
نشریات - 98یارانه نوبت چهارم سال 

 صاحب امتیازنام رسانهدوره انتشارردیف
گستره 

توزیع
 میزان حمایتدفتر مرکزی

            4,000,000یزد، ابرکوهاستانیکارگر ابرقوئی ، محمدهادیدی ابرکوه 15دو هفته نامه1

         28,000,000تهران، تهرانسراسریزهادی ، احمد2Aفصلنامه2

         28,000,000تهران، تهرانسراسریحیدری ، محمدروز زندگی 7ماهنامه3

دی 9هفته نامه4
موسسه فرهنگی هنری جریان 

شناسی تاریخ معاصر
         12,000,000تهران، تهرانسراسری

فصلنامه5
G lobal Journal Of Animal 

S cientific  Research
            3,000,000مازندران، ساریسراسریحسینی ، سید موسی

دو ماهنامه6
International Journal Of 

Aquatic  Biology
            4,000,000البرز، کرجسراسریایگدری ، سهیل

دو ماهنامه7
Journal Of Applied F luid 

Mechanics
         10,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه انجمن فیزیک ایران

         10,000,000تهران، تهرانسراسریعلی بخشی ، فاطمهLadderماهنامه8

         95,000,000تهران، تهرانسراسریفیض آبادی ، سمیراOPTIONهفته نامه9

فصلنامه10
Research in Marine  

S ciences
            4,000,000تهران، تهرانسراسریحق روستا ، طاهره

         18,000,000تهران، تهرانسراسریعلی بخشی ، فاطمهTeenagerدو ماهنامه11

فصلنامه12
The  Journal of Agriculture  

and Natural Resources  

S ciences

            4,000,000مازندران، ساریسراسریحسینی ، سید موسی

فصلنامه13
The  Journal of Applied 

S ciences  Research
            3,000,000مازندران، ساریسراسریحسینی ، سید موسی

Theماهنامه14  Tethys3,000,000کرمان، کرماناستانیکارآموزیان ، مرتضی            

         23,000,000تهران، تهرانسراسریوثوقی کرمانی ، عبدالرضاviewفصلنامه15

         11,000,000البرز، کرجاستانیخاکی جوان ، قاسمابرار البرزهفته نامه16

         16,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایسلطانی ، حشمت الهابرازهفته نامه17

            5,000,000تهران، تهرانسراسریپرویزی مریدانی ، نیماابزار و یراقماهنامه18

         22,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایترکمن ، محمد حسینابوذرهفته نامه19

         24,000,000بوشهر، برازجانمنطقه ایصابری ، اکبراتحاد جنوبهفته نامه20

            8,000,000هرمزگان، بندرعباساستانیقتالی ، سوسناتحاد هرمزگانهفته نامه21

         13,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاستانیامامیان ، سیدمحمدجعفراتفاق کرمانشاهماهنامه22

            8,000,000تهران، تهرانسراسریخزانی ، شادیاتفاق نوهفته نامه23

            6,000,000خراسان رضوی، مشهدسراسریپاکباز خسروشاهی ، علیاتل و متلدو هفته نامه24

         28,000,000تهران، تهرانسراسریعابدی ، محمدرضااخبار آزمایشگاهیماهنامه25

            8,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه انتشار نشریه عصر ایرانیاناخبار بانک، بورس و بیمههفته نامه26

            6,000,000فارس، جهرماستانیخوشبویی ، احمداخبار جهرمهفته نامه27

         15,000,000تهران، تهرانسراسریشادی مهر ، افشیناخبار صنعت چرم و کفشماهنامه28

         19,000,000تهران، تهرانسراسریخلیلی ، اتابکاخبار فلزاتماهنامه29

         11,000,000تهران، شمیراناتسراسریرنجبر فرد شیرازی ، جاویداخبار مالیماهنامه30

            6,000,000یزد، خاتمسراسریرنجبر ، اکبرادبستان یزدفصلنامه31

            4,000,000اردبیل، اردبیلمنطقه ایخائف ، فرهاداردبیل فرداهفته نامه32

         45,000,000تهران، تهرانسراسریحیدری ، محمداردیبهشتهفته نامه33

            3,000,000تهران، تهرانسراسریکریم پور نطنزى ، مسعودارمغاندو هفته نامه34

            3,000,000آذربایجان غربی، نقدهمنطقه ایسلیمانزاد ، ایرجارمغان آذربایجانهفته نامه35

            7,000,000چهارمحال و بختیاری، بروجناستانیافضلی بروجنی ، سید احمدارمغان چهارمحال و بختیاریهفته نامه36
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            3,000,000کرمان، کرماناستانیگروهی ساردو ، حلیمهارمغان ساردودو هفته نامه37

         24,000,000گلستان، گرگاناستانیبایزیدی ، علیاستاربادفصلنامه38

            8,000,000خراسان رضوی، مشهدسراسرینوفرستی ، غالمرضااستاندارد و کیفیتدو ماهنامه39

            6,000,000فارس، شیرازاستانیرفیعى ، منوچهراستخرهفته نامه40

            5,000,000کرمان، جیرفتمنطقه ایمحمدی ساردو ، بهروزاستداللهفته نامه41

         13,000,000گلستان، گرگاناستانیدارائی قادیکالئی ، اسدالهاسترآبادهفته نامه42

            4,000,000تهران، تهرانسراسریخسروی ، محمداستعداد ایرانیماهنامه43

         11,000,000کرمان، کرمانمنطقه اینعمت اله زاده ، سید نظام الدیناستقامتهفته نامه44

         25,000,000سیستان و بلوچستان، زاهداناستانیسلیمانی ، عباسعلیاسوهماهنامه45

         15,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایکلهری ، محمداشارههفته نامه46

         11,000,000لرستان، الیگودرزاستانیشاعلی ، ناصراشترانکوهدو هفته نامه47

         10,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه نقش اطلس امروزاشراقدو ماهنامه48

            8,000,000گیالن، رشتمنطقه ایاسحاقی ، سیدعبدالباقیاصالحهفته نامه49

            4,000,000تهران، تهرانسراسریالیقی ، غالمرضااطالعماهنامه50

            8,000,000اردبیل، اردبیلاستانیخداپناه ، مریماطالعات اردبیلدو هفته نامه51

            4,000,000تهران، تهرانسراسریخسروی ، سمیهاطالعات آرایشی و بهداشتیماهنامه52

         56,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت نیکان رسانه بازار سرمایهاطالعات بورسهفته نامه53

            4,000,000تهران، تهرانسراسریخسروی ، سمیهاطالعات پزشکیماهنامه54

            4,000,000تهران، تهرانسراسریخسروی ، محمداطالعات کشاورزیماهنامه55

         14,000,000تهران، تهرانسراسریحسینی ، علیاطالعات مرغداری و دامپروریفصلنامه56

         16,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت حیدر بازرگاناعتبارهفته نامه57

         21,000,000تهران، تهرانسراسریفرمانی ، شهراماعتبار  امروزدو ماهنامه58

            6,000,000تهران، تهرانسراسریگندم کاری ، حسیناعتبار شهرماهنامه59

         17,000,000گیالن، رشتاستانیشکری ، زهرااعتبار کهنهفته نامه60

         10,000,000لرستان، خرم آباداستانینجفی ، علی قدرتاعتالی لرستانهفته نامه61

            5,000,000گیالن، فومناستانینصیری راد ، مهدیاعجاز قلمدو هفته نامه62

اعالم و اطفاء حریقماهنامه63
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
         13,000,000تهران، تهرانسراسری

         21,000,000آذربایجان غربی، ارومیهاستانیعلیزاده شورگلی ، هادیافتخار آذربایجانهفته نامه64

            7,000,000لرستان، خرم آباداستانیشکوری ، سانازافتخار لرستانماهنامه65

            3,000,000اردبیل، اردبیلاستانیمیرزایی ناطق ، محمدافق اردبیلماهنامه66

         12,000,000تهران، تهرانسراسرییعقوبی ، سیده زهراافق اقتصاددو هفته نامه67

         25,000,000تهران، تهرانسراسریدیانی ، امیرافق تازهماهنامه68

         11,000,000سمنان، گرمساراستانیآخوندی ، حسنافق توسعههفته نامه69

            7,000,000کرمان، کرماناستانیرستمی راد ، علیرضاافق شرقدو هفته نامه70

         13,000,000یزد، بافقاستانیتشکری بافقی ، محمد حسینافق کویرهفته نامه71

            5,000,000خراسان رضوی، چنارانمحلیآیتی ، علیافق گلبهارماهنامه72

         30,000,000ایالم، ایالممنطقه ایمیرزایی ، غالمرضاافق نوهفته نامه73

            8,000,000لرستان، خرم آباداستانیسپهوند ، ابراهیمافالک امروزهفته نامه74

         16,000,000لرستان، خرم آباداستانیآقامحمدی ، ابراهیمافالک لرستانهفته نامه75

         11,000,000لرستان، خرم آباداستانیپورهاشمیان ، سید هادیاقتداردو هفته نامه76

            3,000,000هرمزگان، بندرعباساستانیخاندل ، صغریاقتصاد جنوبدو هفته نامه77
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         29,000,000تهران، تهرانسراسریهوشمند راد ، هرمزاقتصاد جوانهفته نامه78

         20,000,000تهران، تهرانسراسریجمشیدی الریجانی ، محمد رضااقتصاد سبزماهنامه79

         26,000,000گیالن، رشتمنطقه ایقاضی ویشکائی ، طاهرهاقتصاد شمالهفته نامه80

            9,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایدشتی ، محسناقتصاد غربهفته نامه81

            9,000,000کرمان، کرماناستانینعمت الهی ، مجیداقتصاد کرمانهفته نامه82

         16,000,000گلستان، گرگاناستانیجرجانی ، موسیاقتصاد گلستانهفته نامه83

         14,000,000گیالن، رشتاستانیطالب پور امیرهنده ، محمد حسناقتصاد گیالنهفته نامه84

            7,000,000خوزستان، اهوازاستانیموسوی نسب ، سید شاهرخاقتصاد و رسانههفته نامه85

            4,000,000گیالن، رشتاستانیسماکچی ، محمدرسولاقتصاد و صنعت گیالنماهنامه86

         12,000,000تهران، تهرانسراسریزرین پور ، بهزاداقتصاد و نمایشگاههفته نامه87

            6,000,000تهران، تهراناستانیعباسی راد ، فاطمهاکباتان امروزماهنامه88

            8,000,000تهران، تهراناستانیهادزاد ، بابکالبرزهفته نامه89

         29,000,000گلستان، گرگاناستانیتقی پور ، اسماعیل.التیامهفته نامه90

         14,000,000گلستان، گرگاناستانیکبیر ، غالمرضا.الهامهفته نامه91

         51,000,000آذربایجان غربی، ارومیهاستانیاسالمی ، عبدالصمدامانتهفته نامه92

            9,000,000تهران، تهرانمنطقه ایسالمتی ، بابکامردادهفته نامه93

         22,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکرداستانیاحمدی ، ارسالنامروز چهارمحال و بختیاریهفته نامه94

            7,000,000تهران، تهرانسراسریعلی قلی ، محمد جوادامالک و مستغالتماهنامه95

            7,000,000خراسان جنوبی، بیرجندسراسرییزدانی شواکند ، غالمرضاامواج برترماهنامه96

            6,000,000اردبیل، اردبیلاستانیاحمدی ، حبیبامید اردبیلدو هفته نامه97

            9,000,000تهران، تهرانسراسریعباسی فشکی ، فریباامید اندیشههفته نامه98

         13,000,000آذربایجان شرقی، تبریزمنطقه ایکارآموز ، فرامرزامید آذربایجانهفته نامه99

            7,000,000خوزستان، اهوازاستانیابو علی زاده بهبهانی ، احمدامید جنوبهفته نامه100

امید دلهادو ماهنامه101
بنیادفرهنگی و خیریه نیمه شعبان 

انگجی تبریز..مسجدآیت ا
            5,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانی

