
روزنامه ها - 98یارانه نوبت چهارم سال 

 صاحب امتیاز نام مجوز ردیف
 گستره 

توزیع
 توضیحات میزان حمایت دفتر مرکزی

         249,000,000قم، قمسراسریداستانی ، مرتضیدی 119

2F inancial Tribune196,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت دنیای اقتصاد تابان         

3IRAN NEWS78,000,000تهران، تهرانسراسریمؤسسه سخن گستر           

         278,000,000تهران، تهرانسراسریوکیلی ، محمد علیابتکار4

           53,000,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجمنطقه ایوکیلی ، محمد علیابتکار جنوب5

           77,000,000تهران، تهرانسراسریصفی زاده ، سید محمدابرار6

           89,000,000تهران، تهرانسراسریصفی زاده ، سید محمدابرار اقتصادی7

         153,000,000تهران، تهرانسراسریصفی زاده ، سید محمدابرار ورزشی8

           50,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه اتحاد ملت ایرانیاناتحاد ملت9

           99,000,000اصفهان، اصفهاناستانیمحزونیه ، رضااخبار اصفهان10

         131,000,000تهران، تهرانسراسریطاهرخانی ، ناهیداخبار صنعت11

           63,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریاشراقی ، محمدارک12

           57,000,000مازندران، ساریسراسریقاسمی ، مهدیاستقالل ایرانیان13

           79,000,000تهران، تهرانسراسریراه چمنی ، محمدرضااسرار14

         128,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه فرهنگی افق رسانه پویااسکناس15

         210,000,000اصفهان، اصفهاناستانیشرکت رسانه رویداد پارسیاصفهان امروز16

         144,000,000کرمان، کرمانسراسریافضلی ، محمد مهدیاعتدال17

         683,000,000تهران، تهرانسراسریحضرتی ، الیاساعتماد18

         185,000,000فارس، شیرازمنطقه ایبهادری ، پیمانافسانه19

           57,000,000تهران، تهرانسراسریموسوی ، حکمت الهافکار20

           78,000,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجاستانیدانشی ، سید محمدافکار مردم21

           87,000,000قم، قماستانیدریس ، هادیاقتصاد آینده22

         137,000,000تهران، تهرانسراسریخادم المله ، احمد.اقتصاد برتر23

           21,000,000خوزستان، اهوازسراسریفروغی نیا ، غالمرضااقتصاد بومی24

           32,000,000خوزستان، اهوازمنطقه ایحسین نژادیان ، حسیناقتصاد خوزستان25

         205,000,000تهران، تهرانسراسریاسمعیلی نژاد ، فیروزاقتصاد سرآمد26

         185,000,000هرمزگان، کیشاستانیارزانی ، اسحقاقتصاد کیش27

         106,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه پیام اقتصاد امروزاقتصاد مردم28

         252,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت نویدآوران صبحاقتصاد ملی29

           38,000,000البرز، کرجاستانیکورانی ، محبوبهالبرز فردا30

         100,000,000تهران، تهرانسراسریشعبانی ، غالمحسینامتیاز31

         132,000,000تهران، تهرانسراسریشاکری ، ابوالفضلامروز32

         185,000,000خراسان جنوبی، بیرجنداستانیحیدری ، محمودامروز خراسان جنوبی33

         107,000,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجاستانیدانش ، همت اهللامید مردم34

           88,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریپیرایش قهوه چی ، میرایوبامین35

           28,000,000خوزستان، اهوازاستانیجاسم نژاد ، منیژهایام خوزستان36

عدم درج شبا             9,000,000ایالم، ایالماستانیشوهانی ، احمدایالم فردا37
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         114,000,000قم، قمسراسریضیغمی ، حیدرایمان38

         140,000,000آذربایجان غربی، ارومیهاستانییوسفی ، بهزادآبشار39

           66,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریرضائی ، اکبرآذربایجان40

