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        83.581340117.751222.3112511339,000,000خیر3550سراسریقم، قمداستانی، مرتضیداستانی، مرتضی1378/09/29دی 119

2Financial Tribune1393/02/2987.3195215.625936.4119511260,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانبختیاری، علیرضاشرکت دنیای اقتصاد تابان        

3IRAN NEWS1373/02/1982.0988884.25803.811140.1187,000,000خیر3040سراسریتهران، تهرانطاهرپوراصل، فریدونمؤسسه سخن گستر          

        94.0319043271577.0129531455,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانوکیلی، محمد علیوکیلی، محمد علی1382/09/17ابتکار4

وکیلی، امین الهوکیلی، محمد علی1390/10/12ابتکار جنوب5
کهگیلویه و 

بویراحمد، یاسوج
          72.3938937.125351.99739160,000,000خیر3550منطقه ای

        94.0319881043945.0135401132,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانصفی زاده، سید محمدصفی زاده، سید محمد1364/04/31ابرار6

          94.031024355.75668.312940193,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانصفی زاده، سید محمدصفی زاده، سید محمد1375/06/26ابرار اقتصادی7

        95.5210567.251048.8132331186,000,000خیر4560سراسریتهران، تهرانصفی زاده، سید محمدصفی زاده، سید محمد1373/06/05ابرار ورزشی8

        98.5159210.025582.074431133,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانوکیلی، پویاموسسه اتحاد ملت ایرانیان1396/04/26اتحاد ملت9

شکاری، محمدشکاری، محمد1384/01/22اترک10
خراسان شمالی، 

بجنورد
 صفحه8سراسری کمتر از                        -35.8220013.625186.448431خیر3550سراسری

        100.751088106.95981.1136331141,000,000خیر3550استانیاصفهان، اصفهانمحزونیه، رضامحزونیه، رضا1396/05/09اخبار اصفهان11

        83.58900118.3781.7112451172,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانمحمد زاده، حجتطاهرخانی، ناهید1387/08/22اخبار صنعت12

اشراقی، محمداشراقی، محمد1370/02/09ارک13
آذربایجان شرقی، 

تبریز
          92.54100065.5934.512522.6174,000,000خیر3550سراسری

عدم نظم در انتشار                       -2.2412111.03261خیر3550استانیخوزستان، اهوازانصاری، محمد سعیدانصاری، محمد سعید1384/02/05.اروند14

          87.3132813.625314.44134147,000,000خیر3550سراسریمازندران، ساریقاسمی، مهدیقاسمی، مهدی1394/06/16استقالل ایرانیان15

          73.13792120.25671.89940194,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانراه چمنی، محمدرضاراه چمنی، محمدرضا1377/09/02اسرار16

1392/04/10اسکناس17
موسسه فرهنگی افق رسانه 

پویا
        96.2798830.75957.3129401167,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانپاک آیین، پدرام

        99.251056205.5850.5133591273,000,000خیر3550استانیاصفهان، اصفهاناکبری، امیرشرکت رسانه رویداد پارسی1383/02/07اصفهان امروز18

        89.5596057903.0120411181,000,000خیر3550سراسریکرمان، کرمانافضلی، محمد مهدیافضلی، محمد مهدی1382/10/01اعتدال19

        98.51212895.752032.3133681902,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانحضرتی، الیاسحضرتی، الیاس1380/09/19اعتماد20

        99.251596181.2751414.7133401246,000,000خیر3550منطقه ایفارس، شیرازبهادری، پیمانبهادری، پیمان1382/02/08افسانه21

          78.3660423581.08140181,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانموسوی، حکمت الهموسوی، حکمت اله1376/05/06افکار22

دانشی، سید محمددانشی، سید محمد1390/09/07افکار مردم23
کهگیلویه و 

بویراحمد، یاسوج
          59.732433.5290.58037.1294,000,000خیر3550استانی

        86.5775069.5680.594361107,000,000خیر3550استانیقم، قمدریس، هادیدریس، هادی1394/05/12اقتصاد آینده24
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        79.1170426.51677.510627.51201,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانخادم المله، احمدخادم المله، احمد1391/06/13.اقتصاد برتر25

          42.5444826.5421.55912130,000,000خیر3550سراسریخوزستان، اهوازفروغی نیا، غالمرضافروغی نیا، غالمرضا1393/12/04اقتصاد بومی26

          91.0478426.875757.112211130,000,000خیر3550منطقه ایخوزستان، اهوازحسین نژادیان، حسینحسین نژادیان، حسین1377/05/26اقتصاد خوزستان27

        95.52104039.751000.313051.51280,000,000خیر3550سراسریتهران، تهراناسمعیلی نژاد، فیروزاسمعیلی نژاد، فیروز1393/03/05اقتصاد سرآمد28

        81.341480322.251157.8110471266,000,000خیر3550استانیهرمزگان، کیشارزانی، اسحقارزانی، اسحق1395/06/08اقتصاد کیش29

        1001080149.375930.613634.541140,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانمحسنی، امیدموسسه پیام اقتصاد امروز1394/05/05اقتصاد مردم30

        100.751516170.51345.5135501366,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانعسگری، حسینشرکت نویدآوران صبح1392/05/14اقتصاد ملی31

          38.812123209.05238135,000,000خیر3550استانیالبرز، کرجکورانی، زهراکورانی، محبوبه1390/08/30البرز فردا32

        80.6856101.25754.8109401131,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانشعبانی، غالمحسینشعبانی، غالمحسین1382/08/19امتیاز33

        77.6182844.75783.3104441169,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانشاکری، ابوالفضلشاکری، ابوالفضل1395/05/18امروز34

حیدری، محمودحیدری، محمود1382/11/27امروز خراسان جنوبی35
خراسان جنوبی، 

بیرجند
        99.251146565.5580.5142442250,000,000خیر3550استانی

دانش، همت اهللدانش، همت اهلل1385/11/23امید مردم36
کهگیلویه و 

بویراحمد، یاسوج
        74.6361215.525596.5101252130,000,000خیر3550استانی

پیرایش قهوه چی، میرایوب1376/07/28امین37
پیرایش قهوه چی، 

میرایوب

آذربایجان شرقی، 

تبریز
        96.27102445979.0129301102,000,000خیر3550سراسری

          79.184056.125783.910611.9132,000,000خیر3550استانیخوزستان، اهوازجاسم نژاد، منیژهجاسم نژاد، منیژه1377/01/31ایام خوزستان38

          25.371403.125136.93423.2230,000,000خیر3550استانیایالم، ایالمشوهانی، احمدشوهانی، احمد1382/05/27ایالم فردا39

        82.8488481.5802.5111441138,000,000خیر3550سراسریقم، قمعبدالهی، حسینضیغمی، حیدر1376/10/29ایمان40