            7,000,000کرمان، کرماناستانیجمالی زاده ، احسانامید کرمانهفته نامه102

         34,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاستانیدشتی ورمزانی ، حجت الهامید کرمانشاههفته نامه103

         47,000,000تهران، تهرانسراسریپورقاسمی نجف آبادی ، سیاوشامیدجوانهفته نامه104

            4,000,000اردبیل، اردبیلاستانیفرهمندامین ، صادقامین اردبیلدو هفته نامه105

            6,000,000یزد، بافقمحلیعباسی بافقی ، محمدامین بافقهفته نامه106

            4,000,000تهران، تهرانسراسریعلیزاده ، جواداندیشمندان حقوقفصلنامه107

         73,000,000تهران، تهرانسراسریصمدی راد ، برات الهاندیشه پویاماهنامه108

            7,000,000آذربایجان غربی، خویاستانیاسدلو ، حبیبهاندیشه خویهفته نامه109

            4,000,000مرکزی، اراکسراسریشهبازی ، سمانهاندیشه های نوماهنامه110

            3,000,000یزد، یزداستانیفراز ، سید علیاندیشه یزددو هفته نامه111

            3,000,000تهران، تهرانسراسریشکیبی ، خشایارانرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمدماهنامه112

         33,000,000تهران، تهرانسراسریمحمدی حسینی نژاد ، سید حسینانشاء و نویسندگیماهنامه113

            4,000,000کرمان، کرماناستانیسعیدی ، بهنامانعکاس کرمانماهنامه114

            4,000,000آذربایجان شرقی، مراغهاستانیزمانی ، فرهاداوحدی مراغیدو هفته نامه115

            5,000,000آذربایجان شرقی، عجب شیراستانیقاضی شیراز ، عنایت الهاولویت اولدو هفته نامه116

         42,000,000تهران، تهرانسراسریسحابی ، حامدایران فرداماهنامه117

            3,000,000تهران، تهرانسراسریآریامنش ، شاهینایران ورجاونددو فصلنامه118
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         20,000,000تهران، تهرانسراسریمدنی ، سیده پریوشایستگاه مهرماهنامه119

            4,000,000اردبیل، مشگین شهرمحلیعطایی ، اکبرایلقاردو هفته نامه120

            7,000,000ایالم، ایالماستانیجمالوندی ، عطاءاهللایمندو هفته نامه121

            5,000,000گیالن، رشتاستانیپارسی ، علیرضاآب و آئینهماهنامه122

            4,000,000تهران، تهرانسراسریخسروی ، محمد.آب و غذاماهنامه123

آب و فاضالب اصفهانفصلنامه124
شرکت مهندسین مشاور طرح و 

تحقیقات آب و فاضالب
            4,000,000اصفهان، اصفهانسراسری

            8,000,000تهران، تهرانسراسریسعیدی پور ، حسینآپاراتهفته نامه125

آتیه نوهفته نامه126
موسسه فرهنگی و هنری آهنگ 

آتیه
            4,000,000تهران، تهرانسراسری

            3,000,000تهران، تهرانسراسریرضائی ، مهدیآخر هفتهماهنامه127

         11,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریشرکت سخن نگاران طوبیآذر پیامهفته نامه128

            7,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانیعباسی نهاری ، علیآذر شرقهفته نامه129

         57,000,000آذربایجان غربی، ارومیهاستانیربانی ، محمد رضاآذربایجان بیدارهفته نامه130

            7,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانیضیایی جباری ، حسنآذرتاشدو هفته نامه131

         34,000,000تهران، تهرانسراسریریاضی ، حسینآذریفصلنامه132

            5,000,000اردبیل، اردبیلمنطقه ایحسینی پته خور ، فریدونآذریوردهفته نامه133

         20,000,000تهران، وردآوردمحلیمحمدی مقانک ، لیالآذینماهنامه134

            8,000,000تهران، تهرانسراسریحجازی فر ، افسانهآراد جواندو هفته نامه135

            4,000,000اردبیل، اردبیلمنطقه اینظری شیخ احمد ، علیآرازهفته نامه136

         28,000,000تهران، تهرانسراسریاسماعیل تبار ، مهدیآرامش برترماهنامه137

            4,000,000اردبیل، اردبیلمنطقه ایغاربی کلخوران ، غالمحسینآرتاهفته نامه138

آرشامدو هفته نامه139
موسسه مطبوعاتی مکتب رسانه 

مدرن
            5,000,000تهران، تهرانسراسری

         21,000,000کرمانشاه، کرمانشاهسراسریابراهیمی ، بابکآرمان جوانهفته نامه140

         14,000,000لرستان، خرم آباداستانیایزدی ، حسنآریا لرستانهفته نامه141

         69,000,000تهران، تهرانسراسریانیسی طهرانی ، نادرآزادههفته نامه142

         41,000,000تهران، تهرانسراسریعابد ، نداآزماماهنامه143

آزمایشگاه و تشخیصفصلنامه144
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 

تشخیص طبی ایران
            8,000,000تهران، تهرانسراسری

            5,000,000اردبیل، اردبیلمنطقه ایسعادتی بنه ، کبریآزنادو هفته نامه145

         26,000,000گلستان، گرگاناستانیامینیان ، هدایت الهآژینهماهنامه146

         12,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایآزادبخت ، رضاآسارهدو هفته نامه147

         18,000,000خوزستان، اهوازاستانیایزدی ، محمدرضاآستانه پارسهفته نامه148

            4,000,000اردبیل، اردبیلمنطقه ایناصرآزاد ، سجادآسمان اردبیلدو هفته نامه149

         26,000,000تهران، تهرانسراسریقربانپور ، رامینآسمان دوستیهفته نامه150

            5,000,000کرمان، کرماناستانیاژدری ، مالکآسمان کرمانهفته نامه151

            6,000,000تهران، تهرانسراسریسعیدی پور ، سپیدهآشپز ایرانیماهنامه152

         35,000,000تهران، تهرانسراسرینعمتی ، اصغرآشپزباشیماهنامه153

         15,000,000تهران، تهرانسراسریشجاعی مهر ، هرمزآشپزی خانواده سبزماهنامه154

         10,000,000تهران، تهرانسراسریخسروی ، حامدآصفانماهنامه155

            3,000,000کرمان، قلعه گنجاستانیآفاق حسینی ، سید اسماعیلآفاق جنوبهفته نامه156
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         14,000,000خوزستان، اندیمشکسراسریموسوی ، سید امیرآفاق علوم انسانیماهنامه157

            7,000,000فارس، فیروزآباداستانیبراتی ، آرشآفاق فیروزآبادهفته نامه158

         12,000,000کرمان، کرماناستانیپگاه ، فرشادآفاق ورزشیهفته نامه159

            4,000,000گیالن، آستارامحلیناصری زارع ، پیمانآفتاب آستاراماهنامه160

            5,000,000لرستان، خرم آباداستانیبوربور ، علیآفتاب بروجردهفته نامه161

            7,000,000هرمزگان، بندرعباسمنطقه ایمسلم زاده ، فروغآفتاب جنوبهفته نامه162

         13,000,000گیالن، رشتمنطقه ایسیروس ، لیالآفتاب خزرهفته نامه163

            8,000,000اردبیل، اردبیلمنطقه ایجبارزاده لطفی ، افسونآفتاب ساواالنماهنامه164

         11,000,000تهران، تهرانسراسریحسینی ، کبریآفتاب سالمتماهنامه165

         11,000,000خراسان رضوی، مشهداستانیعلوی ، سیدمهدیآفتاب صبح نیشابوردو هفته نامه166

         24,000,000قم، قماستانیبابامیری سید ، سید علیآفتاب قمهفته نامه167

         17,000,000گلستان، گرگاناستانیکالنتری ، روح الهآفتاب گلستانهفته نامه168

آفریندو هفته نامه169
موسسه مطبوعاتی مکتب رسانه 

مدرن
            9,000,000تهران، تهرانسراسری

         11,000,000کردستان، سنندجاستانیشعبانی ، افشینآگرین روژدو هفته نامه170

            6,000,000ایالم، شیروان و چرداولمنطقه ایجمشیدزاده ، حجعلی امجدآالمتوهفته نامه171

         29,000,000تهران، تهرانسراسریشیرعلی زاده قزلجه ، حاتمآلبوم ورزشماهنامه172

            4,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریحامد ایمان ، علیآلوارسفصلنامه173

            6,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دانش فرهنگ مینوآموزش آشپزیهفته نامه174

            3,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانیبهرا ، ابوالفضلآنسوی اقتصادماهنامه175

            4,000,000تهران، تهرانسراسریانجمن اتیسم ایرانآوای اتیسمفصلنامه176

            3,000,000یزد، صدوقاستانیجعفری نسب اشکذری ، مهدیآوای اشکذرماهنامه177

            5,000,000همدان، همدانمنطقه اییادگاری ، سیدعباسآوای الوندهفته نامه178

            8,000,000گیالن، املشمحلیمحبوبی ، صادقآوای املشفصلنامه179

         16,000,000لرستان، خرم آباداستانیخسروی ، زینبآوای اندیشههفته نامه180

         19,000,000آذربایجان غربی، ماکواستانیقاسمی ، حمیدآوای آزاددو هفته نامه181

            9,000,000اردبیل، اردبیلاستانیآگاهی ، غالمحسینآوای باغرودو هفته نامه182

         14,000,000بوشهر، بوشهراستانیآب آذر ، حمیدآوای بهارستانهفته نامه183

         16,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایکرمی ، علیآوای پراوهفته نامه184

            5,000,000قم، قممنطقه ایامینی قمی ، محمد کاظمآوای جام جمهفته نامه185

         20,000,000خراسان جنوبی، بیرجندمحلیکارگر ، قدسیهآوای جوانهفته نامه186

            3,000,000یزد، خاتماستانیرنجبر ، اکبرآوای خاتمماهنامه187

            4,000,000اردبیل، مشگین شهرمنطقه ایمشکبار ، توگلآوای خیاودو هفته نامه188

            8,000,000یزد، یزداستانیجامعه معلولین استان یزدآوای رساماهنامه189

         11,000,000تهران، تهرانسراسریحق شناس گرگانی ، علیآوای زندگیدو هفته نامه190

         15,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکرداستانیرفیعی قهفرخی ، فاطمهآوای زنده رودهفته نامه191

            3,000,000هرمزگان، بندرعباساستانیکمالی باغستانی ، محمدآوای شرجیهفته نامه192

         30,000,000آذربایجان غربی، ارومیهاستانینصیری مستان آباد ، ساقیآوای صبحدو هفته نامه193

آوای صومعههفته نامه194
حق پرست قدیم لیمو دهی ، 

عباس
         13,000,000گیالن، رشتاستانی

         45,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاستانیزاهدی ، عبدالمحمدآوای کرمانشاههفته نامه195

         25,000,000مازندران، آملاستانیعزیزکمالی ، عبدالرضاآوای کمالهفته نامه196
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            3,000,000گیالن، رشتاستانیدادرس راسته کناری ، حسنآوای گیالنفصلنامه197