         168,000,000آذربایجان غربی، ارومیهاستانیآقازاده ، ابراهیمآراز آذربایجان41

         548,000,000تهران، تهرانسراسریعبدالهی ، حسینآرمان ملی42

         102,000,000البرز، کرجاستانیفالح دوست ، مریمآرمان میهن43

         130,000,000تهران، تهرانسراسریباقری نیا ، ساقیآسیا44

           37,000,000تهران، تهرانسراسریمظفری ، منصورآفتاب اقتصادی45

         393,000,000تهران، تهرانسراسریمظفری ، منصورآفتاب یزد46

         177,000,000تهران، تهرانسراسریجعفرعلی جاسبی ، عبدالهآفرینش47

         132,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه جمعیت ادبی الیکآلیک48

           42,000,000خوزستان، اهوازاستانیممبینی ، سیروسآنزان49

           26,000,000تهران، تهرانسراسریعابدی شمس آبادی ، محمودآوای اقتصاد50

           85,000,000خراسان جنوبی، بیرجنداستانیجعفرپورمقدم ، غالمرضاآوای خراسان جنوبی51

           39,000,000خوزستان، اهوازاستانیحاللی زاده ، امیدآوای دز52

           23,000,000گیالن، رشتمحلیفرزان ، کامیارآوای شمال53

           85,000,000خوزستان، اهوازسراسریحیدری ، فاضلآینه تالش54

           86,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمحلیسعادت ، کامرانباختر55

         168,000,000بوشهر، بوشهرسراسریحسینی ، سید مالکبامداد جنوب56

         127,000,000یزد، یزدسراسریآذرنگار ، جوادبشارت نو57

           49,000,000یزد، یزداستانیآذرنگار ، جوادبشارت یزد58

           76,000,000مازندران، ساریمنطقه ایبهاری اردشیری ، عباسعلیبشیر مازندران59

           83,000,000تهران، تهرانسراسریطالب نژاد ایرانی ، احمدبهار60

           41,000,000سمنان، سمناناستانیهمتی ، احمدبیان مردم61

           79,000,000تهران، تهرانسراسریموسوی ، سید علیبیان ملی62

         119,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت الهام گستر امروزپله پله63

           49,000,000گیالن، رشتمنطقه ایحسینی نژاد ، سید ابوطالبپنجره نو64

         157,000,000سمنان، سمناناستانیکواکبیان ، مصطفیپیام استان سمنان65

           30,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانیواالیی ، ذکریاپیام آذربایجان66

         118,000,000البرز، کرجاستانیموسسه همگامان اندیشه زمانپیام آشنا67

           87,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه همگامان اندیشه زمانپیام زمان68

پیام سپیدار69
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش 

رسانه سپیدار
           62,000,000البرز، ساوجبالغمنطقه ای

         133,000,000بوشهر، بوشهراستانیمؤسسه غیر تجاری هوشمند رسانه امروزپیام عسلویه70

           80,000,000قم، قماستانیحیدری ، حجتپیام قم71

         158,000,000کرمان، کرمانسراسریموسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمانپیام ما72

         233,000,000تهران، تهرانسراسریبگلری ، مهدیپیروزی73

         142,000,000مازندران، ساریسراسریشرکت وارشپیشرو74
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           44,000,000مازندران، ساریمنطقه ایدرواری ، سیده فاطمهپیک شمال75

           36,000,000یزد، یزداستانیارکان ، محمدمسعودپیمان یزد76

         187,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه فرهنگی افق رسانه پویاتجارت77

         128,000,000تهران، تهراناستانیمرادحاصلی ، مجتبیتجریش78

         427,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه رسانه نگاران خوب اندیشتعادل79