یوسفی، بهزادیوسفی، بهزاد1380/11/01آبشار41
آذربایجان غربی، 

ارومیه
        79.85872116756.010927.462181,000,000خیر3550استانی

رضائی، اکبررضائی، اکبر1372/08/03آذربایجان42
آذربایجان شرقی، 

تبریز
          96.27104042.25997.813021.5175,000,000خیر3550سراسری

آقازاده، ابراهیمآقازاده، ابراهیم1385/09/27آراز آذربایجان43
آذربایجان غربی، 

ارومیه
        100108050.5251029.5134252224,000,000خیر3550استانی

        85.821112421070.0115651454,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانعبدالهی، حسینعبدالهی، حسین1393/06/10آرمان ملی44

        90.358055525.0121431111,000,000خیر3550استانیالبرز، کرجفالح دوست، مریمفالح دوست، مریم1395/03/24آرمان میهن45

تذکر هیات نظارت        86.5789254.625837.4117461170,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانجمشیدی، ایرجباقری نیا، ساقی1380/10/03آسیا46

          87.3168822666.08720158,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانمظفری، منصورمظفری، منصور1385/04/12آفتاب اقتصادی47
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عدم نظم در انتشار                       -4.48246.12517.96122خیر3550استانیلرستان، الیگودرزمیرزایی، منوچهرمیرزایی، منوچهر1383/06/05آفتاب لرستان48

        1002146142.52003.5135631549,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانمظفری، منصورمظفری، منصور1377/11/26آفتاب یزد49

جعفرعلی جاسبی، عبداله1370/12/12آفرینش50
جعفرعلی جاسبی، 

عباس
        100.751080169.763910.2135521206,000,000خیر3550سراسریتهران، تهران

        94.031160101.751058.3126411106,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانعجمیان، البرتموسسه جمعیت ادبی الیک1321/12/13آلیک51

          68.6647266.875405.19233158,000,000خیر3550استانیخوزستان، اهوازممبینی، سیروسممبینی، سیروس1385/11/16آنزان52

جعفرپورمقدم، غالمرضاجعفرپورمقدم، غالمرضا1376/05/20آوای خراسان جنوبی53
خراسان جنوبی، 

بیرجند
          100828316512.013625289,000,000خیر3550استانی

          65.6739630.125365.98827.3143,000,000خیر3550استانیخوزستان، اهوازحاللی زاده، امیدحاللی زاده، امید1391/07/03آوای دز54

          88.8150049.375450.612212120,000,000خیر3550محلیگیالن، رشتفرزان، کامیارفرزان، کامیار1370/12/19آوای شمال55

          61.1965621.625634.48234194,000,000خیر3550سراسریخوزستان، اهوازحیدری، فاضلحیدری، فاضل1394/05/12آینه تالش56

        80.61184559.25624.8108282122,000,000خیر3550محلیکرمانشاه، کرمانشاهسعادت، کامرانسعادت، کامران1368/08/22باختر57

        88.0694438.125905.9118451200,000,000خیر3550سراسریبوشهر، بوشهرجعفری، کریمحسینی، سید مالک1393/04/09بامداد جنوب58

عدم نظم در انتشار                       -5.97683.2564.88461خیر3550سراسریتهران، تهرانداودی، مسعودداودی، مسعود1382/02/08بانی فیلم59

آذرنگار، جواد1382/01/18بشارت نو60
حق پرست، محمد 

اسماعیل
        1001080136.25943.8136401164,000,000خیر3550سراسرییزد، یزد

          81.3446866.5401.511733158,000,000خیر3550استانییزد، یزداستعفا مدیر مسئول ،آذرنگار، جواد1391/05/16بشارت یزد61

          101.491092161.625930.413638184,000,000خیر3040منطقه ایمازندران، ساریدرزی نژاد بابلی، حسنبهاری اردشیری، عباسعلی1370/12/19بشیر مازندران62

        86.5769223669.089461121,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانطالب نژاد ایرانی، احمدطالب نژاد ایرانی، احمد1373/05/31بهار63

          95.52103232.5999.512912152,000,000خیر3550استانیسمنان، سمنانفرزامی راد، منصورهمتی، احمد1396/04/12بیان مردم64

        48.5156050.5509.571441110,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانموسوی، سید علیموسوی، سید علی1396/06/13بیان ملی65

        101.49157201572.0136201211,000,000خیر4560سراسریتهران، تهراناحمدی، سمیه ساداتشرکت الهام گستر امروز1391/03/22پله پله66

حسینی نژاد، سید ابوطالب1382/08/19پنجره نو67
حسینی نژاد، سید 

ابوطالب
 صفحه8سراسری کمتر از                        -97.7689247.375844.6132251خیر3550سراسریگیالن، رشت

        94.781064113951.0127471175,000,000خیر3550استانیسمنان، سمنانکواکبیان، مصطفیکواکبیان، مصطفی1370/12/19پیام استان سمنان68

واالیی، ذکریاواالیی، ذکریا1382/03/26پیام آذربایجان69
آذربایجان شرقی، 

تبریز
          94.7886086.25773.812812140,000,000خیر3550استانی
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        77.6164855.375592.6108461133,000,000خیر3550استانیالبرز، کرجحیدری، محمودموسسه همگامان اندیشه زمان1380/10/03پیام آشنا70

          79.85836126.275709.710940199,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانحیدری، محمودموسسه همگامان اندیشه زمان1375/12/13پیام زمان71

1384/04/27پیام سپیدار72
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی 

گسترش رسانه سپیدار
          78.3644868.75379.310844182,000,000خیر3550منطقه ایالبرز، ساوجبالغجعفری، مهدی

1382/11/27پیام عسلویه73
مؤسسه غیر تجاری هوشمند 

رسانه امروز
        84.3393688.75847.3117431178,000,000خیر3550استانیبوشهر، بوشهرهوشمند، مازیار

        75.3779274.125717.9102341106,000,000خیر3550استانیقم، قمحیدری، حجتحیدری، حجت1378/09/15پیام قم74

1383/02/21پیام ما75
موسسه مطبوعاتی پیام آوران 

کرمان
        98.511144561088.013740.41215,000,000خیر3550سراسریکرمان، کرمانخدیشی، روح اهلل

بگلری، مهدی1376/04/23پیروزی76
انصاری فرد، محمد 

حسین
        99.2510647.51056.5133431275,000,000خیر4560سراسریتهران، تهران

        98.51106476988.0133421203,000,000خیر3550سراسریمازندران، ساریوریجی، لیالشرکت وارش1382/12/22پیشرو77

          95.5248035445.06027131,000,000خیر3040منطقه ایمازندران، ساریدرواری، سیده فاطمهدرواری، سیده فاطمه1376/05/06پیک شمال78

          93.2850463441.012627141,000,000خیر3550استانییزد، یزدارکان، محمدمسعودارکان، محمدمسعود1372/09/22پیمان یزد79

1368/12/14تجارت80
موسسه فرهنگی افق رسانه 

پویا
        99.251048104.876943.113351.51211,000,000خیر3550سراسریتهران، تهراننعمتی، اصغر