         34,000,000آذربایجان غربی، ارومیهاستانیمنصرف ، رضاآوای ماکوهفته نامه198

            5,000,000کرمان، کرماناستانیمعین الدینی ، مریمآوای ماهانهفته نامه199

            6,000,000همدان، مالیرمنطقه ایزمانی ، حسنآوای مالیرهفته نامه200

            6,000,000زنجان، زنجانمنطقه ایفتحی ، فرحنازآوای میهنهفته نامه201

آوندفصلنامه202
انجمن صنایع سلولزی بهداشتی 

ایران
            5,000,000تهران، تهرانسراسری

            8,000,000تهران، تهرانسراسریبگلری ، مهدیآهنگ زندگیدو هفته نامه203

         29,000,000آذربایجان غربی، تکاباستانیشوقی ، کاوهآهنگ کودکیدو ماهنامه204

            6,000,000تهران، تهرانسراسریآیتی ، محمدآیت ماندگاردو هفته نامه205

            4,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریصادق هراب ، اکبرآیدین گله جکفصلنامه206

         27,000,000گیالن، رشتمنطقه ایمنکوئی ، علیرضاآیندگانهفته نامه207

            8,000,000تهران، تهرانسراسریرئیسی ، علیآینده برترهفته نامه208

آینده نگرماهنامه209
اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و 

کشاورزی تهران
       147,000,000تهران، تهرانسراسری

            7,000,000تهران، تهرانسراسریرضائی ، جلیلآینههفته نامه210

            7,000,000کرمان، کرماناستانیباقری ، حسنآینه رفسنجانهفته نامه211

            3,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه نشر میراث مکتوبآینه میراثدو فصلنامه212

            7,000,000یزد، یزداستانیسلطان زاده ، رضاآینه یزدهفته نامه213

            4,000,000یزد، یزداستانیسبحان زاده ، کاظمآیینه ءمهردو هفته نامه214

            6,000,000فارس، الرستانسراسریخضری ، عبدالعزیزبا پیام دانش اوزفصلنامه215

         12,000,000کرمان، شهربابکمحلیفروتنی ، علی اکبربابک زمینهفته نامه216

            6,000,000مازندران، بابلاستانیابوالقاسم زاده نوری ، زهرابابل نامههفته نامه217

            4,000,000کردستان، سنندجمنطقه ایمیرزائی زاده ، محمد احسنباران شافعفصلنامه218

            5,000,000خراسان رضوی، گناباداستانیامیری دلوئی ، حسینباران کویرماهنامه219

            5,000,000خراسان رضوی، مشهدمنطقه ایرزاقی بهار ، علیبارثاواماهنامه220

         24,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه رسانه ای ریحان نفیسبارزهفته نامه221

         16,000,000تهران، تهرانسراسریفرمانی ، شهرامبازار امروزهفته نامه222

            7,000,000تهران، تهرانسراسریغفوری ، محسنبازار اولهفته نامه223

            5,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دانش فرهنگ مینوبازار برترهفته نامه224

         24,000,000تهران، تهرانسراسریرضایی ، احمدعلیبازار بزرگ ایرانیانماهنامه225

بازار تاسیساتماهنامه226
موسسه غیر تجاری عمران 

توسعه افق فرتاک
         27,000,000تهران، تهرانسراسری

         43,000,000گلستان، گرگانمنطقه ایجافرنوده ، سکینهبازار کسب و کار پارسهفته نامه227

         27,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت نیکان رسانه بازار سرمایهبازار و سرمایهماهنامه228

            6,000,000گیالن، رشتاستانیقره داغی ، مسعودبازارکار گیالنهفته نامه229

            7,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه صباح فیروزکوهبازتابماهنامه230

         17,000,000قم، قماستانیکاروان ، ناصربازتاب خبرهفته نامه231

            6,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریپیمان ، سید مسعودبازرگانی آزادهفته نامه232

بازی و اسباب بازیماهنامه233
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
            3,000,000تهران، تهرانسراسری
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باغ نظرماهنامه234
پژوهشکده هنر، معماری و 

شهرسازی نظر
         11,000,000تهران، تهرانسراسری

            3,000,000یزد، تفتاستانیمنصوری شوازی ، شکوفهبام یزدماهنامه235

            8,000,000کرمان، بردسیرمحلیشهیکی ، سمانهبامداد بردسیرهفته نامه236

         16,000,000خوزستان، اهوازمنطقه ایکیوانی ، سعیدبامداد زاگرسهفته نامه237

            6,000,000سمنان، شاهرودسراسریریاحی ، غالمحسینبامداد شاهرودفصلنامه238

         11,000,000گلستان، گرگانمنطقه ایولی پور ، غالمرضابامداد گلستانهفته نامه239

         30,000,000لرستان، خرم آباداستانیچنگایی ، عزت الهبامداد لرستانهفته نامه240

         13,000,000تهران، تهرانسراسریفراهانی ، محمودبانکداری آیندهماهنامه241

            4,000,000لرستان، خرم آباداستانیپرویزپور ، خسروبانگ اساطیردو هفته نامه242

            6,000,000یزد، مهریزاستانیدهقانی زاده بغدادآباد ، حمزهبانگ صبحدو هفته نامه243

            4,000,000تهران، تهرانسراسریفیاض ، مریمبانو شمیمدو هفته نامه244

            7,000,000سیستان و بلوچستان، زاهداناستانیسنچولی پردل ، محسنبانوک جوانماهنامه245

         10,000,000تهران، تهرانسراسریقاسمی ، زهرابانوی شهردو هفته نامه246

         11,000,000تهران، تهراناستانیمحمدی ثابت ، نسرینبانوی نمونهماهنامه247

            9,000,000تهران، تهرانسراسریپورحاجی زاده ، فرخنده.بایادو ماهنامه248

            5,000,000زنجان، زنجانمنطقه ایمحمدبیانی ، علیبایرامماهنامه249

         21,000,000تهران، تهرانسراسریاطیابی ، نسرینبچه ها بشریماهنامه250

         20,000,000تهران، تهرانسراسریرساپور ، سعیدبچه های خوبماهنامه251

       160,000,000تهران، تهرانسراسریجعفر دهباشی ، علی اکبربخارادو ماهنامه252

            7,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانیبردباری جراغلی ، حمیدهبردباریدو هفته نامه253

         15,000,000تهران، تهرانسراسریجمشیدی الریجانی ، محمد رضابرزگرماهنامه254

            4,000,000یزد، یزداستانیمعنوی ، عبدالمجیدبرفدو هفته نامه255

برق و روشناییماهنامه256
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
         14,000,000تهران، تهرانسراسری

         29,000,000تهران، تهرانسراسریمعتضدی ، اقبالبرگ هنرفصلنامه257

         12,000,000تهران، تهرانسراسریرضایی ناظمی ، سید محمدبزرگراه رایانهماهنامه258

         16,000,000تهران، تهرانسراسریعلیزاده منیر ، تبسمبسپارماهنامه259

            6,000,000هرمزگان، بستکاستانیکوخردی ، سید ابراهیمبستکیهدو هفته نامه260

         16,000,000هرمزگان، کیشمحلیآذرنگار ، جوادبشارت کیشهفته نامه261

         25,000,000تهران، تهرانسراسریاطیابی ، نسرینبشریماهنامه262

            3,000,000تهران، رباط کریماستانیدویران ، علیرضابصیرت سبزدو هفته نامه263

            5,000,000قم، قماستانیخسروشاهیان ، سید هادیبعثتدو هفته نامه264

            5,000,000لرستان، کوهدشتاستانیبساطی ، محمدبلوطستانماهنامه265

بن فصلنامه266
انجمن صنفی مهندسان مشاور 

معمار و شهرساز
            7,000,000تهران، تهرانسراسری

            5,000,000ایالم، ایالممنطقه ایشکیب انصاری ، انوربوتکدو هفته نامه267

            8,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت بورس اوراق بهادار تهرانبورسماهنامه268

         12,000,000تهران، تهرانسراسریمغانی ، محبوبهبورس امروزماهنامه269

         25,000,000تهران، تهرانسراسریشهبازی ، نعمت اهللبورس و بانکماهنامه270

         10,000,000آذربایجان غربی، بوکانمنطقه ایحاجی غفوری بوکانی ، آزادبوکانماهنامه271

            6,000,000تهران، تهرانسراسریمحمدی ، محمد علیمبه سوی زندگیدو هفته نامه272
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         24,000,000بوشهر، دشتستاناستانیمحمدزاده فرد ، نرگسبه فکر شهرهفته نامه273

            8,000,000تهران، تهرانسراسریشریفی قزوینی ، علیبه هنگامفصلنامه274

         16,000,000کردستان، سنندجمنطقه ایحق گو ، محمد مهردادبه هیزهفته نامه275

         23,000,000تهران، تهرانسراسریمجد ، امیدبهار ادبماهنامه276

         31,000,000تهران، تهرانسراسریقاسمی ، فریبابهار جوانیدو هفته نامه277

         29,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاستانیکبودی ، فردینبهار کرمانشاههفته نامه278

         12,000,000لرستان، خرم آباداستانیبهاران ، نگاربهار لرستانهفته نامه279

         10,000,000آذربایجان شرقی، مراغهمحلیمکرمی فر ، مهراببهاریههفته نامه280

         19,000,000تهران، تهرانسراسریفخاری ، عبدالحسینبهائی شناسیفصلنامه281

         41,000,000تهران، تهرانسراسریصالح ، النازبهترین فرصت سرمایه گذاریهفته نامه282

         11,000,000تهران، تهرانسراسرییافتیان ، حمیدبهداشتماهنامه283

            4,000,000مرکزی، اراکاستانیرجائیان ، محمدبهرنگهفته نامه284

         13,000,000تهران، تهرانسراسریاحمدی ، سیده سودابهبهونهماهنامه285

            5,000,000زنجان، زنجانمنطقه ایسلطانی ، احمدبیان خدابندههفته نامه286

            6,000,000مازندران، آملاستانیقربانی ، سینابیداری اندیشهدو هفته نامه287

            6,000,000مرکزی، اراکاستانینیک عهد ، مجیدبیداری مرکزیدو هفته نامه288

            6,000,000خراسان جنوبی، بیرجنداستانیحیدری ، مریمبیرجند امروزهفته نامه289

         28,000,000بوشهر، تنگستانمحلیجعفری ، یونسبیرمیهفته نامه290

         10,000,000تهران، تهرانسراسریعبداللهیان بلوچی ، افشینبیستهفته نامه291

         41,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایمعتمدیان ، فریدون.بیستونهفته نامه292

         10,000,000فارس، کازرونمحلیمطهری زاده ، موسیبیشاپورهفته نامه293

            3,000,000تهران، تهرانسراسریاختیاری کسنویه یزد ، اسفندیارپارس نامهماهنامه294

            5,000,000فارس، شیرازاستانیمحمدی ، علیپارسههفته نامه295

         23,000,000تهران، تهرانسراسریمحمدیوسفی ، محمدرضاپارسیاندو هفته نامه296

پاژفصلنامه297
مؤسسة فرهنگی هنری 

خردسرای فردوسی
         23,000,000خراسان رضوی، مشهدسراسری

         11,000,000کرمان، سیرجاناستانیپورابراهیمی ، علیرضاپاسارگادهفته نامه298

پاسخفصلنامه299
مرکز مطالعات و پاسخ گویی به 

شبهات
            3,000,000قم، قمسراسری

            3,000,000یزد، میبداستانیشبانی کاظم آباد ، احمدپالیزهفته نامه300

         40,000,000تهران، تهرانسراسریفالح ، معصومهپاورقیماهنامه301

            6,000,000تهران، تهرانسراسریعباسی فشکی ، فریباپایتخت کهنهفته نامه302

            5,000,000قزوین، قزویناستانیزارع دار ، فهیمهپایش قزویندو هفته نامه303

            6,000,000کرمان، کرماناستانیجوادی فر ، زینبپته کرمانهفته نامه304

            7,000,000تهران، تهرانسراسریچقائی ، مهدیپدیدهماهنامه305

            9,000,000تهران، تهرانسراسریکاظمی ، فاطمهپردازشماهنامه306

            5,000,000لرستان، خرم آبادمحلیمریدی ، ایمانپردیس لرستاندو هفته نامه307

         28,000,000اصفهان، کاشانسراسریدریس ، حامدپردیسان نوینهفته نامه308

         37,000,000تهران، تهرانسراسریمحمد علی نژاد ، عطااهللپرورش اندامماهنامه309

            4,000,000تهران، تهرانسراسریخسروی ، سمیهپزشک خانوادهماهنامه310

            4,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریکاظمی شیشوان ، هوشنگپزشک منفصلنامه311