         103,000,000تهران، تهرانسراسرییحیائی رودبارکی ، حسینتفاهم80

         154,000,000فارس، شیرازسراسریحاجات نیا ، بهمن.تماشا81

         113,000,000تهران، تهرانسراسرییوسفی ، فرانکتماشاگران امروز82

         131,000,000تهران، تهرانسراسریواحدی پور تبریزی ، غالمحسینتوریسم83

توسعه ایرانی84
موسسه اطالع رسانی و خبرگزاری کار 

(ایلنا)ایران 
         221,000,000تهران، تهرانسراسری

         106,000,000مازندران، ساریمنطقه ایجویباری ، محمدتیرنگ85

         138,000,000تهران، تهرانسراسرینعمت الهی ، اکبرثروت86

         287,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه کلبه امیدمازرونجمله87

           28,000,000تهران، تهرانسراسریمحمدیوسفی ، محمدرضاجمهور88

         356,000,000تهران، تهرانسراسری- ، -جمهوری اسالمی89

           54,000,000مازندران، ساریمنطقه ایشیرزادکبریا ، حسنجویبار90

           59,000,000خوزستان، اهوازاستانیسالمت دوم ، صادقجهان اخبار91

         172,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه رسانه گستر سادهجهان اقتصاد92

         432,000,000تهران، تهرانسراسریسعدی ، محمد رضاجهان صنعت93

           75,000,000خوزستان، اهوازاستانیحیدری ، رضاچشم انداز روشن94

           83,000,000مازندران، ساریاستانیرضازاده شرمه ، شکراهللحرف مازندران95

حسبان96
شرکت تعاونی فرهنگی و آموزشی نشر 

مهر دانش نور
           67,000,000تهران، تهرانسراسری

         728,000,000فارس، شیرازمنطقه ایواحدی پور تبریزی ، غالمحسینخبر جنوب97

           87,000,000مازندران، ساریمنطقه ایموسسه کلبه امیدمازرونخبر شمال98

         453,000,000تهران، تهرانسراسریواحدی پور تبریزی ، غالمحسینخبرورزشی99

           48,000,000تهران، تهرانسراسریموسی کاظمی محمدی ، سید روح اهللخریدار100

           71,000,000گیالن، رشتاستانیاحمدی سراوانی ، رضاخزر101

خوب102
شرکت نمایشگاه های بین المللی 

مجازی جهان سبز
           13,000,000تهران، تهرانسراسری

           87,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانیدالویز آقبالغ ، کریمخوش خبر103

         137,000,000هرمزگان، بندرعباسمنطقه ایدبیری نژاد ، یعقوبدریا104

         141,000,000هرمزگان، بندرعباساستانیقاسمی گوربندی ، معصومهدریای اندیشه105

             6,000,000لرستان، دلفاناستانیحسینی ، حسینعلیدلفون سالم106

     1,000,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت دنیای اقتصاد تاباندنیای اقتصاد107

         116,000,000تهران، تهرانسراسریهوشمند راد ، هرمزدنیای جوانان108

         239,000,000تهران، تهرانسراسرینظریان رستمی ، خشایاردنیای خودرو109
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           55,000,000البرز، کرجمنطقه ایتیموری ، مهرداددنیای هوادار110

         131,000,000مازندران، چالوسمنطقه ایحسینی ، سیده فریبادیار پاکان111

           30,000,000مازندران، بهشهرسراسریحسن زاده اشرفی ، رضادیار سبز112

           87,000,000خوزستان، اهوازسراسریحاللی زاده ، امیدراوی ملت113

         102,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت پیام راه مردمراه مردم114

           68,000,000تهران، تهرانسراسریمرتضوی یزدی ، سید محمد کاظمرخ در رخ115

         115,000,000تهران، تهرانسراسریبنیاد رسالترسالت116

         136,000,000تهران، تهرانسراسریپورمحمدی ، شمسیروزان117

           33,000,000تهران، تهرانسراسریبزرگمهر ، ناصرروزگار ما118

         128,000,000کردستان، سنندجاستانیاهلل مرادی بادخرید ، سلیمانروژان119

         192,000,000اصفهان، اصفهانسراسریشرکت رسانه رویداد پارسیرویداد امروز120

           44,000,000تهران، تهرانسراسریموسوی ، حکمت الهرویش ملت121

           75,000,000سیستان و بلوچستان، زاهداناستانیرخشانی ، محمدتقیزاهدان122

         146,000,000اصفهان، اصفهانمنطقه ایشرکت توسعه رسانه برتر زاینده رودزاینده رود123

           33,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردمنطقه اییوسف پور ، علیزردکوه124