مرادحاصلی، مجتبی1395/05/18تجریش81
 در حال تغییر مدیر ،

مسئول
        97.7618440.51843.5131401160,000,000خیر2535استانیتهران، تهران

1382/07/21تعادل82
موسسه رسانه نگاران خوب 

اندیش
        98.512128632065.013350.31565,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانحضرتی، الیاس

یحیائی رودبارکی، حسین1382/12/18تفاهم83
یحیائی رودبارکی، 

حسین
        81.34868107.25760.8109401132,000,000خیر3550سراسریتهران، تهران

        100.751628300.0751327.9135361208,000,000خیر3550سراسریفارس، شیرازحاجات نیا، بهمنحاجات نیا، بهمن1380/06/26.تماشا84

        82.0986889.25778.811143.41132,000,000خیر3550سراسریتهران، تهراناستعفا مدیر مسئول ،یوسفی، فرانک1376/11/27تماشاگران امروز85

1384/04/06توریسم86
واحدی پور تبریزی، 

غالمحسین

واحدی پور تبریزی، 

غالمحسین
        82.8492044.825875.2111421180,000,000خیر3550سراسریتهران، تهران

1396/09/20توسعه ایرانی87
موسسه اطالع رسانی و 

(ایلنا)خبرگزاری کار ایران 
        97.76107610.51065.513152.51304,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانرحمت حیدری، مسعود

عدم نظم در انتشار                       -11.941326.875125.117121خیر3550استانیخوزستان، اهوازلیموچی، زینتلیموچی، زینت1387/05/23توسعه جنوب88

        98.5169642654.087381115,000,000خیر3550منطقه ایمازندران، ساریجویباری، محمدجویباری، محمد1394/10/28تیرنگ89

4صفحه 



 98/05/31 تا 97/12/01از تاریخ -  گزارش یارانه نوبت دوم روزنامه ها 

دفتر مرکزیمدیر مسئولصاحب امتیازتاریخ صدورنام مجوزردیف
گستره 

توزیع
طولعرض

چاپ 

دیجیتال

نظم 

(دربازه)

جمع 

صفحات

جمع 

صفحات 

آگهی

صفحات 

خالص

اعالم 

وصول

ضریب

 کیفی

ضریب کم 

برخورداری
توضیحات97یارانه ششماهه اول 

        83.5888448.75835.3112471192,000,000خیر3550سراسریتهران، تهراننعمت الهی، اکبرنعمت الهی، اکبر1393/09/10ثروت90

                       -11.19726.565.51560.631خیر3550سراسریتهران، تهرانباقری، داودباقری، داود1382/12/22جامعه فردا91
- عدم نظم در انتشار 

 صفحه8سراسری کمتر از 

        50196872.51895.512353.51378,000,000خیر3040سراسریتهران، تهرانروحی، مهدیموسسه کلبه امیدمازرون1395/11/18جمله92

محمدیوسفی، محمدرضا1395/02/27جمهور93
محمدیوسفی، 

محمدرضا
          73.1353211521.06720145,000,000خیر3550سراسریتهران، تهران

        95.521724368.51355.5128631574,000,000خیر4560سراسریتهران، تهرانمهاجری، مسیح- ،-1358/08/19جمهوری اسالمی94

          90.346436.25427.85822.32137,000,000خیر3550منطقه ایمازندران، ساریشیرزادکبریا، حسنشیرزادکبریا، حسن1376/02/01جویبار95

          74.6351255.95456.010138175,000,000خیر3550استانیخوزستان، اهوازسالمت دوم، صادقسالمت دوم، صادق1394/08/18جهان اخبار96

        92.541016132.71883.3125611235,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانتقی پور چنگیز، سعیدموسسه رسانه گستر ساده1370/07/01جهان اقتصاد97

        98.512112137.751974.3132601516,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانسعدی، محمد رضاسعدی، محمد رضا1382/09/17جهان صنعت98

          100153601536.013610133,000,000خیر2535سراسریتهران، تهرانغیاثی، سیدهاشمعابدی شمس آبادی، محمود1382/08/05چار چار دو99

          83.5888854.5833.511327198,000,000خیر3550استانیخوزستان، اهوازحیدری، فاضلحیدری، رضا1390/05/24چشم انداز روشن100

 صفحه8سراسری کمتر از                        -35.0718822.5165.547161خیر3550سراسریکرمان، کرمانشجاعی، مهدیشجاعی، مهدی1364/02/30حدیث کرمان101

        97.01104071969.0130251105,000,000خیر3550استانیمازندران، ساریرضازاده شرمه، شکراهللرضازاده شرمه، شکراهلل1388/07/20حرف مازندران102

1382/03/05حسبان103
شرکت تعاونی فرهنگی و 

آموزشی نشر مهر دانش نور
          91.0499286.75905.312425199,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانمهرعبداله ئی، منا

عدم نظم در انتشار                       -28.3615219133.038331خیر3550استانیکرمان، بافتمنظری توکلی، فریدونمنظری توکلی، فریدون1386/08/14حکمت بافت104

1358/10/01خبر105
واحدی پور تبریزی، 

غالمحسین

واحدی پور تبریزی، 

غالمحسین
عدم نظم در انتشار                       -19.42080.5207.526101خیر3550سراسریتهران، تهران

1375/12/27خبر جنوب106
واحدی پور تبریزی، 

غالمحسین

واحدی پور تبریزی، 

غالمحسین
        112.6933801027.952352.1152721885,000,000خیر3550منطقه ایفارس، شیراز

          1001068102.75965.313434198,000,000خیر3040منطقه ایمازندران، ساریروحی، مهدیموسسه کلبه امیدمازرون1382/12/22خبر شمال107

1376/05/06خبرورزشی108
واحدی پور تبریزی، 

غالمحسین
        100112032.051088.0134791693,000,000خیر4560سراسریتهران، تهرانفیاضی، سید هادی

1393/11/13خریدار109
موسی کاظمی محمدی، سید 

روح اهلل

موسی کاظمی 

محمدی، سید روح اهلل
          67.914169407.05838167,000,000خیر3550سراسریتهران، تهران

          90.369853.9644.112731170,000,000خیر3550استانیگیالن، رشتاحمدی سراوانی، رضااحمدی سراوانی، رضا1375/11/08خزر110

5صفحه 



 98/05/31 تا 97/12/01از تاریخ -  گزارش یارانه نوبت دوم روزنامه ها 

دفتر مرکزیمدیر مسئولصاحب امتیازتاریخ صدورنام مجوزردیف
گستره 

توزیع
طولعرض

چاپ 

دیجیتال

نظم 

(دربازه)

جمع 

صفحات

جمع 

صفحات 

آگهی

صفحات 

خالص

اعالم 

وصول

ضریب

 کیفی

ضریب کم 

برخورداری
توضیحات97یارانه ششماهه اول 

1394/03/11خوب111
شرکت نمایشگاه های بین 

المللی مجازی جهان سبز
نوپا- عدم نظم در انتشار                        -18.6620044156.02501خیر3550سراسریتهران، تهراناحمدی، مهدی