            5,000,000تهران، تهرانسراسریدولتی ابربکوه ، میثمپزشکان ایرانیدو هفته نامه312
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 صاحب امتیازنام رسانهدوره انتشارردیف
گستره 

توزیع
 میزان حمایتدفتر مرکزی

            4,000,000گیالن، رشتاستانییحیی جوزی ، محمدتقیپزشکان گیلماهنامه313

         25,000,000گلستان، گرگاناستانیحسینی ، سیدمحمدمهدیپژواک سخنهفته نامه314

         10,000,000مازندران، ساریمنطقه ایدهقان ، بختیارپژواک شمالهفته نامه315

            4,000,000البرز، کرجسراسریفتحی ، میالدپژوهش در هنر و علوم انسانیدو ماهنامه316

            5,000,000تهران، تهرانسراسریهمامی ، عباسپژوهش دینیدو فصلنامه317

         46,000,000البرز، کرجسراسریکریمی ، سحرپژوهش مللماهنامه318

         17,000,000قم، قمسراسریاشرافی ، مرتضیپژوهش نامه تاریخ، سیاست و رسانهفصلنامه319

         27,000,000گلستان، گرگانسراسریمردانی نوکنده ، محمد حسینپژوهش نامه معارف حسینیفصلنامه320

         39,000,000هرمزگان، بندرعباساستانیسعیدی ، سهرابپژوهشنامه اورمزدفصلنامه321

            3,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه صیانت از حقوق زنانپژوهشنامه حقوق بشریفصلنامه322

            5,000,000تهران، تهرانسراسریانجمن علوم قرآن و حدیث ایرانپژوهشنامه قرآن و حدیثدو فصلنامه323

پژوهشهای حقوقیفصلنامه324
موسسه مطالعات و پژوهشهای 

حقوقی شهر دانش
            5,000,000تهران، تهرانسراسری

            8,000,000فارس، الرستاناستانیخضری ، احمدپسین اوزدو هفته نامه325

            4,000,000کرمان، شهربابکاستانیمیرحسینی شهربابک ، سعیدرضاپسین آبادماهنامه326

         10,000,000تهران، تهرانسراسریظفراردالن ، نیلوفرپشت صحنهدو هفته نامه327

            4,000,000گیالن، رشتسراسریحسینی کرگان ، فرحنازپگاههفته نامه328

            7,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکرداستانیمحمودیان ، میثمپگاه چهارمحال وبختیاریهفته نامه329

            6,000,000اصفهان، اصفهاناستانیانصاری ، فاتیماپلهفته نامه330

            9,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه پنجره ارتباط ایرانیانپنجره ایرانیانماهنامه331

         28,000,000تهران، تهرانسراسریجندقی زاده ، محمد رضاپنجره خالقیتدو هفته نامه332

         17,000,000تهران، تهرانسراسریمحمدیوسفی ، محمدرضاپول و اعتبارهفته نامه333

         48,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایزارعی ، مهدیپویان غربهفته نامه334

         33,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاستانیدشتی ورمزانی ، منیرپویندگان غربهفته نامه335

         15,000,000تهران، تهرانسراسریحزب جامعه زنان انقالب اسالمیپیام ابراهیمدو ماهنامه336

            9,000,000اردبیل، اردبیلمنطقه ایناصرآزاد ، رسولپیام اردبیلهفته نامه337

            5,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت بورس کاالی ایرانپیام اقتصادی بورس کاالدو ماهنامه338

            9,000,000تهران، تهراناستانیموسسه پیام البرز جاویدپیام البرزهفته نامه339

            9,000,000تهران، تهرانسراسریانجمن ام اس ایرانپیام ام اسدو ماهنامه340

            3,000,000تهران، تهرانسراسریانجمن داروسازان ایرانپیام انجمن داروسازان ایرانفصلنامه341

            3,000,000مرکزی، ساوهاستانیحمیدزاده ، الهامپیام اندیشهدو هفته نامه342

پیام آراماهنامه343
موسسه مطبوعاتی مکتب رسانه 

مدرن
            9,000,000تهران، تهرانسراسری

            5,000,000تهران، تهرانسراسریاسمعیلی نژاد ، فیروزپیام آرماندو هفته نامه344

            5,000,000گیالن، آستارامحلیدریابیان ، فرامرزپیام آستاراهفته نامه345

         22,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاستانیسلیمی ، زهرهپیام آسمانیماهنامه346

            4,000,000تهران، تهرانسراسریانجمن آشوری های تهرانپیام آشوریانماهنامه347

            3,000,000تهران، تهرانسراسریجهان پناه ، مریمپیام آورماهنامه348

            8,000,000کرمان، کرمانسراسریامیرتیموری ، آنیتاپیام آوران معدن و فوالدماهنامه349

         37,000,000آذربایجان غربی، بوکاناستانیقدرتی احمد آباد ، حامدپیام بهارانهفته نامه350

         25,000,000اصفهان، اصفهانسراسریدریس ، هادیپیام تجارتهفته نامه351
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 صاحب امتیازنام رسانهدوره انتشارردیف
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توزیع
 میزان حمایتدفتر مرکزی

پیام تجربهماهنامه352
موسسه کانون  بازنشستگان 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
            3,000,000تهران، تهرانسراسری

         10,000,000تهران، تهرانمنطقه ایکمیلی زاده ، بهمنپیام جزیرهماهنامه353

            3,000,000یزد، صدوقمحلیدهستانی مجومرد ، هادیپیام رضوانفصلنامه354

         27,000,000تهران، تهرانسراسریرحیمی ، بیژنپیام روزماهنامه355

            3,000,000زنجان، زنجاناستانیناصر ، مصطفیپیام زنجانهفته نامه356

            6,000,000تهران، تهرانسراسریبهارستان ، مهدیپیام سالمتیماهنامه357

            3,000,000مازندران، آملسراسریابراهیمی ، مجتبیپیام سیاحتماهنامه358

            9,000,000تهران، تهرانسراسریمحمد رحیمی فرد ، هوشنگپیام شادیدو هفته نامه359

         11,000,000اصفهان، اصفهانسراسریانجمن آهن و فوالد ایرانپیام فوالدفصلنامه360

            7,000,000فارس، شیرازسراسریمحمدی ، غالمرضاپیام مادرفصلنامه361

            3,000,000تهران، تهرانمنطقه ایجعفری ، امیرحسینپیام مالیاتیماهنامه362

            5,000,000مرکزی، اراکاستانیمیرعظیم ، سید محمد علیپیام مرکزهفته نامه363

پیام مهرورزانفصلنامه364
مؤسسه خیریه آسایشگاه معلولین 

سبزوار (ع)ذهنی امیرالمؤمنین
            4,000,000خراسان رضوی، سبزواراستانی

            8,000,000آذربایجان شرقی، شبستراستانیبهزاد ، رحیمپیام میشودو هفته نامه365

         30,000,000تهران، تهرانسراسریمیرزایی باغینی ، فریماپیام وکیلفصلنامه366

         48,000,000تهران، تهرانسراسریرضایی ، احمدعلیپیام هامونهفته نامه367

         15,000,000تهران، تهرانسراسریحق شناس گرگانی ، علیپیامکماهنامه368

            4,000,000تهران، تهرانسراسریمسعودی ، فرانکپیش به سوی کشاورزی اقتصادیماهنامه369

         67,000,000تهران، تهرانسراسریاحمدی بزچلوئی ، نوشینپیشخواندو هفته نامه370

         23,000,000تهران، تهرانسراسریقلمبر ، محمد امینپیشرانماهنامه371

         25,000,000تهران، تهرانسراسریکرمانی ، محمدپیشرفت ملیهفته نامه372

پیشگامان تاسیساتماهنامه373
شرکت مبتکران سرمایش 

گرمایش عصر امروز
            8,000,000تهران، تهرانسراسری

            3,000,000لرستان، خرم آباداستانیگنجی ، پروینپیشگامان زاگرسهفته نامه374

پیشگامان ساختمانماهنامه375
شرکت مبتکران سرمایش 

گرمایش عصر امروز
            8,000,000تهران، تهرانسراسری

            9,000,000بوشهر، بوشهراستانیمعتمد ، رضاپیغامهفته نامه376

         15,000,000لرستان، بروجرداستانیترک زبان ، احمدپیغام بروجردهفته نامه377

         14,000,000ایالم، ایالماستانیمروارید ، محمدرضاپیک ایالمهفته نامه378

            4,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردمحلینوری زاده دهکردی ، مهوشپیک آموزشماهنامه379

            4,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانیآرش آزاد ، سیامکپیک بامداددو هفته نامه380

            7,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت الهام گستر امروزپیک تهراندو هفته نامه381

         34,000,000تهران، تهرانسراسریشیرزاد ، محمودپیک خوارزمیدو هفته نامه382

            3,000,000تهران، تهرانسراسریفهیمی رضایی ، بهرامپیک سبزهفته نامه383

            4,000,000اردبیل، اردبیلاستانیاصالنی قلیچی ، لیلیپیک سفیرماهنامه384

پیک شفادو ماهنامه385
بنیاد و موسسه خیریه امام 

فردوس (ع)حسین
            9,000,000خراسان جنوبی، فردوسمحلی

         62,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه پویندگان راز ستاره شمالپیوستماهنامه386

         10,000,000خوزستان، اهوازاستانیگراوندی ، شهرامپیوند ایرانیانهفته نامه387

         11,000,000گیالن، رشتاستانیآرام توتکله ، فاطمهتا فرداماهنامه388
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            4,000,000البرز، نظرآباداستانیضرغامی ، مهدیتارکدو هفته نامه389

         13,000,000گیالن، رشتسراسریایزدیار پیربستی ، آسیهتاریخ اندیشفصلنامه390

تاریخ فلسفهفصلنامه391
موسسه انجمن علمی ایرانی 

تاریخ فلسفه
            6,000,000تهران، تهرانسراسری

         13,000,000تهران، تهرانسراسریکالنی ، رضاتاریخ  نگارماهنامه392

            3,000,000تهران، تهرانسراسریخزانی ، شادیتاریخ و گردشگریماهنامه393

            6,000,000تهران، تهرانسراسریعلی بابایی ، اکرمتاریخ، توریسم، گردشگریماهنامه394

            3,000,000تهران، تهرانسراسریکوهستانی ، شعبانعلیتازه های دام و طیور و آبزیاندو ماهنامه395

تاسیسات بهداشتیماهنامه396
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
         18,000,000تهران، تهرانمنطقه ای

ماهنامه397
تاسیسات و تجهیزات نفت ، گاز، 

پتروشیمی
            3,000,000تهران، تهرانسراسریشکیبی ، خشایار

            9,000,000تهران، تهرانسراسریروحی ، بهزادتالشماهنامه398

            5,000,000اردبیل، اردبیلمنطقه ایحسینی ، پروینتایمازدو هفته نامه399

            4,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریاسبلی ، پری نازتبریز بیدارماهنامه400