         116,000,000خراسان جنوبی، بیرجنداستانیزاهدی پور ، ابوالفضلزعفران125

           27,000,000زنجان، زنجاناستانیارفعی ، مصطفیزنگان امروز126

         405,000,000تهران، تهرانسراسریحزب کارگزاران سازندگی ایرانسازندگی127

           83,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریبرزگر جاللی ، مسعودساقی آذربایجان128

           19,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردمنطقه ایفرهادی سرتنگی ، عیسیسالداران129

         152,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه مطبوعاتی سایه سرافراز عشقسایه130

سبحان131
موسسه فرهنگی هنری دنیای اندیشه 

سبحان
           69,000,000فارس، المردسراسری

         123,000,000تهران، تهرانسراسریکالنی ، بابکسبزینه132

           81,000,000البرز، کرجمنطقه ایجعفری ، سیده طنازسپهر البرز133

           66,000,000البرز، کرجسراسریجعفری ، سیده طنازسپهر ایرانیان134

           72,000,000همدان، همدانمنطقه ایجواندل ، مسعودسپهر غرب135

         236,000,000تهران، تهرانسراسریصالح آبادی ، علیستاره صبح136

           32,000,000تهران، تهرانسراسریغریبی اندبیلی ، رشیدسخن روز137

           23,000,000خوزستان، اهوازاستانیمعظمی ، علیسرآغاز138

         186,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریشرکت سخن نگاران طوبیسرخاب139

           20,000,000کرمان، کرماناستانیمختاری مقدم ، سلمانسفیر کرمان140

           61,000,000گیالن، رشتمنطقه ایخورسندی مژدهی ، کریمسوال جواب141

         107,000,000تهران، تهرانسراسرییوسف پور ، علیسیاست روز142

         127,000,000اصفهان، مبارکهاستانیایران پور ، بابکسیمای شهر143

           16,000,000تهران، تهرانسراسریجعفرعلی جاسبی ، عبدالهشاپرک144

         102,000,000قم، قمسراسریبابامیری سید ، سید علیشاخه سبز145

         655,000,000تهران، تهرانسراسریرحمانیان ، مهدیشرق146
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         154,000,000تهران، تهرانسراسریتاجداری ، ام لیالشروع147

         192,000,000تهران، تهرانسراسریحق شناس گرگانی ، علیشمیران148

           27,000,000تهران، تهرانسراسریعلیجانی ، رضاشهر مردم149

         116,000,000فارس، شیرازمنطقه ایصادقی ، ضرغامشیراز نوین150

           74,000,000تهران، تهرانسراسریمومن هاشمی ، خسروصاحب قلم151

           69,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریمحمودزاده ، احمدصائب تبریز152

           57,000,000تهران، تهرانسراسریمؤسسه سخن گسترصبح اقتصاد153

           51,000,000خراسان رضوی، مشهداستانیرفیعی ، حسینصبح امروز خراسان رضوی154

           72,000,000سیستان و بلوچستان، زاهداناستانیمزاری ، عادلصبح زاهدان155

صبح ساحل156
شرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح 

ساحل
         168,000,000هرمزگان، بندرعباسمنطقه ای

           24,000,000خوزستان، اهوازاستانیپازیار ، فرزانهصبح کارون157

         116,000,000گیالن، رشتمنطقه ایحسینی ، سیده فریباصبح کاسپین158

         167,000,000تهران، تهرانسراسریمهدی پور ، فرشادصبح نو159

           20,000,000یزد، یزداستانیماندگاری ، محسنصبح یزد160

           86,000,000تهران، تهرانسراسریحزب مردمی اصالحات ایران اسالمیصدای اصالحات161

         145,000,000زنجان، زنجاناستانیسلطانی ، مسیح الهصدای زنجان162

صمت163
موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش 

صنعت معدن و تجارت
         287,000,000تهران، تهرانسراسری

         147,000,000آذربایجان شرقی، تبریزمنطقه ایربانی ، محمد رضاطرح نو164

         125,000,000فارس، شیرازمنطقه ایجعفری زاده ، محمد مهدیطلوع165

           89,000,000خوزستان، مسجدسلیماناستانیسعیدی ، حسنطلوع خوزستان166

           26,000,000سیستان و بلوچستان، زاهداناستانیسنچولی ، علیرضاطلوع زاهدان167

         136,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریشکوریان ، جعفرعجب شیر168