دالویز آقبالغ، کریمدالویز آقبالغ، کریم1383/02/07خوش خبر112
آذربایجان شرقی، 

تبریز
        93.2883267765.0125321107,000,000خیر3550استانی

1396/02/18درمیان امروز113
موسسه غیر تجاری یگانه قلم 

امروز
حیدری، مریم

خراسان جنوبی، 

بیرجند
نوپا- عدم نظم در انتشار                        -6.72482028.0902خیر3550محلی

دبیری نژاد، یعقوبدبیری نژاد، یعقوب1380/07/16دریا114
هرمزگان، 

بندرعباس
        100.75976121.875854.1136451188,000,000خیر3550منطقه ای

قاسمی گوربندی، معصومه1380/11/01دریای اندیشه115
قاسمی گوربندی، 

معصومه

هرمزگان، 

بندرعباس
        105.9790043.75856.3142451189,000,000خیر3550استانی

          29.851687.125160.94228.8220,000,000خیر2535استانیلرستان، دلفانحسینی، حسینعلیحسینی، حسینعلی1394/05/12دلفون سالم116

     94.034320435.753884.31358211,500,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانبختیاری، علیرضاشرکت دنیای اقتصاد تابان1381/07/15دنیای اقتصاد117

        94.0395689.75866.3126401121,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانهوشمند راد، هرمزهوشمند راد، هرمز1376/05/20دنیای جوانان118

        78.36169663.51632.5105541329,000,000خیر3040سراسریتهران، تهراننظریان رستمی، خشایارنظریان رستمی، خشایار1385/05/02دنیای خودرو119

          79.8584431.5812.511043186,000,000خیر2535منطقه ایالبرز، کرجتیموری، مهردادتیموری، مهرداد1395/12/02دنیای هوادار120

        94.78101615.8751000.1127401174,000,000خیر3550منطقه ایمازندران، چالوسحسینی، سیده فریباحسینی، سیده فریبا1394/03/04دیار پاکان121

          91.7998476.75907.312332120,000,000بله3550سراسریمازندران، بهشهرحسن زاده اشرفی، رضاحسن زاده اشرفی، رضا1382/03/19دیار سبز122

طهماسبی، هوشیاررحیمی، حمیرا1393/12/04دیده بان زاگرس123
چهارمحال و 

بختیاری، شهرکرد
        86.5747213.5458.511836.52146,000,000خیر3550استانی

          82.0982078.125741.911030197,000,000خیر3550سراسریخوزستان، اهوازحاللی زاده، امیدحاللی زاده، امید1390/06/21راوی ملت124

        87.31902117785.0118401137,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانقدیری رازلیقی، ناصرقدیری رازلیقی، ناصر1382/03/19راه مردم125

1395/12/16رخ در رخ126
مرتضوی یزدی، سید محمد 

کاظم

مرتضوی یزدی، سید 

محمد کاظم
          74.638082.5805.510145189,000,000خیر2535سراسریتهران، تهران

        91.791480765.75714.3123431120,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانپیرهادی، محسنبنیاد رسالت1364/01/18رسالت127

1397/06/05روچ128
موسسه مطبوعاتی زمان 

رسانه پویا
براهویی نژاد، احمد

سیستان و 

بلوچستان، زاهدان
                       -11.191207.75112.31502خیر3550استانی

عدم - عدم حمایت سه ساله 

نظم در انتشار

        82.84896141.25754.8112511168,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانپورمحمدی، شمسیپورمحمدی، شمسی1373/11/03روزان129

1391/06/13روزگار اقتصاد130
موسسه فرهنگی و هنری 

روزگار وصل
                       -5.22284.523.57121خیر3550سراسریتهران، تهرانبزرگمهر، ناصر

- عدم نظم در انتشار 

 صفحه8سراسری کمتر از 

6صفحه 



 98/05/31 تا 97/12/01از تاریخ -  گزارش یارانه نوبت دوم روزنامه ها 

دفتر مرکزیمدیر مسئولصاحب امتیازتاریخ صدورنام مجوزردیف
گستره 

توزیع
طولعرض

چاپ 

دیجیتال

نظم 

(دربازه)

جمع 

صفحات

جمع 

صفحات 

آگهی

صفحات 

خالص

اعالم 

وصول

ضریب

 کیفی

ضریب کم 

برخورداری
توضیحات97یارانه ششماهه اول 

 صفحه8سراسری کمتر از                        -74.63688113.8574.2100291خیر3550سراسریتهران، تهرانبزرگمهر، ناصربزرگمهر، ناصر1395/02/13روزگار ما131

1397/02/17روزگار معدن132
موسسه فرهنگی و هنری 

روزگار وصل
عدم حمایت سه ساله                       -80.687235.75836.3109431خیر3040سراسریتهران، تهرانبزرگمهر، ناصر

مجیدی کرائی، مالکمجیدی کرائی، مالک1394/11/12روزنما133
کهگیلویه و 

بویراحمد، یاسوج
        101.49109630.4751065.5137361167,000,000خیر3550منطقه ای

اهلل مرادی بادخرید، سلیمان1390/04/13روژان134
اهلل مرادی بادخرید، 

سلیمان
        38.8141629387.05242.52161,000,000خیر3550استانیکردستان، سنندج

        100.751060156.375903.613551.51253,000,000خیر3550سراسریاصفهان، اصفهاناکبری، امیرشرکت رسانه رویداد پارسی1396/02/11رویداد امروز135

                       -6.25562.2553.8701خیر2535استانیبوشهر، عسلویههوشمند، مازیارهوشمند، مازیار1398/01/26رویداد پارس136
عدم - عدم حمایت سه ساله 

نظم در انتشار

          84.3362432.75591.38027169,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانموسوی، حکمت الهموسوی، حکمت اله1390/08/30رویش ملت137

رخشانی، محمدتقیرخشانی، محمدتقی1378/09/29زاهدان138
سیستان و 

بلوچستان، زاهدان
        37.3141669347.05233.12100,000,000خیر3550استانی

1382/07/28زاینده رود139
شرکت توسعه رسانه برتر 

زاینده رود

شواخی زواره، محمد 

رضا
        1001104196.625907.4138451200,000,000خیر3550منطقه ایاصفهان، اصفهان

یوسف پور، علییوسف پور، علی1369/09/19زردکوه140
چهارمحال و 

بختیاری، شهرکرد
          43.2824133.75207.36032130,000,000خیر3550منطقه ای

زاهدی پور، ابوالفضلزاهدی پور، ابوالفضل1395/06/08زعفران141
خراسان جنوبی، 

بیرجند
        79.1856107749.010724.552160,000,000خیر3550استانی

          81.3462026594.011112131,000,000خیر3550استانیزنجان، زنجانارفعی، مصطفیارفعی، مصطفی1396/05/23زنگان امروز142