            4,000,000تهران، تهرانسراسریصابری ، فرنازتبلیغات بازرگانیماهنامه401

            9,000,000هرمزگان، بندرعباسمنطقه ایرکن الدینی قلعه دژ ، فاطمهتجارت جنوبماهنامه402

         27,000,000کرمان، کرمانمنطقه ایامیرتیموری ، آنیتاتجارت شرقیهفته نامه403

         38,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت تجارت طالیی نیک روشتجارت طالییماهنامه404

         31,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاستانیسیمینه ، مجتبیتجارت غربهفته نامه405

       170,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت دنیای اقتصاد تابانتجارت فرداهفته نامه406

         11,000,000کرمان، کرمانسراسریافضلی ، محمد مهدیتجارت کرماندو هفته نامه407

            3,000,000تهران، تهرانسراسریفیاض ، مریمتجارت و تبلیغاتماهنامه408

         19,000,000تهران، تهرانسراسریبناسازنیازیکار ، کتایونتجربهماهنامه409

تجهیزات ساختمانماهنامه410
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
         14,000,000تهران، تهرانسراسری

            6,000,000تهران، تهرانسراسریانجمن حسابداری ایرانتحقیقات حسابداری و حسابرسیفصلنامه411

         12,000,000تهران، تهرانسراسریسفیدی ، هوشمندتحقیقات روابط عمومیدو ماهنامه412

فصلنامه413
تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، 

آموزشی بدون مرز
            7,000,000آذربایجان غربی، پیرانشهرسراسریدودمان ، خالد

            3,000,000قم، قمسراسریانجمن کالم اسالمی حوزهتحقیقات کالمیفصلنامه414

            6,000,000فارس، مرودشتاستانیزارع ، عباستخت جمشیدهفته نامه415

         53,000,000آذربایجان غربی، تکاباستانیقدرتی احمد آباد ، حامدتخت سلیماندو هفته نامه416

            5,000,000گیالن، رشتاستانیمجیدزاده مشهدسری ، فرجامتدبیر امروزماهنامه417

         28,000,000تهران، تهرانسراسریدیانی ، امیرتدبیر تازههفته نامه418

            5,000,000کرمان، جیرفتاستانیسعیدی ، حمیدتدبیر جوانماهنامه419

تدبیر فردادو هفته نامه420
موسسه مطبوعاتی آلتین چاغ 

آذربایجان
            3,000,000آذربایجان شرقی، تبریزمنطقه ای

            8,000,000کرمان، کرماناستانیشهیدی زندی ، علیتدبیر کرمانهفته نامه421

         54,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه مطبوعاتی پیک نامه امروزتدبیر و زندگیهفته نامه422

         46,000,000تهران، تهرانسراسریترابران اندیشه فرداترابرانماهنامه423

            8,000,000تهران، تهرانسراسریآقایی فر ، آرشترانسفورماتورفصلنامه424
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            9,000,000تهران، تهرانسراسریصفاجو ، شهنامترانه ماهماهنامه425

ترجمان علوم انسانیفصلنامه426
موسسه غیر تجاری فرهنگی و 

هنری ترجمان پیام رسا
         78,000,000تهران، تهرانسراسری

         11,000,000قم، قمسراسرینقدی ، محمدترجمان وحی مبیندو فصلنامه427

         10,000,000تهران، تهرانسراسریخاکدامن ، حوراترقی اقتصادیدو هفته نامه428

         13,000,000گلستان، گنبد کاووسسراسریصوفی راد ، عبدالقهارترکمن نامهفصلنامه429

            5,000,000آذربایجان شرقی، اسکومحلیخوشابی نوبر ، نگارترنم اسکوهفته نامه430

         12,000,000گلستان، گرگاناستانیجهانگیری ، حسینترنم سبزهفته نامه431

            5,000,000مازندران، نوشهرمنطقه اینوری کجوریان ، علیرضاترنم شمالهفته نامه432

            3,000,000اردبیل، اردبیلسراسریشاددل ، یعقوبتریبون آزادماهنامه433

            5,000,000کرمان، منوجاناستانیکوه پیما ، حسنتریبون جنوبماهنامه434

         29,000,000کرمانشاه، کرمانشاهسراسریدمندانی ، سولمازتریبون خبردو هفته نامه435

         14,000,000تهران، تهرانسراسریافراه ، عباستشخیص آزمایشگاهیماهنامه436

            3,000,000تهران، تهرانسراسریرزازی فر ، علیرضاتعطیالت سبزدو هفته نامه437

            3,000,000تهران، تهرانسراسریمحمودی ، رزیتغذیه دام ، طیور و آبزیاندو ماهنامه438

            5,000,000تهران، تهرانسراسریسعیدی پور ، سعیدتغییرماهنامه439

            3,000,000مازندران، ساریسراسریشرکت وارشتفسیرهفته نامه440

تفکر معماریماهنامه441
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
         33,000,000تهران، تهرانسراسری

            5,000,000تهران، تهرانسراسریتقوی راد ، میر مسعودتقدیرماهنامه442

            6,000,000تهران، تهرانسراسریعظیم آذری ، رضاتک درختفصلنامه443

            4,000,000آذربایجان غربی، تکابمحلیمشرفی نبی کندی ، نظامتکابماهنامه444

            5,000,000مازندران، قائم شهرسراسریکاوه ، میثمتکرارماهنامه445

            5,000,000سیستان و بلوچستان، زاهداناستانیشاهوزهی ، عبداهللتلکیهفته نامه446

            9,000,000تهران، تهرانسراسریبرنجی کلخوران ، پریوشتلنگرماهنامه447

            4,000,000لرستان، خرم آبادمنطقه ایعبداله زاده ، علیتمدن روزدو هفته نامه448

         13,000,000مازندران، ساریمنطقه ایپیری توسنلو ، مسعودتمشکهفته نامه449

         20,000,000تهران، تهرانسراسریمحبوبی ، ملیحهتندرستانماهنامه450

توان سازانفصلنامه451
انجمن تولیدکنندگان مولد برق 

(UPS)الکترونیکی 
            5,000,000تهران، تهرانسراسری

            5,000,000کرمان، کرماناستانیدریجانی ، رحمت اهللتوتمدو هفته نامه452

            8,000,000تهران، تهرانسراسریمهری ، حامدتوسعه ابنیهفصلنامه453

            4,000,000اردبیل، اردبیلاستانیمحرمی ، مریمتوسعه اردبیلهفته نامه454

            4,000,000تهران، تهرانسراسریرشیدخانی ، مریمتوسعه سبزفصلنامه455

            4,000,000گیالن، رشتمنطقه ایرعنائی اشکیکی ، مژگانتوسعه شمالدو هفته نامه456

         39,000,000تهران، تهرانسراسریخدائی ، علیرضاتوسعه معادنماهنامه457

            6,000,000تهران، تهرانمنطقه ایخاکدامن ، حوراتوفیق اقتصادیماهنامه458

         16,000,000تهران، تهرانسراسریپاکدل ، مهرنوشتولیدهفته نامه459

         41,000,000تهران، تهرانسراسریکالنی ، بابکتولیدگران کارآفرینهفته نامه460

            3,000,000تهران، تهراناستانیشهروی ، حمیدرضاتهران صنعتماهنامه461

         30,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت تهویه و تاسیسات امروزتهویه تاسیساتماهنامه462

         26,000,000تهران، تهرانسراسریدهقان ، محمدحسینتهویه وتبریدماهنامه463
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         26,000,000تهران، تهرانسراسریبابایی ، رامینتیتر صبحماهنامه464

            5,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دانش فرهنگ مینوتیتر یکهفته نامه465

            3,000,000اصفهان، نجف آباداستانیسلیمی بنی ، حمیدتیتر یک نجف آباددو هفته نامه466

            6,000,000گیالن، ماسالاستانیصفوی میرمحله ، سید شهرامتیجرهماهنامه467

            9,000,000هرمزگان، بندرعباسمنطقه ایقتالی ، سوسنتیدرهفته نامه468

            3,000,000فارس، ارسنجاناستانیفرهی موسوی ، نداتیرازیسماهنامه469

         11,000,000گیالن، رشتاستانیسید محمدی ، سید جاللتیالرهفته نامه470

         14,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه همراهان جاده های سبزجاده های سبزماهنامه471

         10,000,000تهران، تهرانسراسریرضائی ، جلیلجام برترهفته نامه472

         11,000,000تهران، تهرانسراسریاردهالی ، سیدحامدجام عکسماهنامه473

         15,000,000کرمانشاه، کرمانشاهسراسریرحمتیان ، مریمجام کوردیهفته نامه474

         11,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دانش فرهنگ مینوجدول خردورزهفته نامه475

            7,000,000تهران، تهرانسراسریسعیدی پور ، رضاجدول متفاوتهفته نامه476

         50,000,000تهران، تهرانسراسریعابدی شمس آبادی ، محمودجدولستان ایراندو هفته نامه477

            5,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت الهام گستر امروزجزیره طالییدو هفته نامه478

            3,000,000تهران، تهرانسراسریسیدعباسی ، محسنجستجودو هفته نامه479

            4,000,000تهران، تهرانسراسریظفری عاشق دوست ، حسینجشندو هفته نامه480

         16,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه سیمای سروش پارسیانجشنوارهماهنامه481

            5,000,000تهران، تهرانسراسریپورباباگل کله بستی ، ابراهیمجنگ افزارماهنامه482

            3,000,000تهران، تهرانسراسریشمس بیگی ، حمیدجنگ صنعت و فناوریدو ماهنامه483

         32,000,000کرمان، کرمانسراسریمیرافضلی ، سید علیجنگ هنر مسفصلنامه484

         11,000,000خوزستان، اهوازاستانیکریمی حاتمی ، جمیلهجنوبیهاهفته نامه485

         23,000,000تهران، تهرانسراسریحاجات نیا ، بهمنجهان امروزماهنامه486

         11,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکرداستانیمحمدی ، علیجهان بینهفته نامه487

            8,000,000لرستان، خرم آباداستانیمیرزایی پور ، زیباجهان پویادو هفته نامه488

            3,000,000تهران، تهرانسراسریخادمیان ، طلیعهجهان کتابماهنامه489

         26,000,000تهران، تهرانسراسریابراهیمی ساعتی ، نسرینجهان گسترماهنامه490

         22,000,000تهران، تهرانسراسریشهبازی ، نعمت اهللجهان معدنماهنامه491

         35,000,000تهران، تهرانسراسریمقدسی ، مهساجهان هنرماهنامه492

         14,000,000تهران، تهرانسراسریرضایی موید ، محبوبهچاپ و تبلیغاتماهنامه493

         13,000,000تهران، تهرانسراسریربیعی ، مختارچاشنیماهنامه494

         32,000,000تهران، تهرانسراسریافتخاری گلی ، زهراچراغهفته نامه495

            4,000,000اردبیل، اردبیلمنطقه ایروح نواز ، علی اکبرچشم انداز اردبیلهفته نامه496

         33,000,000تهران، تهرانسراسریمیسمی ، لطف اهللچشم انداز ایراندو ماهنامه497

         18,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دانش فرهنگ مینوچشم انداز بازارهفته نامه498

            6,000,000همدان، همداناستانیخجسته ، امیرچشم انداز همداندو هفته نامه499

            5,000,000مازندران، تنکابنمنطقه ایافروغ ، سهرابعلیچشمهدو هفته نامه500

            3,000,000مازندران، بابلاستانیشیرزادکبریا ، حسنچشمه توسعهماهنامه501

         15,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایمعظمی گودرزی ، علیچکاد زاگرسهفته نامه502