           83,000,000اصفهان، اصفهاناستانیطبق چی ، احمدعصر اصفهان169

عصر اقتصاد170
موسسه رسانه ای عصر سرآمدان 

اقتصادی
         193,000,000تهران، تهرانسراسری

           18,000,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجمنطقه ایحجتی ، زریرعصر انتظار171

         146,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه انتشار نشریه عصر ایرانیانعصر ایرانیان172

         150,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریموسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشنعصر آزادی173

         149,000,000تهران، تهرانسراسریعبادتی ساری قیه ، اسرافیلعصر توسعه174

           41,000,000تهران، تهرانسراسریرضوی ، سید امیر حسینعصر رسانه175

           45,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردمنطقه ایتقیان ، مجیدعصر قلم176

         109,000,000خوزستان، اهوازمنطقه ایموسوی ، سیدرسولعصر کارون177

         234,000,000فارس، شیرازسراسریعسلی ، محمدعصر مردم178

           25,000,000مرکزی، اراکاستانیباقری ، داودعطریاس مرکزی179

         141,000,000آذربایجان شرقی، تبریزمحلیآقازاده ، نجففجر آذربایجان180

           65,000,000مازندران، ساریمنطقه ایوفایی نژاد ، علی مرادفجر خزر181

7 از 5صفحه 



روزنامه ها - 98یارانه نوبت چهارم سال 

 صاحب امتیاز نام مجوز ردیف
 گستره 

توزیع
 توضیحات میزان حمایت دفتر مرکزی

         254,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروزفرصت امروز182

           82,000,000خوزستان، اهوازمنطقه ایبالدیان بهبهان پور ، سید موسیفرهنگ جنوب183

         128,000,000گیالن، رشتمنطقه ایلطفی دیبا ، محمد اسماعیلفضیلت184

           30,000,000تهران، تهرانسراسریبامدادیان ، محمدرضافوق العاده185

         208,000,000تهران، تهرانسراسریخانه کارگرکار و کارگر186

         105,000,000خوزستان، اهوازسراسریقنواتی ، منصورکارون187

           41,000,000کرمان، جیرفتاستانیموسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمانکاغذ وطن188

           97,000,000تهران، تهرانسراسریجمعیت ایران فرداکائنات189

         135,000,000مازندران، ساریمنطقه ایعالی کردکالیی ، رقیهکرانه شمال190

           81,000,000کرمان، کرماناستانیفتح نجات ، محمدکرمان امروز191

کلید192
موسسه بین المللی آموزشی ،فرهنگی و 

هنری راه امام
         148,000,000تهران، تهرانسراسری

         102,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردسراسریکریمیان کاکلکی ، اسماعیلکیمیای ایران193

         132,000,000اصفهان، اصفهانسراسریحاجیان حسین آبادی ، مظفرکیمیای وطن194

         318,000,000تهران، تهرانسراسریشهبازی ، نعمت اهللگل195

           63,000,000گیالن، رشتاستانیگیاهی سراوانی ، مسعودگلچین امروز196

         113,000,000گلستان، گرگاناستانیمکتبی ، احسانگلشن مهر197

           30,000,000قم، قممحلیدریاباری ، سیدمحمدحسینگویه198

           85,000,000گیالن، رشتمنطقه ایشکوهی راد ، محمد کاظمگیالن امروز199

         327,000,000تهران، تهرانسراسریحزب مردم ساالریمردم ساالری200

           98,000,000زنجان، زنجانمنطقه ایسواری ، رضامردم نو201

         205,000,000سیستان و بلوچستان، زاهدانمنطقه ایکرد ، باقرمرز پرگهر202

           17,000,000تهران، تهرانسراسریعباسی فشکی ، فریبامستقل203

         105,000,000گیالن، آستانه اشرفیهسراسریرنجکش کیسمی ، یونسمعین204

           22,000,000تهران، تهرانسراسریحیدری ، محمدمملکت205

         165,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه روزنامه مناقصه مزایدهمزایده- مناقصه 206