1394/10/28سازندگی143
حزب کارگزاران سازندگی 

ایران
        105.2225169.52506.5148621580,000,000خیر3040سراسریتهران، تهرانموسوی، سید افضل

برزگر جاللی، مسعودبرزگر جاللی، مسعود1382/04/30ساقی آذربایجان144
آذربایجان شرقی، 

تبریز
        93.28103242.25989.8129251108,000,000خیر3550سراسری

فرهادی سرتنگی، عیسی1388/07/13سالداران145
فرهادی سرتنگی، 

عیسی

چهارمحال و 

بختیاری، شهرکرد
عدم نظم در انتشار                       -25.3714821127.03721.71خیر3550منطقه ای

1382/10/01سایه146
موسسه مطبوعاتی سایه 

سرافراز عشق
        88.81956229.8726.2119531209,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانبهبهانی، علی اکبر

1373/02/05سبحان147
موسسه فرهنگی هنری دنیای 

اندیشه سبحان
          1001088218.175869.813425176,000,000خیر3550سراسریفارس، المردحقایقی، سیدابوالحسن

        82.0988067.25812.8110421167,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانکالنی، بابککالنی، بابک1385/06/27سبزینه148

        72.3977654.25721.89740.51143,000,000خیر3550منطقه ایالبرز، کرججعفری، سیده طنازجعفری، سیده طناز1393/12/04سپهر البرز149

7صفحه 



 98/05/31 تا 97/12/01از تاریخ -  گزارش یارانه نوبت دوم روزنامه ها 

دفتر مرکزیمدیر مسئولصاحب امتیازتاریخ صدورنام مجوزردیف
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توزیع
طولعرض

چاپ 

دیجیتال

نظم 

(دربازه)

جمع 

صفحات

جمع 

صفحات 

آگهی

صفحات 

خالص

اعالم 

وصول

ضریب

 کیفی

ضریب کم 

برخورداری
توضیحات97یارانه ششماهه اول 

        93.2884070770.010534.81117,000,000خیر3550سراسریالبرز، کرججعفری، سیده طنازجعفری، سیده طناز1393/02/29سپهر ایرانیان150

          91.791032258774.012927.3192,000,000خیر3550منطقه ایهمدان، همدانقشمی، سید حسنقشمی، سید حسن1387/05/23سپهر غرب151

        86.5794464.25879.811863.81305,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانصالح آبادی، علیصالح آبادی، علی1388/02/23ستاره صبح152

        79.178055.25724.8107351110,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانپورفرد، مسعودغریبی اندبیلی، رشید1384/02/05سخن روز153

1391/02/04سراج154
موسسه فرهنگی هنری راه 

روشن کاشان
ساداتی نژاد، سید محمد

اصفهان، آران و 

بیدگل
 صفحه8سراسری کمتر از                        -29.111615101.024121خیر2535سراسری

          55.2232034.875285.17431.5139,000,000خیر3550محلیخوزستان، اهوازمعظمی، علیمعظمی، علی1390/06/21سرآغاز155

شرکت سخن نگاران طوبی1382/12/22سرخاب156
علوی بلغه تیموری، 

سید رضا

آذربایجان شرقی، 

تبریز
        99.251080110.75969.3135411300,000,000خیر4560سراسری

          57.4631223289.07821.2130,000,000خیر3550استانیکرمان، کرمانمختاری مقدم، سلمانمختاری مقدم، سلمان1390/10/12سفیر کرمان157

خورسندی مژدهی، کریم1382/04/02سوال جواب158
خورسندی مژدهی، 

کریم
          96.271040258782.012925185,000,000خیر3550منطقه ایگیالن، رشت

        99.251080131.5948.5137401132,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانپیرعلی، محمدیوسف پور، علی1376/10/01سیاست روز159

عدم نظم در انتشار                       -1.49162.2513.82101خیر3550استانیهمدان، همدانسپهری، حسینآقا محمدی، علی1369/05/01سیمای آینده160

        93.28948156.875791.1125411159,000,000خیر3550استانیاصفهان، مبارکهایران پور، بابکایران پور، بابک1386/05/01سیمای شهر161

جعفرعلی جاسبی، عبداله1376/03/19شاپرک162
جعفرعلی جاسبی، 

عبداله
          38.814043401.05240156,000,000خیر3550سراسریتهران، تهران

        100106841.6251026.4134311139,000,000خیر3550سراسریقم، قمبابامیری سید، سید علیبابامیری سید، سید علی1384/04/06شاخه سبز163

        1002140164.51975.5134691890,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانرحمانیان، مهدیرحمانیان، مهدی1378/09/15شرق164

        92.5493677.25858.8124461193,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانتاجداری، ام لیالتاجداری، ام لیال1393/08/19شروع165

عدم نظم در انتشار                       -1.49160.515.5201خیر3550منطقه ایمازندران، ساریقلی نژاد، محمدقلی نژاد، محمد1393/07/28.شمال امروز 166

حق شناس گرگانی، علی1395/02/06شمیران167
حق شناس گرگانی، 

علی
        101.49116801168.0136361282,000,000خیر4560سراسریتهران، تهران

مبلغ زیر حد نصاب                       -41.4844814434.056421بله2129سراسریتهران، تهرانمیرزا آقا بیک، حسنشرکت مینا گستر امروز1382/09/10شوت168

          65.6770036664.08812135,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانعلیجانی، رضاعلیجانی، رضا1392/09/18شهر مردم169

        96.271164117.71046.3131351159,000,000خیر3550منطقه ایفارس، شیرازصادقی، ضرغامصادقی، ضرغام1394/07/06شیراز نوین170

          86.5788843.375844.611729185,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانمومن هاشمی، خسرومومن هاشمی، خسرو1370/07/08صاحب قلم171

محمودزاده، احمدمحمودزاده، احمد1377/09/02صائب تبریز172
آذربایجان شرقی، 

تبریز
          85.0791055.5854.511426177,000,000خیر3550سراسری

8صفحه 
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          86.5771659657.08428180,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانلشکری، فاطمهمؤسسه سخن گستر1382/08/05صبح اقتصاد173

رفیعی، حسینیزدان پناه، حبیب1396/04/26صبح امروز خراسان رضوی174
خراسان رضوی، 

مشهد
          83.58968325643.012135.5199,000,000خیر3550استانی

مزاری، عادلمزاری، عادل1380/11/01صبح زاهدان175
سیستان و 

بلوچستان، زاهدان
        35.0742444380.05530.782102,000,000خیر3550استانی

1364/05/21صبح ساحل176
شرکت تعاونی روزنامه و 

چاپخانه صبح ساحل
کرمی، الهام

هرمزگان، 

بندرعباس
        96.2796054.5905.5120521205,000,000خیر3550منطقه ای

          58.2162035.65584.37812.2130,000,000خیر3550استانیخوزستان، اهوازفروغی نیا، غالمرضاپازیار، فرزانه1377/04/29صبح کارون177