         58,000,000تهران، تهرانسراسریعموزاد خلیلی ، فریدونچلچراغهفته نامه503

         18,000,000تهران، تهرانسراسریموسوی جزائری ، سیدناصرچهار خونههفته نامه504

         24,000,000گیالن، فومنمحلیفاضل نیای فومنی ، فاضلچهارم دیهفته نامه505
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            7,000,000فارس، ممسنیمنطقه ایحیدری ، پریساچهره نماهفته نامه506

         15,000,000تهران، تهرانسراسریاسعدی ، محمودچهره های ماندگارماهنامه507

         28,000,000آذربایجان غربی، ارومیهاستانیمقتدر ینگجه ، منصورچی چستهفته نامه508

         25,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه پرتو فرهنگ زمانهچیستانهفته نامه509

            4,000,000تهران، تهرانسراسریعسکری ، سید احمدچیالندو ماهنامه510

            7,000,000تهران، تهرانسراسریشکیبی ، خشایارچیلر و برج خنک کنماهنامه511

         15,000,000مازندران، ساریمنطقه ایاحمدپور ملکشاه ، سودابهحامی شمالهفته نامه512

            8,000,000قزوین، قزویناستانیمرادی ، علی محمدحدیث ماهفته نامه513

حرارت و برودتماهنامه514
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
         27,000,000تهران، تهرانسراسری

هنرمند: حرفه فصلنامه515
موسسه غیر تجاری حرفه هنرمند 

زمان نو
         41,000,000تهران، تهرانسراسری

            8,000,000تهران، تهرانسراسریقدیانی ، حمیدحرفه ساعتفصلنامه516

            6,000,000تهران، تهرانسراسریکی نژاد ، تورجحساب و کتابفصلنامه517

            3,000,000تهران، تهرانسراسریناطقی مزینان ، حمیدرضاحفاظت شکار و طبیعتفصلنامه518

         41,000,000تهران، تهرانمنطقه اینوروزی ، سجادحقیقت روزهفته نامه519

         24,000,000تهران، تهرانسراسریکهنوجی ، مجیدحلقه وصلدو هفته نامه520

         16,000,000تهران، تهرانسراسریمیرحسینی ، عباسحماسههفته نامه521

حمل و نقلهفته نامه522
موسسه اطالع رسانی و 

مطبوعاتی ترابر یار نوید
         19,000,000تهران، تهرانسراسری

حمل و نقل و مسافرهفته نامه523
موسسه اطالع رسانی و 

مطبوعاتی ترابر یار نوید
         18,000,000تهران، تهرانسراسری

            7,000,000خراسان رضوی، نیشابوراستانیجعفری ، سودابهخاتون شرقماهنامه524

            7,000,000تهران، تهرانسراسریحکیمی پور ، احمدخاطرات سیاسیفصلنامه525

         43,000,000تهران، تهرانسراسریفردوس ، حسینخانوادهدو هفته نامه526

            5,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دانش فرهنگ مینوخانواده ایرانیهفته نامه527

            5,000,000تهران، تهرانسراسریفردوس ، حسینخانواده جوانماهنامه528

         15,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایصادق پور ، جمالخانواده زاگرسدو هفته نامه529

         46,000,000تهران، تهرانسراسریشجاعی مهر ، هرمزخانواده سبزدو هفته نامه530

            3,000,000البرز، کرجاستانیدلشاد ، محمدحسینخانواده مریمماهنامه531

         16,000,000تهران، تهرانسراسریتابان ، رامینخانه تاسیساتماهنامه532

            8,000,000تهران، تهرانسراسریتوکلی اژیه ، سیامکخانه خورشیدهفته نامه533

         20,000,000تهران، تهرانسراسریمحمدیوسفی ، محمدرضاخانه رویاییماهنامه534

         18,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه خیریه مریم پورزند وکیلخانه و زندگیماهنامه535

         19,000,000البرز، فردیسمحلیمهتاب ، معصومهخبر فردیسهفته نامه536

            6,000,000گیالن، رشتاستانیقربانی ، خسروخبر گیالنهفته نامه537

         39,000,000تهران، تهرانمنطقه ایشرقی دره جک ، حسینخدا آفرینماهنامه538

            6,000,000گیالن، الهیجانمنطقه ایمعشوری ، افشینخردورزدو هفته نامه539

            6,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریبجانی ، روح الهخط انقالبهفته نامه540

            6,000,000گیالن، رشتاستانیرنجکش کیسمی ، یونسخط آخردو هفته نامه541

            4,000,000تهران، تهرانسراسریکریمی ، محمدخط پایانماهنامه542

37 از 14صفحه 



نشریات - 98یارانه نوبت چهارم سال 

 صاحب امتیازنام رسانهدوره انتشارردیف
گستره 

توزیع
 میزان حمایتدفتر مرکزی

خط سفیدهفته نامه543
مؤسسه مطبوعاتی دایره رنگی 

ایده آل
            5,000,000تهران، تهرانسراسری

            3,000,000تهران، تهرانسراسریسامانی ، صدیقهخط سالمتماهنامه544

         11,000,000اردبیل، اردبیلسراسریحسن زاده ، علیرضاخط هشتفصلنامه545

خلقدو ماهنامه546
موسسه فرهنگی هنری دارالهدی 

قم
         29,000,000قم، قمسراسری

         23,000,000بوشهر، بوشهرسراسریاحمدی ، محمدخلیج فارسهفته نامه547

            3,000,000تهران، تهرانسراسرییزدان مهر ، مسعودخوارزمیفصلنامه548

         15,000,000تهران، تهرانسراسریفرمانی ، شهرامخودرو امروزهفته نامه549

         11,000,000تهران، تهرانسراسریمردانی ، مریمخودروی ایده آلماهنامه550

         54,000,000تهران، تهرانسراسریاحمدی بزچلوئی ، نوشینخورشید امروزدو هفته نامه551

            5,000,000خراسان رضوی، بردسکنمحلینوری ، رضاخورشید خراساندو هفته نامه552

         50,000,000تهران، تهرانسراسریعابدی ، مسعودخوش خوراکدو هفته نامه553

         16,000,000خراسان رضوی، نیشابورمنطقه ایعمرانی ، عبدالهخیام نامههفته نامه554

            6,000,000اردبیل، مشگین شهراستانیمشکبار ، نجفقلیخیاودو هفته نامه555

            4,000,000اردبیل، اردبیلاستانیصمدی فرد ، نوروزخیبرهفته نامه556

            7,000,000تهران، تهرانسراسریزائری ، محمد رضاخیمهماهنامه557

            9,000,000فارس، شیرازاستانیعطائی ، محمودداراب امروزماهنامه558

            5,000,000کرمان، کرماناستانیمیجانی ، مهدیدارالوالیهدو هفته نامه559

         11,000,000اصفهان، فریدناستانینوروزی دارانی ، لیالداالنکوههفته نامه560

         20,000,000تهران، تهرانسراسریگلباف ، ابوالقاسمدام و کشت و صنعتماهنامه561

         13,000,000تهران، تهرانسراسریخوشبخت ، هادیدامپزشکدو ماهنامه562

         21,000,000تهران، تهرانسراسریمسعودی دشتی ، مهدی.دامپزشکی نوینفصلنامه563

         22,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دنیای هنر پردیسدامپزشکی و بهداشتماهنامه564

دامداران ایرانماهنامه565
اتحادیه مرکزی تعاونیهای 

کشاورزی دامداران ایران
         12,000,000تهران، تهرانسراسری

            5,000,000تهران، تهرانسراسریجمشیدی ، سیدرضادانستنی اقتصادفصلنامه566

            4,000,000تهران، تهرانسراسرینعمتی ، اصغردانش رسانهماهنامه567

         45,000,000تهران، تهرانسراسریمددی طایمه ، احمددانش نفتهفته نامه568

         17,000,000تهران، تهرانسراسریسیادتی ، سیدمحموددانش نوین زندگیماهنامه569

            6,000,000تهران، تهرانسراسریانجمن حسابداری ایراندانش و پژوهش حسابداریفصلنامه570

            7,000,000تهران، تهرانسراسریموحدی نایینی ، سید عبدالحمیددانش یوگاماهنامه571

            5,000,000تهران، تهرانسراسریمومنی ، رحمت الهدایرهماهنامه572

         10,000,000تهران، تهرانسراسریحق شناس گرگانی ، علیدر انتظار فرداماهنامه573

            9,000,000تهران، تهرانسراسریسراجیان ، حسیندر و پنجره و نمادو ماهنامه574

         11,000,000کرمان، کرمانسراسریصفا ، عباسدرد و درمانماهنامه575

            6,000,000تهران، تهرانسراسریبشری ، محمددرمان یابفصلنامه576

         21,000,000بوشهر، بوشهراستانیشفیعی ، نصراهللدریای جنوبهفته نامه577

            9,000,000لرستان، خرم آباداستانیقربانی ، نادردریای فرهنگهفته نامه578

         42,000,000تهران، تهرانسراسریخوانساری ، علیرضادستپختدو هفته نامه579

         22,000,000تهران، تهرانسراسریمعصوم بیگی ، محمدرضادلتاماهنامه580

         15,000,000تهران، تهرانسراسریکوهستانی ، شعبانعلیدندانپزشکماهنامه581
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            4,000,000تهران، تهرانسراسریخوشبخت ، هادیدندانپزشکی ایراندو ماهنامه582

            4,000,000تهران، تهرانسراسریصدرائی ، ساللهدنیادو هفته نامه583

         10,000,000گیالن، رشتمنطقه ایخوش سیرت شالدهی ، حسیندنیای اطالعات برترهفته نامه584

            4,000,000تهران، تهرانسراسریدهبندی ، وهابدنیای امروزدو هفته نامه585

دنیای انرژیماهنامه586
اتحادیه صادرکنندگان 

فرآوردههای نفت،گازوپتروشیمی
         16,000,000تهران، تهرانسراسری

            4,000,000تهران، تهرانسراسریرزوقی بستک ، فاطمه نساءدنیای آرزوهاماهنامه587

         12,000,000تهران، تهرانسراسرینیکومنظری ، عباسدنیای آسانسورفصلنامه588

            4,000,000تهران، تهرانسراسرینعمتی ، اصغردنیای بازنشستهماهنامه589

            8,000,000تهران، تهرانسراسریغالم          پور ، محمدمحسندنیای برنددو ماهنامه590

         66,000,000تهران، تهرانسراسریغفاری مرندی ، علیدنیای پردازشماهنامه591

            7,000,000کرمان، کرمانسراسریانجمن پسته ایراندنیای پستهماهنامه592

         20,000,000تهران، تهرانسراسریمعلم ، امیددنیای تصویردو هفته نامه593

         35,000,000تهران، تهرانسراسرینعمتی ، اصغردنیای تغذیهماهنامه594

         17,000,000کرمان، کرمانمنطقه ایامیرمحمدی ، سعیددنیای توسعههفته نامه595

         18,000,000تهران، تهرانسراسرینظری ، قباددنیای چاپماهنامه596

            4,000,000گیالن، رشتاستانیغالم دوست ، حبیب الهدنیای خبرماهنامه597

            8,000,000البرز، کرجسراسریفرجام ترخونی ، علیرضادنیای راهسازیماهنامه598

         42,000,000تهران، تهرانسراسریخلیفه ، عبدالرسولدنیای رستورانماهنامه599

         20,000,000تهران، تهرانسراسرینعمتی ، اصغردنیای زنانماهنامه600

         60,000,000تهران، تهرانسراسریفغانی ، مرتضیدنیای سرمایه گذاریماهنامه601

         23,000,000تهران، تهرانسراسرینعمتی ، اصغردنیای سالمتماهنامه602

ورزشهای آبی- دنیای شنا ماهنامه603
شرکت توسعه ورزشهای آبی 

آبا- ایرانیان 
            6,000,000تهران، تهرانسراسری

         21,000,000تهران، تهرانسراسریحکم آبادی ، سارادنیای عکس و گرافیگماهنامه604

            8,000,000تهران، تهرانسراسریامامقلی ، محمددنیای فرداهفته نامه605

            5,000,000تهران، تهرانسراسریاردهالی ، سیدحامددنیای فوتسالماهنامه606

         14,000,000تهران، تهرانسراسریاروج زاده کندوانی ، محموددنیای کامپیوتر و ارتباطاتماهنامه607