         170,000,000تهران، تهرانسراسرینجف وند ، حسنمواجهه اقتصادی207

         143,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریپیمان ، شهرزادمهد آزادی208

         135,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریمحمدپورفرد ، علیرضامهد تمدن209

           47,000,000ایالم، ایالمسراسریابراهیمی ، خدادادمهران210

           26,000,000فارس، الرستانمنطقه ایمویدی ، ابوالحسنمیالد الرستان211

           27,000,000خوزستان، اهوازاستانینجاتی موسوی ، سید علوانندای رسا212

           34,000,000کرمان، کرماناستانیسلطانی نژاد ، امیدندای وحدت کرمان213

           57,000,000هرمزگان، بندرعباساستانیعطایی دریایی ، غالمحسینندای هرمزگان214

         115,000,000اصفهان، اصفهانسراسریمحزونیه ، رضانسل فردا215

         138,000,000گیالن، رشتسراسریبهمنی جاللی ، ابراهیمنسیم216

           88,000,000خوزستان، اهوازاستانیسالمت دوم ، علینسیم خوزستان217

           76,000,000اصفهان، اصفهاناستانیشرکت رسانه گستر نصف جهاننصف جهان218
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روزنامه ها - 98یارانه نوبت چهارم سال 

 صاحب امتیاز نام مجوز ردیف
 گستره 

توزیع
 توضیحات میزان حمایت دفتر مرکزی

           38,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه اینوری عال ، غالمرضانقدحال219

           87,000,000تهران، تهرانسراسرییحیائی رودبارکی ، حسیننقش220

           50,000,000مازندران، ساریسراسریشیرزادکبریا ، حسننقش قلم221

           29,000,000آذربایجان شرقی، تبریزمنطقه ایشیاری ، علینگین آذربایجان222

         166,000,000تهران، تهرانسراسرینعیم محبوبی ، فیروزنوآوران223

         177,000,000خوزستان، اهوازمنطقه ایموسوی زاده ، سید محمد طاهرنور خوزستان224

           18,000,000مرکزی، اراکمحلیالحسینی ، سید محسننوید اراک225

           66,000,000مازندران، ساریمنطقه ایشیرزادکبریا ، حسننهضت شمال226

نیم نگاه227
موسسه فرهنگی هنری پیشگامان نیم 

نگاه
عدم درج شبا         137,000,000فارس، شیرازسراسری

         154,000,000مازندران، ساریمنطقه ایشرکت وارشوارش228

           26,000,000کرمان، کرماناستانیطاهری ، محمدصادقواقعه229

           39,000,000خوزستان، اهوازاستانیشریعتی ، محمدباقروحدت230

           36,000,000تهران، تهرانسراسریآخوندی ، محمدوطن امروز231

           40,000,000مرکزی، اراکاستانییوسفی راد ، نیرهوقایع استان232

           82,000,000قزوین، قزویناستانیموسوی ، سید عبدالعظیموالیت قزوین233

           62,000,000تهران، تهرانسراسریمالسعیدی ، سید اصغرهدف234

           82,000,000تهران، تهرانسراسریمالسعیدی ، سید اصغرهدف و اقتصاد235

           31,000,000تهران، تهرانسراسریرویتوند غیاثوند ، داودهفت روز کشاورزان236

         516,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت هفت صبح ماندگارهفت صبح237

         205,000,000همدان، همدانمنطقه ایطاقتی احسن ، نصرت اهللهمدان پیام238

         226,000,000تهران، تهرانسراسریشجاع پوریان ، ولی اهللهمدلی239

           43,000,000تهران، تهرانسراسریحزب وحدت و همکاری ملیهمکاری ملی240

           29,000,000لرستان، خرم آبادسراسرینجف وند ، حسنیادگار امروز241
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