        95.52104816.251031.8131351157,000,000خیر3550منطقه ایگیالن، رشتحسینی، سیده فریباحسینی، سیده فریبا1395/12/16صبح کاسپین178

        82.09176001760.0110511195,000,000خیر2535سراسریتهران، تهرانمهدی پور، فرشادمهدی پور، فرشاد1374/05/02صبح نو179

مبلغ زیر حد نصاب                       -30.616420.5143.541101خیر3550استانیقزوین، قزوینکاظم پور، محمدکریمکاظم پور، محمد جواد1385/12/07صبح وطن180

          52.2428436248.07122130,000,000خیر3550استانییزد، یزدماندگاری، محسنماندگاری، محسن1392/04/24صبح یزد181

1393/11/20صدای اصالحات182
حزب مردمی اصالحات ایران 

اسالمی

زارع گشتی فومنی، 

محمد
        95.52103238.75993.312929.11101,000,000خیر3550سراسریتهران، تهران

        84.3393221911.0115451201,000,000خیر3550استانیزنجان، زنجانسلطانی، مسیح الهسلطانی، مسیح اله1380/11/01صدای زنجان183

 صفحه8سراسری کمتر از                        -65.6744055385.089441خیر3550سراسریتهران، تهرانبیرانوند، هوشنگبیرانوند، هوشنگ1382/07/28صدای ملت184

1381/08/20صمت185

موسسه فرهنگی مطبوعاتی 

گسترش صنعت معدن و 

تجارت

        82.091792177.751614.3112631379,000,000خیر3040سراسریتهران، تهرانبزرگمهر، ناصر

ربانی، محمد رضاربانی، محمد رضا1385/07/10طرح نو186
آذربایجان شرقی، 

تبریز
        99.251040106.5933.5134421192,000,000خیر3550منطقه ای

جعفری زاده، محمد مهدی1374/09/27طلوع187
جعفری زاده، محمد 

مهدی
        1001072206.575865.4134411139,000,000خیر3550منطقه ایفارس، شیراز

سعیدی، حسنسعیدی، حسن1394/07/06طلوع خوزستان188
خوزستان، 

مسجدسلیمان
        71.6460458.25545.896411110,000,000خیر3550استانی

سنچولی، علیرضاسنچولی، علیرضا1389/10/20طلوع زاهدان189
سیستان و 

بلوچستان، زاهدان
          38.0640841367.05112.9241,000,000خیر3550استانی

شکوریان، جعفرشکوریان، جعفر1393/06/10عجب شیر190
آذربایجان شرقی، 

تبریز
        67.9175235.75716.394471165,000,000خیر3550سراسری

        96.271528620908.0130281111,000,000خیر3550استانیاصفهان، اصفهانبهروان، ناصرطبق چی، احمد1394/08/25عصر اصفهان191
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 98/05/31 تا 97/12/01از تاریخ -  گزارش یارانه نوبت دوم روزنامه ها 

دفتر مرکزیمدیر مسئولصاحب امتیازتاریخ صدورنام مجوزردیف
گستره 

توزیع
طولعرض

چاپ 

دیجیتال

نظم 

(دربازه)

جمع 

صفحات

جمع 

صفحات 

آگهی

صفحات 

خالص

اعالم 

وصول

ضریب

 کیفی

ضریب کم 

برخورداری
توضیحات97یارانه ششماهه اول 

1382/07/07عصر اقتصاد192
موسسه رسانه ای عصر 

سرآمدان اقتصادی

یزدانی نظام آباد، سیف 

اله
        83.581048127.5920.5116561280,000,000خیر3550سراسریتهران، تهران

حجتی، زریرحجتی، زریر1387/07/03عصر انتظار193
کهگیلویه و 

بویراحمد، یاسوج
          54.4829610286.07443.5161,000,000خیر3550منطقه ای

1387/09/13عصر ایرانیان194
موسسه انتشار نشریه عصر 

ایرانیان
        97.761036102.675933.3132421192,000,000خیر3550سراسریتهران، تهراننوباوه وطن، بیژن

1376/01/25عصر آزادی195
موسسه مطبوعاتی پیمان 

فردای روشن
پیمان، سید فرید

آذربایجان شرقی، 

تبریز
        97.76104894954.0131451168,000,000خیر3550سراسری

عبادتی ساری قیه، اسرافیل1393/03/26عصر توسعه196
عبادتی ساری قیه، 

اسرافیل
        100.751072621010.0135411203,000,000خیر3550سراسریتهران، تهران

رضوی، سید امیر حسین1382/12/22عصر رسانه197
رضوی، سید امیر 

حسین
          80.6856136.75719.310817153,000,000خیر3550سراسریتهران، تهران

تقیان، مجیدتقیان، مجید1394/05/19عصر قلم198
چهارمحال و 

بختیاری، شهرکرد
          86.574648456.011640140,000,000خیر2535منطقه ای

        82.8488153828.0111371133,000,000خیر3550منطقه ایخوزستان، اهوازموسوی، سیدرسولموسوی، سیدرسول1380/10/10عصر کارون199

        100.751615184.8751430.1136471263,000,000خیر3550سراسریفارس، شیرازعسلی، محمدعسلی، محمد1374/03/08عصر مردم200

          50.7528090190.06942139,000,000خیر3550استانیمرکزی، اراکباقری، داودباقری، داود1396/08/15عطریاس مرکزی201

آقازاده، نجفآقازاده، نجف1369/08/28فجر آذربایجان202
آذربایجان شرقی، 

تبریز
        92.54103267965.012930.71159,000,000خیر4560محلی

          1001032110.875921.113422.5172,000,000خیر3550منطقه ایمازندران، ساریوفایی نژاد، علی مرادوفایی نژاد، علی مراد1370/08/13فجر خزر203

1393/05/03فرصت امروز204
موسسه مطبوعاتی فرصت 

سازان امروز
        83.581728161.5151566.511255.81326,000,000خیر3040سراسریتهران، تهرانقدیمی، محمدرضا

1375/02/03فرهنگ جنوب205
بالدیان بهبهان پور، سید 

موسی
          88.0682476.56747.411934188,000,000خیر3550منطقه ایخوزستان، اهوازمنادی، مجید

لطفی دیبا، محمد اسماعیل1394/06/16فضیلت206
لطفی دیبا، محمد 

اسماعیل
        80.6110016.1251083.9138361170,000,000خیر3550منطقه ایگیالن، رشت

1382/08/05فن آوران اطالعات207
موسسه فرهنگی هنری 

دیباگران تهران
 صفحه8سراسری کمتر از                        -43.2824070170.058221خیر3550سراسریتهران، تهرانسعادت صانعی، سعید

        68.1573681.75654.392361103,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانبامدادیان، محمدرضابامدادیان، محمدرضا1396/01/21فوق العاده208