         27,000,000تهران، تهرانسراسریمسعودی دشتی ، مهدیدنیای کشاورزیماهنامه608

         17,000,000تهران، تهرانسراسریمسعودی دشتی ، مهدیدنیای کشت و صنعتدو ماهنامه609

         17,000,000تهران، تهرانسراسریصفرنژاد ، فاطمهدنیای گردشگریهفته نامه610

دنیای الستیک و تایرماهنامه611
شرکت مهندسی و تحقیقات 

صنایع الستیک
            9,000,000تهران، تهرانسراسری

            6,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت الهام گستر امروزدنیای نوشیدنی هاماهنامه612

            6,000,000گیالن، رشتاستانیپنجهء ، صادقدواتدو هفته نامه613

دود و حریقماهنامه614
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
         14,000,000تهران، تهرانسراسری

         15,000,000کردستان، سنندجمنطقه ایبابایی ، هوشیارده نگی کوردستانهفته نامه615

         16,000,000تهران، تهرانسراسریقریب ، یوسفدهاتیماهنامه616

            7,000,000تهران، تهرانسراسریکیوان فرد ، علیرضادهکده مهرماهنامه617

         20,000,000کردستان، سنندجاستانیلکی زاده ، علیدیار کهندو هفته نامه618

         24,000,000لرستان، خرم آباداستانیکردعلیوند ، فاطمهدیار مفرغهفته نامه619
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         10,000,000اصفهان، نجف آبادمحلیطالب نجف آبادی ، سمیهدیباگرانهفته نامه620

            4,000,000تهران، تهرانسراسریحداد ، مختاردیپلماسی عمومیماهنامه621

         13,000,000تهران، تهرانسراسریمحمودیان ، معصومهدید برتردو ماهنامه622

            3,000,000مازندران، ساریسراسریشرکت وارشدیدباندو هفته نامه623

            7,000,000تهران، تهرانسراسریصدیقیان ، محمد عرفاندیدگاه هنرماهنامه624

            9,000,000تهران، تهرانسراسریمسگران ، علی اکبردیروز، امروز، فردادو هفته نامه625

            4,000,000کرمان، کرماناستانیغفاری ، حسیندیوار شهردو ماهنامه626

            3,000,000کرمان، کرماناستانیاحمدی گوهری ، علیرضاذوالفقارهفته نامه627

         80,000,000گلستان، گرگانمحلیخواجه مظفری ، حسینعلیرادکانهفته نامه628

         23,000,000تهران، تهرانسراسریمفتخری مظاهری ، علیرضاراز شقایقماهنامه629

            4,000,000تهران، تهراناستانیرادمرد ، علی اکبرراز مشاورهفصلنامه630

         14,000,000تهران، تهراناستانینیک فام ، یوسفرازانفصلنامه631

         32,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاستانیسهیلی ، فرزادرازآورهفته نامه632

رازینوسدو ماهنامه633
موسسه فرهنگی هنری 

نواندیشان آریا کهن
            4,000,000تهران، تهرانسراسری

         16,000,000خوزستان، رامهرمزمحلیبهوندیوسفی ، محمد علیرامهرمز نامههفته نامه634

            5,000,000تهران، تهرانسراسریمهدوی ، حسینراویهفته نامه635

         10,000,000ایالم، ایالماستانیرحیمیان ، فرشتهراوی غربهفته نامه636

         11,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکرداستانیمصیبی دهکردی ، پریساراوی قلمهفته نامه637

         38,000,000تهران، تهرانسراسریسهیل رضا علیزاده ، میتراراه زندگیدو هفته نامه638

            6,000,000اصفهان، شهرضااستانیحیدرپور شهرضایی ، عوضراه شهیدان شهرضاهفته نامه639

راه و ساختمانماهنامه640
موسسه غیر تجاری عمران 

توسعه افق فرتاک
         33,000,000تهران، تهرانسراسری

            4,000,000تهران، تهرانسراسرینبوی ، سید مرتضیراهبرد توسعهفصلنامه641

            5,000,000اصفهان، اصفهانمنطقه ایقدیری جاجایی ، روح اهللراهنمای بازار کار اصفهانهفته نامه642

            5,000,000تهران، تهرانسراسریعلی قلی ، محمد جوادراهنمای خریدهفته نامه643

            7,000,000تهران، تهرانسراسریظفری عاشق دوست ، حسینراهنمای سرمایه گذاریماهنامه644

            5,000,000تهران، تهرانسراسریامامی رئوف ، سیدشجاع الدینراهنمای کارآفرینان و مدیرانفصلنامه645

         46,000,000تهران، تهرانسراسریبانوئیان ، هادیراهنمای گردشگریماهنامه646

         23,000,000تهران، تهرانسراسریذوالفقاری ، ابوالفضلرایانهماهنامه647

         72,000,000تهران، تهرانسراسریرحیمی ، راضیهرایحه زندگیماهنامه648

            9,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت حمل و نقل ریلی رجارجاماهنامه649

         11,000,000تهران، تهرانسراسریخاکی جوان ، قاسمرخداددو هفته نامه650

            8,000,000گیالن، رشتاستانیرضویان ، سید مرتضیرخداد گیالنهفته نامه651

         10,000,000گیالن، رشتسراسریپرویزی ، مرتضیرخسار زبانفصلنامه652

         39,000,000تهران، تهرانسراسریکریمی ، محمدرخصت پهلوانهفته نامه653

            3,000,000تهران، تهرانسراسریباقری خشکرودی ، محمدرضارزم آورماهنامه654

         25,000,000قم، قمسراسریموسسه خبرگزاری رسارسائلماهنامه655

            6,000,000یزد، میبداستانیمالنوری شمسی ، جاللرستاق یزدماهنامه656

            5,000,000یزد، یزداستانیمیرجلیلی ، سید محمد مهدیرشح قلمهفته نامه657

            6,000,000خوزستان، دشت آزادگاناستانیالهائی سحر ، رحیمرضوانهفته نامه658

            7,000,000خوزستان، هویزهمحلیساکی حسینی ، رضارضویهدو هفته نامه659
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            5,000,000کرمان، ارزوئیهاستانیسلطانی نژاد ، احمدرعد کرماندو هفته نامه660

            4,000,000اردبیل، اردبیلسراسریصدقی کوهساره ، حسینرفاقتدو هفته نامه661

         27,000,000آذربایجان غربی، شاهین دژمنطقه ایمحمدزاده ، علی اکبررفتار و سالمتماهنامه662

         17,000,000کرمان، رفسنجانمنطقه ایریاحی ، محمدرفسنجانهفته نامه663

            4,000,000تهران، تهرانسراسریاحمدی ، حسینرمز زندگیماهنامه664

            9,000,000تهران، تهرانسراسریحبیب اله ، اعظمرموز ارقامدو هفته نامه665

         11,000,000خوزستان، اهوازاستانیعبدالعزیزی ، حسینرنگین کمان اقوامهفته نامه666

            6,000,000هرمزگان، رودانمحلیذاکری ، میرزا علیرضارودان بهشت جنوبماهنامه667

            3,000,000تهران، تهرانسراسریعلی پور ، رسولروز سایه بانماهنامه668

            8,000,000تهران، تهرانسراسریقزوینیان ، احمدروزنه روشنماهنامه669

            7,000,000تهران، تهرانسراسریمعمار ، داریوشروزنه فرهنگیدو ماهنامه670

         64,000,000تهران، تهرانسراسریفتح  اهلل زاده خویی ، علیروزهای زندگیدو هفته نامه671

            4,000,000البرز، کرجاستانیثانی ، ساحلروزهای طالییماهنامه672

         27,000,000ایالم، ایالممنطقه ایصیدمحمدی ، فرج الهروژهفته نامه673

         11,000,000کردستان، سنندجمنطقه ایمرادپور ، سمیراروژمانماهنامه674

            5,000,000تهران، تهرانسراسریبت کلیا ، یوناتنروش آشوریاندو هفته نامه675

         23,000,000تهران، تهرانسراسریمیراسکندری ، کاملیاروش های نوین آبیاریماهنامه676

            6,000,000کرمان، کرماناستانیاحمدی تنگانی ، نظرروشنفکریدو هفته نامه677

            3,000,000تهران، تهرانسراسریحیدرپور اهوازی ، اسمعیلرونق تولیدماهنامه678

         10,000,000تهران، تهراناستانییارمحمدی ، مسعودرویداد نوینهفته نامه679

            5,000,000تهران، تهرانسراسریسینجلی ، وحیدرویداد هفتههفته نامه680

            4,000,000کرمان، جیرفتاستانیسنجری نژاد ، مهدیرویش امیددو هفته نامه681

         33,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایبهرامی ، محمد امینرویش غربهفته نامه682

            3,000,000گیالن، رشتسراسریعباسی رودپشتی ، هوشنگره آورد گیلماهنامه683

            3,000,000آذربایجان شرقی، مرندمحلیرفیعیان ، فخرالدینرهگشاهفته نامه684

            8,000,000اصفهان، اصفهانسراسریریاحی ، میثمریاحدو هفته نامه685

         45,000,000تهران، تهرانسراسریجاوید ، انسیه ساداتزابهفته نامه686

         15,000,000فارس، شیرازسراسریخلیفه ، عبدالرسولزائر عتباتماهنامه687

            8,000,000قم، قمسراسریآذری نجف آباد ، اهلل وردیزبانشناسفصلنامه688

         19,000,000تهران، تهرانسراسریمفتخری مظاهری ، علیرضازراعت و دامداری مدرنهفته نامه689

            3,000,000کرمان، سیرجانمحلیمحمودی ، رضازرنگارهفته نامه690

         13,000,000اصفهان، لنجانمحلیسلیمیان ریزی ، محسنزرین مهرهفته نامه691

         11,000,000گیالن، رشتاستانیناطق خشنود روحی ، آمنهزمان ماماهنامه692

            7,000,000تهران، تهرانسراسریمرشدی ، ارشادزنبورداران پیشرودو ماهنامه693

            4,000,000زنجان، زنجاناستانیمحمدی ، عباسزنجان ورزشیدو هفته نامه694

            6,000,000تهران، تهرانسراسریارفع ، روشنکزندگی شرقیدو هفته نامه695

زندگی منهفته نامه696
بهابخش سیاهکل محله ، 

محمدرضا
         33,000,000تهران، تهراناستانی

            4,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دانش فرهنگ مینوزندگی موفقهفته نامه697

            3,000,000تهران، تهرانسراسریچهره ا ی لنگرودی ، سهیلزیبا زیفصلنامه698

         11,000,000کهگیلویه و بویراحمد، بویراحمداستانیکریمیان ، لیلیزیبا قلمهفته نامه699

         22,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه زیبایی نامدار سالمزیبایی سالمماهنامه700

