن
48

فالح

سامی پور محمدی

چاپ -پس از چاپ

فالح

آستانه اشرفیه – خ امام – خ دکتر دشتستانی – موسسه چاپ فالح-
09111420069 -01342123355

49

شرکت چاپ و نشر سینا

احمد رشیدی حقی

چاپ – پس از چاپ

آستانه اشرفیه بلوار دکتر معین – 09113412381 -01342121500

50

ساحل

احمد نور معبودی

چاپ –پس از چاپ

آستانه  -کیاشهر – خیابان فلسطین غربی -نرسیده به تعویض روغنی

51

گیلتا

جهانبخش آریان

چاپ

52

صادق

پرویز متحیر

53

نفیس

حسن باقری

54

شرکت عطر کاغذ تاالب

قوام – 09119446470-01342820404
بندرانزلی  -غازیان – روبروی آتش نشانی – ساختمان زمرد – طبقه
 – 3بندر انزلی -کیلومتر  13جاده آستارا -سنگاچین باالمحله -

پور

09121229745
چاپ

غیر فعال -بندرانزلی
غیر فعال -بندرانزلی

وحدت
غیر فعال -بندرانزلی

ابراهیم پرکار

انزلی
55

توانا

حیدر علی اقبال

56

پایا

محمد حسن محمد
کاظمی

غیرفعال -بندر انزلی
پیش از چاپ – چاپ – پس از رودسر – کالچای – خیابان امام – کوچه شهید جعفری-
چاپ

57

آرین

اکبر میر ابراهیمی

پیش از چاپ – چاپ

58

سینا رودسر

مصطفی تجلی

چاپ – پس از چاپ

59

پرویز

میرعزیز نواده

چاپ

09111432965 -01342689693
رودسر -کیلومتر  5کالچای به چابکسر –-01342606763-
09112452384

لنگرودی

رودسر خیابان امام – 09111421031 -01342622444
رودسر  -کالچای – خ غربی امام – جنب پخش مواد غذایی مهیا
مهر کدپستی 09112436544

لیست چاپخانه های استان گیالن
60

وحدت

61

شرکت چاپ فرهنگ

عبداله پور حاجی

چاپ

رودسر  -چابکسر  -خ شهدا  -جنب بهداشت 09119445427 -

بابا
صادق علی نیا

چاپ

رودسر

رودسر – خ امام خمینی – بازار ماهی فروشان – پاساژ امانی -
09113431917

62

گیالن

حسین حسین زاده

غیر فعال  -رودسر

63

سعدی

علی اکبر جعفر

غیر فعال -رودسر

64

روشن

65

عدالت ماسال

علیقلی فتح لیپا

66

شاندرمن

کالم شهبازی

67

توحید

خسرو بیگ پور

پیش از چاپ -چاپ

68

دنیا

محمود رستمی

چاپ

69

فردهی

علیرضا فوالدلو

چاپ  -پس از چاپ

نژاد
غیر فعال  -رودسر

محسن محمدیان
روشن

پیش از چاپ – چاپ – پس از ماسال خیابان ولی عصر -جنب بانك ملی– -09111849901
چاپ

01344662755

پیش از چاپ – چاپ – پس از ماسال – شاندرمن – بلوار امام خمینی (ره) -01384651221
چاپ

09111836541
املش روبروی اداره برق  -مسجد – - 01342723090
09112426285
سیاهکل -خیابان امام خمینی(ره) -پاساژ ابراهیم نیا -
09119348359
الهیجان خیابان امام روبروی پاساژ شهر سبز– -01342336869
09111312633

لیست چاپخانه های استان گیالن
70

هادی

شیوا امیدظهیر

چاپ –پس از چاپ

71

شادمان

امید شادمان

چاپ

الهیجان خیابان انقالب – کوچه برق – -01342332361
09111312633

الهیجی

الهیجان – خ امام – روبروی بانك ملت مرکزی –
09111453594 -01342233548

72

نخعی

علی نخعی

چاپ – پس از چاپ

الهیجان خیابان بازار – 09111411009 -01342233391

73

نادر شادمان

فریدون شادمان

چاپ – پس از چاپ

الهیجان  -کاشف شرقی  -نبش کوچه - 01342235833 –11

74

بادلی

غالمرضا بادلی

چاپ

75

یوسفی

علیرضا یوسفی

76

نور تالش

ایوب دسترس

77

وحید

میکاییل برقی

78

چاپ حکمت شمال

زهرا قربانی

79

شرکت چاپ رانکو

علی حاجی پور

-

80

شمال لنگرود

محبوبه حسن پور

پیش از چاپ -چاپ – پس از

09111411314
الهیجان  -خ انقالب – بن بست اسدی – – 09111412395
01342233334
جولندان

پیش از چاپ – چاپ – پس از تالش-خ امام خمینی(ره) -بین دو پاساژ 1یوسفی و -2
چاپ
پیش ازچاپ – چاپ – پس از
چاپ
پیش ازچاپ – چاپ – پس از
چاپ
پیش از چاپ -چاپ – پس از

0911383562001344221559
تالش  -خ پاسداران – پایین تر از اداره آب و فاضالت –
09118844739 -01344230440
تالش میدان امام  -اول خیابان پاسداران – -09112832007
01344220412
رودبار خلیل آباد09111346354 -

چاپ

چاپ

غیر فعال  -املش
لنگرود خیابان امام – پشت پاساژ امانی – -01342525452
09113448441

لیست چاپخانه های استان گیالن
81

بعثت

فرزین مهدی

چاپ – پس از چاپ

معقولی

لنگرود خیابان شهید بهشتی – پاساژ دعاگو -09356286461-
01342422335

82

مصطفی

مصطفی کشاورز

چاپ – پس از چاپ

لنگرود – کومله -اطاق ور

83

باهنر لنگرود

محمدرضا

چاپ – پس از چاپ

لنگرود – خ شهید بهشتی – پاساژ معبودی طبقه همکف –
01342535499 -09111433875

شهیدیان
84

صاحب

مسعود آل شعبان

چاپ – پس از چاپ

85

سعادت

یوسف زربخش

چاپ – پس از چاپ

86

شرکت چاپ و هنر

لنگرود  -شلمان جنب تعاونی فرهنگیان – – 01342513161
09112430165
لنگرود خیابان امام – 09118450058

لنگرودی
گیالن

محمدرضا سعیدیان

چاپ – پس از چاپ

لنگرود – روبروی مسجد جامع – کوی یاسر – پاساژ ملت
09111431872