عدم نظم در انتشار                       -22.3912418.125105.931121خیر3550استانیخوزستان، اهوازشیرالی، معصومهشیرالی، معصومه1391/10/11.قلم امروز209

خانه کارگر1373/10/19کار و کارگر210
عبادتی ساری قیه، 

اسرافیل
        95.521624658.25965.8129531223,000,000خیر3550سراسریتهران، تهران

10صفحه 
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        72.3994069.5870.598401121,000,000خیر3550سراسریخوزستان، اهوازقنواتی، منصورقنواتی، منصور1374/04/12کارون211

1396/02/18کاغذ وطن212
موسسه مطبوعاتی پیام آوران 

کرمان
          88.8155246.5505.512026.25158,000,000خیر3550استانیکرمان، جیرفتخدیشی، روح اهلل

        80.6864149715.0108401124,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانطاهرخانی، منوچهرجمعیت ایران فردا1382/01/18کائنات213

        86.5789250.125841.9116431177,000,000خیر3550منطقه ایمازندران، ساریعالی کردکالیی، رقیهعالی کردکالیی، رقیه1394/07/06کرانه شمال214

          69.474850.5697.59338192,000,000خیر3550استانیکرمان، کرمانفتح نجات، محمدفتح نجات، محمد1374/10/25کرمان امروز215

 صفحه8سراسری کمتر از                        -7.46402.537.510481خیر3550سراسریتهران، تهرانمهرنوش، مینامهرنوش، مینا1390/08/30کسب و کار216

1392/11/07کلید217
موسسه بین المللی آموزشی 

،فرهنگی و هنری راه امام
        91.79101257.125954.912641.21193,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانمحبتی، حسن

                       -45.4516419.75144.320121خیر3550استانیسمنان، دامغانپریمی، نعمت الهپریمی، نعمت اله1396/02/11کویر امروز218
 ساله بدلیل 3عدم حمایت 

تغییر وضعیت به روزنامه

کریمیان کاکلکی، اسماعیل1378/12/23کیمیای ایران219
کریمیان کاکلکی، 

اسماعیل

چهارمحال و 

بختیاری، شهرکرد
        87.319602.5957.5120361150,000,000خیر3550سراسری

حاجیان حسین آبادی، مظفر1392/10/16کیمیای وطن220
حاجیان حسین آبادی، 

مظفر
        98.511056241815.0132461184,000,000خیر3550سراسریاصفهان، اصفهان

        88.81976117.5858.5122611440,000,000خیر4560سراسریتهران، تهرانشهبازی، نعمت اهللشهبازی، نعمت اهلل1381/09/25گل221

          93.28940252688.012626178,000,000خیر3550استانیگیالن، رشتگیاهی سراوانی، مسعودگیاهی سراوانی، مسعود1382/10/01گلچین امروز222

          52.9928228254.05047294,000,000خیر3550استانیگلستان، گرگانقرآنی، مریممکتبی، احسان1378/04/14گلشن مهر223

عدم حمایت سه ساله                       -46.272520252.06201خیر3550سراسریتهران، تهراننعیم محبوبی، فیروزنعیم محبوبی، فیروز1396/10/18گنجینه اقتصادی224

دریاباری، سیدمحمدحسین1371/01/18گویه225
دریاباری، 

سیدمحمدحسین
          79.184847.5800.510612133,000,000خیر3550محلیقم، قم

شکوهی راد، محمد کاظم1376/07/28گیالن امروز226
شکوهی راد، محمد 

کاظم
        88.0698415.75968.3123311105,000,000خیر3550منطقه ایگیالن، رشت

        1001608119.51488.5134541437,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانکواکبیان، مصطفیحزب مردم ساالری1380/08/07مردم ساالری227

        83.5889632.125863.9112361135,000,000خیر3550منطقه ایزنجان، زنجانسواری، رضاسواری، رضا1378/11/11مردم نو228

کرد، باقرکرد، باقر1380/05/08مرز پرگهر229
سیستان و 

بلوچستان، زاهدان
        52.245602.25557.870462251,000,000خیر3550منطقه ای

مبلغ زیر حد نصاب                       -71.647689759.09648.31بله2129سراسریتهران، تهرانعباسی فشکی، فریباعباسی فشکی، فریبا1394/01/31مستقل230

رنجکش کیسمی، یونس1380/09/05معین231
رنجکش کیسمی، 

یونس

گیالن، آستانه 

اشرفیه
        96.271032128.25903.8129351138,000,000خیر3550سراسری

11صفحه 



 98/05/31 تا 97/12/01از تاریخ -  گزارش یارانه نوبت دوم روزنامه ها 

دفتر مرکزیمدیر مسئولصاحب امتیازتاریخ صدورنام مجوزردیف
گستره 

توزیع
طولعرض

چاپ 

دیجیتال

نظم 

(دربازه)

جمع 

صفحات

جمع 

صفحات 

آگهی

صفحات 

خالص

اعالم 

وصول

ضریب

 کیفی

ضریب کم 

برخورداری
توضیحات97یارانه ششماهه اول 

          86.579360.75935.311712175,000,000خیر4560سراسریتهران، تهرانحیدری، محمدحیدری، محمد1394/11/05مملکت232

        96.271064262802.0133511223,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانقنادزاده، جلیلموسسه روزنامه مناقصه مزایده1382/09/10مزایده- مناقصه 233

کریمکشته، شیر علیگزمه، حسینعلی1385/10/04مندیل234
سیستان و 

بلوچستان، زاهدان
عدم نظم در انتشار                       -17.9120027173.025112خیر3550استانی

        100108459.51024.5136451226,000,000خیر3550سراسریتهران، تهراننجف وند، حسننجف وند، حسن1395/05/18مواجهه اقتصادی235

پیمان، سید مسعودپیمان، شهرزاد1359/02/02مهد آزادی236
آذربایجان شرقی، 

تبریز
        96.271032108.5923.5129441159,000,000خیر3550سراسری

محمدپورفرد، علیرضامحمدپورفرد، علیرضا1392/04/24مهد تمدن237
آذربایجان شرقی، 

تبریز
        1001180921088.0135401189,000,000خیر3550سراسری

احمدیان، حسناحمدیان، حسن1390/03/30مهر مشرق238
خراسان جنوبی، 

قائن
عدم نظم در انتشار                       -9.75210.541.513122خیر3550استانی

          61.9466463.375600.68325165,000,000خیر3550سراسریایالم، ایالمابراهیمی، خدادادابراهیمی، خداداد1380/12/06مهران239

          50.7552444.4479.66816.6130,000,000خیر3550منطقه ایفارس، الرستانمویدی، ابوالحسنمویدی، ابوالحسن1371/04/09میالد الرستان240

عدم نظم در انتشار                       -20.1513017.5112.527341خیر3550استانیزنجان، ابهرربی، شعبانربی، شعبان1380/11/01ندای ابهر241

نجاتی موسوی، سید علوان1390/05/24ندای رسا242
نجاتی موسوی، سید 

علوان
          59.748017.625462.48012130,000,000خیر3550استانیخوزستان، اهواز

          74.6340444360.010134143,000,000خیر3550استانیکرمان، کرمانسلطانی نژاد، امیدسلطانی نژاد، امید1372/11/04ندای وحدت کرمان243

عطایی دریایی، غالمحسین1370/10/16ندای هرمزگان244
عطایی دریایی، 

غالمحسین

هرمزگان، 

بندرعباس
          65.6736064.875295.19042149,000,000خیر3550استانی

        101.4919041017.5886.5136481167,000,000خیر3550سراسریاصفهان، اصفهانمحزونیه، رضامحزونیه، رضا1370/01/26نسل فردا245

        102.24109320.3751072.6137311116,000,000خیر3550سراسریگیالن، رشتبهمنی جاللی، ابراهیمبهمنی جاللی، ابراهیم1376/01/25نسیم246

عدم نظم در انتشار                       -2.24120.7511.33301خیر3550استانیزنجان، ابهرذوالقدر، احمدذوالقدر، احمد1391/02/04نسیم ابهررود247

خادمی، علیمحمدی، محمد ابراهیم1377/01/24نسیم خراسان شمالی248
خراسان شمالی، 

بجنورد
عدم نظم در انتشار                       -8.96528.2543.813331خیر3550منطقه ای

        74.6380050750.0100371121,000,000خیر3550استانیخوزستان، اهوازسالمت دوم، علیسالمت دوم، علی1380/10/10نسیم خوزستان249

1378/09/29نصف جهان250
شرکت رسانه گستر نصف 

جهان
        90.3968192.375775.6121331111,000,000خیر3550استانیاصفهان، اصفهانغالمی، هوشنگ

          30.63366.5329.54237.34154,000,000خیر3550منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهنوری عال، غالمرضانوری عال، غالمرضا1383/02/21نقدحال251
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یحیائی رودبارکی، حسین1395/03/10نقش252
یحیائی رودبارکی، 

حسین
        79.8582042.5777.510731.41106,000,000خیر3550سراسریتهران، تهران

          91.0446432.625431.45820.2133,000,000خیر3550سراسریمازندران، ساریشیرزادکبریا، حسنشیرزادکبریا، حسن1358/10/08نقش قلم253

شیاری، علیشیاری، علی1387/08/22نگین آذربایجان254
آذربایجان شرقی، 

تبریز
          88.0679646.75749.311810133,000,000خیر3550منطقه ای

        82.0988024.375855.6110511237,000,000خیر3550سراسریتهران، تهراننعیم محبوبی، فیروزنعیم محبوبی، فیروز1380/10/10نوآوران255

        99.251920140.251779.8135341211,000,000خیر3550منطقه ایخوزستان، اهوازحسین نژادیان، حسینموسوی زاده، سید محمد طاهر1373/08/09نور خوزستان256

          57.46308101.5206.57717.4120,000,000خیر4560محلیمرکزی، اراکالحسینی، سید محسنالحسینی، سید محسن1369/03/28نوید اراک257

          93.2846026.125433.95828147,000,000خیر3550منطقه ایمازندران، ساریشیرزادکبریا، حسنشیرزادکبریا، حسن1358/08/12نهضت شمال258

1376/07/14نیم نگاه259
موسسه فرهنگی هنری 

پیشگامان نیم نگاه

شفاعتیان، سید محمد 

حسین
        98.511060206.7853.3132461154,000,000خیر3550سراسریفارس، شیراز

        100.75108489.125994.9135451219,000,000خیر3550منطقه ایمازندران، سارینیایش، سید مجتبیشرکت وارش1394/05/12وارش260

          51.4941636380.07127145,000,000خیر3550استانیکرمان، کرمانطاهری، محمدصادقطاهری، محمدصادق1386/06/26واقعه261

          33.5821612.5203.54534130,000,000خیر3550استانیخوزستان، اهوازشریعتی، محمدباقرشریعتی، محمدباقر1382/12/22وحدت262

        69.41028177.455850.598431123,000,000خیر3040سراسریتهران، تهرانآخوندی، محمدبذرپاش، مهرداد1386/11/01وطن امروز263

          64.18352104248.08745155,000,000خیر3550استانیمرکزی، اراکیوسفی راد، نیرهیوسفی راد، نیره1387/08/22وقایع استان264

نصیری مستان آباد، ساقی1396/05/23والیت شرق265
نصیری مستان آباد، 

ساقی

خراسان رضوی، 

تربت حیدریه
نوپا- عدم نظم در انتشار                        -13.431448.3135.718441.5خیر3550محلی

موسوی، سید عبدالعظیم1363/09/13والیت قزوین266
موسوی، سید 

عبدالعظیم
          78.3685653.5802.510734195,000,000خیر3550استانیقزوین، قزوین

          62.6968885.875602.18641166,000,000خیر3040سراسریتهران، تهرانمالسعیدی، اعظممالسعیدی، سید اصغر1364/04/03هدف267

        81.341272201.51070.5109311144,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانمالسعیدی، سید اصغرمالسعیدی، سید اصغر1381/07/08هدف و اقتصاد268

        60.746080.25607.882401106,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانرویتوند غیاثوند، داودرویتوند غیاثوند، داود1387/08/29هفت روز کشاورزان269

        108.962416110.7512305.2151631632,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانخوشخو، آرششرکت هفت صبح ماندگار1377/11/26هفت صبح270

                       -77.6149638.75457.3104121خیر3550استانیخوزستان، اهوازپرویزی بابادی، افشارپرویزی بابادی، افشار1394/07/06هما خوزستان271
 ساله بدلیل 3عدم حمایت 

تغییر وضعیت به روزنامه

طاقتی احسن، نصرت اهلل1383/06/05همدان پیام272
طاقتی احسن، نصرت 

اهلل
        99.251224290.375933.6132511259,000,000خیر3550منطقه ایهمدان، همدان

        93.281096601036.012961.41346,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانخاوش، فریباشجاع پوریان، ولی اهلل1380/03/28همدلی273
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          61.9447630446.07636170,000,000خیر3550سراسریتهران، تهرانموسوی، سید علیحزب وحدت و همکاری ملی1392/09/18همکاری ملی274

1384/04/06هنرمند275
شرکت نمایشگاه های بین 

المللی مجازی جهان سبز
عدم نظم در انتشار                       -26.1228066.5213.53545.61خیر3550سراسریتهران، تهراناحمدی، مهدی

          59.762014.625605.48312132,000,000خیر3550سراسریلرستان، خرم آبادنجف وند، حسننجف وند، حسن1395/01/23یادگار امروز276

 صفحه8سراسری کمتر از                        -79.854440.5443.510750.11خیر3550سراسریتهران، تهراناستعفا مدیر مسئول ،طبق چی، احمد1383/06/05یاقوت وطن277
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