37 از 18صفحه 



نشریات - 98یارانه نوبت چهارم سال 

 صاحب امتیازنام رسانهدوره انتشارردیف
گستره 

توزیع
 میزان حمایتدفتر مرکزی

            8,000,000تهران، تهرانسراسریاسالمی قرائتی ، مهدیهزیبایی و هنرماهنامه701

         11,000,000تهران، تهرانسراسریعالف صالحی ، عادلزیست بان آبماهنامه702

            3,000,000تهران، تهرانسراسریپوزش ، بهارهزیست و زندگیماهنامه703

            7,000,000کردستان، سنندجاستانیبیانی ، بهارهژوانگههفته نامه704

            6,000,000مازندران، ساریمنطقه ایغفاری چراتی ، کوروشساحل طالییماهنامه705

         22,000,000تهران، تهرانسراسریاحیایی ، فریبرزساحل و سرگرمیماهنامه706

         16,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت توسعه عصر پیام سپهرساختمانماهنامه707

            3,000,000تهران، تهرانسراسریفرمانی ، شهرامساختمان فرداماهنامه708

         17,000,000البرز، کرجسراسریفرجام ترخونی ، علیرضاساختمان مندو ماهنامه709

         29,000,000تهران، تهراناستانیشرکت تهویه و تاسیسات امروزساختمان و تجهیزات روزماهنامه710

         11,000,000تهران، تهرانسراسریواله ، علیساعت ایکسماهنامه711

            8,000,000تهران، تهرانسراسریتوکلی اژیه ، سیامکساغر دوستیماهنامه712

            6,000,000اردبیل، اردبیلمحلیصادقی ، زهراساواالن سوزیدو هفته نامه713

         47,000,000گلستان، گنبد کاووساستانیکوچکی ، صفرقلیسایرانهفته نامه714

            4,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانیایازی ، محمدحسنسایمانهفته نامه715

            7,000,000آذربایجان غربی، شاهین دژمنطقه ایمحمدزاده ، علی اکبرسایین قاالماهنامه716

سبحان مهر و المردهفته نامه717
موسسه فرهنگی هنری دنیای 

اندیشه سبحان
         13,000,000فارس، المردمحلی

            8,000,000کرمان، کرماناستانیایرانمنش ، جاللسبزه وارانهفته نامه718

            5,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دانش فرهنگ مینوسبک خانوادههفته نامه719

            6,000,000تهران، تهرانسراسریسعیدی پور ، حسینسپاسهفته نامه720

         42,000,000آذربایجان غربی، ارومیهاستانیسلطانی ، زهراسپهر آذربایجانهفته نامه721

         12,000,000کرمان، بردسیراستانیشجاعی باغینی ، محمدرضاسپهر بردسیرهفته نامه722

         19,000,000ایالم، ایالماستانیسجادی اسدآبادی ، نیرساداتسپهر روزهفته نامه723

         31,000,000تهران، تهرانسراسرینامورصدیق ، محسنسپهر زندگیدو هفته نامه724

            6,000,000البرز، کرجاستانیجعفری ، سیده طنازسپهر سالمتماهنامه725

            8,000,000فارس، مهرمحلیعالمه ، سیدعلی اصغرسپهر فارسهفته نامه726

            3,000,000البرز، کرجاستانیعزیزپور ، محمدسپهر میهندو هفته نامه727

         27,000,000تهران، تهرانسراسریگلزاری ، محمودسپیده دانائیماهنامه728

            8,000,000کهگیلویه و بویراحمد، بویراحمداستانیمعصومی ، شهبازسپیده زاگرسهفته نامه729

         13,000,000خراسان رضوی، سبزوارمحلیمقصودی ، مهدیستاره شرقماهنامه730

            3,000,000تهران، تهرانسراسریعشوندی ، فرهادستاره های امروزهفته نامه731

            6,000,000تهران، تهرانسراسریحائری مهریزی ، علی اکبرستایشماهنامه732

ستصاماهنامه733
انجمن سازندگان تجهیزات 

صنعتی ایران
            8,000,000تهران، تهرانسراسری

         30,000,000تهران، تهرانسراسرینزهتی تصوری ، شاهینسخت افزارماهنامه734

         12,000,000کرمان، سیرجانمحلیهاشمی معصومی ، بتولسخن تازههفته نامه735

            5,000,000مازندران، میاندرودمنطقه ایسیدی ، سید ضیاء الدینسراج ملیدو هفته نامه736

سرافرازانهفته نامه737
موسسه مطبوعاتی سایه سرافراز 

عشق
         11,000,000تهران، تهرانسراسری

         16,000,000تهران، تهرانسراسریخدابخش ، محمد حسینسرامیک و ساختمانفصلنامه738

         22,000,000کرمان، کرمانسراسریمسلمی مهنی ، بهرامسرای وطنهفته نامه739
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            7,000,000مرکزی، اراکسراسریقاسمی ، مژگانسرچشمههفته نامه740

            9,000,000گیالن، رشتاستانیعلیزاده خطیبانی ، نقیسردار جنگلهفته نامه741

         29,000,000تهران، تهرانسراسریوثوقی سرچشمه ، رضاسرزمین انرژیهفته نامه742

         20,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت آفتاب سخنسرزمین پویاهفته نامه743

         11,000,000گلستان، گرگاناستانیمرادقلی ، سمیهسرزمین جمهفته نامه744

            3,000,000تهران، تهرانسراسریرضایی موید ، محبوبهسرزمین مادریماهنامه745

         33,000,000مازندران، بابلمنطقه ایپورعلی ، محمدسرزمین ورزشهفته نامه746

            4,000,000تهران، تهرانسراسریگیالنی ، سیناسرعتماهنامه747

         25,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه مبتکران آینده نگر آسایشسرمایش ، گرمایش و تهویه مطبوعماهنامه748

         64,000,000کرمان، کرمانسراسریایزدپناه راوری ، بتولسرمشقماهنامه749

            7,000,000کرمان، رفسنجاناستانیمهدی خانی ، علیسرمه بیداریهفته نامه750

         11,000,000لرستان، خرم آباداستانیرحیمیان ، اشرفسروش زاگرسهفته نامه751

            5,000,000اردبیل، سرعینمنطقه ایسفیدی ، داریوشسروش سبالندو هفته نامه752

            8,000,000تهران، تهرانسراسریدینی کلهری ، یونسسریعماهنامه753

         53,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت الهام گستر امروزسعادت آبادهفته نامه754

            5,000,000تهران، تهرانسراسریذرقانی ، همایونسفرماهنامه755

         37,000,000تهران، تهرانسراسریحاجات نیا ، بهمنسفرنامههفته نامه756

            4,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت الهام گستر امروزسفره ایرانیماهنامه757

            9,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دانش فرهنگ مینوسفره سنتیهفته نامه758

         15,000,000ایالم، ایالماستانیمیرزاد ، رضاسفیر ایالمهفته نامه759

            6,000,000فارس، شیرازاستانیهاجری ، محمد رضاسفیر عدالت فارسهفته نامه760

            6,000,000تهران، تهرانسراسریگندم کاری ، حسینسفیر قلمماهنامه761

            7,000,000فارس، ارسنجاناستانیبذرگر ، حمیدهسفیر مردمهفته نامه762

سفینهفصلنامه763
موسسه مطالعات و خدمات 

فرهنگی نبأ مبین
         16,000,000تهران، تهرانسراسری

            4,000,000تهران، تهرانسراسریمعینی ، امیر حسینسکه های شرقیدو فصلنامه764

            3,000,000البرز، کرجسراسریحیدرپور اهوازی ، اسمعیلسالم اقتصادهفته نامه765

            4,000,000اردبیل، اردبیلاستانیدانشی زکی لو ، بهنامسالم ساواالندو هفته نامه766

.سالمانهدو ماهنامه767
موسسه فرهنگی هنری 

نواندیشان آریا کهن
            4,000,000تهران، تهرانسراسری

         16,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاستانیآقایان مقدم ، عاطفهسالمت سالم کرمانشاهماهنامه768

سالمت و تندرستیماهنامه769
بنیاد بین المللی پیشگیری و 

کنترل دیابت ایرانیان
            9,000,000خراسان رضوی، مشهدسراسری

         62,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ..سالمتهفته نامه770

            6,000,000فارس، کازروناستانیصالح پور ، منصورسلمانهفته نامه771

            4,000,000تهران، تهرانسراسریسعیدی پور ، سعیدسمبلدو هفته نامه772

            7,000,000کرمان، رفسنجاناستانیانوشه ، ابراهیمسمندو هفته نامه773

            3,000,000کرمان، کرمانمنطقه ایقدیری اناری ، عصمتسمنگانهفته نامه774

         41,000,000کردستان، سنندجمنطقه ایرحیمی ، عارفسورانهفته نامه775

         35,000,000تهران، تهرانسراسریمهدی نژاد ، امیدسه  نقطهماهنامه776

            9,000,000اردبیل، اردبیلمنطقه ایجهاندیده ، مهدیسی روزماهنامه777

            3,000,000یزد، یزداستانیدرخش ، سعیده الساداتسی و سهدو هفته نامه778
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            3,000,000کرمان، کرماناستانیصفاهانی زاده ، سجادسیاست روشنهفته نامه779

            3,000,000تهران، تهرانسراسریزارع ، حامدسیاست نامهفصلنامه780

         21,000,000تهران، تهرانسراسریممتازی ، حمید رضاسیاه و سپیدماهنامه781

         12,000,000اصفهان، اصفهاناستانیدهقان ، امیرسیبههفته نامه782

            5,000,000تهران، تهرانسراسریخدائی ، علیرضاسیمان، بتن و افزودنی هاماهنامه783

            3,000,000یزد، اردکانمحلیناظمی اردکانی ، عباسسیمای اردکانماهنامه784

         19,000,000تهران، تهرانسراسریشهبازی ، سعیدسیمای بانکداریماهنامه785

         19,000,000تهران، تهرانسراسریخوشبخت ، هادیسیمای دام و طیور و آبزیاندو ماهنامه786

            6,000,000آذربایجان شرقی، مراغهمحلیوهم آزاد ، محمودسیمای مراغههفته نامه787

         38,000,000لرستان، خرم آبادمنطقه ایآزادگان ، سودابهسیمرههفته نامه788

            4,000,000تهران، تهرانسراسریخاکبازمقدم ، مناسینما خانوادهدو هفته نامه789

         50,000,000تهران، تهرانسراسریخسروی دهکردی ، همایونسینما و ادبیاتماهنامه790

            4,000,000تهران، تهرانسراسریگودرزی ، الههسینماگرانماهنامه791

            7,000,000تهران، تهرانسراسریمحمود زاده ، امیرشاخص کارآفرینیفصلنامه792

            4,000,000مازندران، تنکابنمحلیساداتی ، سید امیدشالیزاردو هفته نامه793

         26,000,000تهران، تهرانسراسریربیعی ، مختارشاهکار هنرهفته نامه794

         13,000,000گلستان، گنبد کاووساستانیقاضی ، شاه قربانشایانهفته نامه795

            4,000,000تهران، تهرانسراسریخسروی ، محمدشایستهماهنامه796

            5,000,000کرمان، رفسنجاناستانیبحرانی ، هادیشایوردهفته نامه797

            3,000,000تهران، تهرانسراسرییوسفی ، امیر حسینشباکماهنامه798

         39,000,000تهران، تهرانسراسریپوررستمی ، هرمزشبکهماهنامه799

            3,000,000تهران، تهرانسراسریرضائی ، زهراشرح در متنماهنامه800

         11,000,000خراسان رضوی، گنابادمحلیدانا ، مجیدشریعت نامهماهنامه801

شطرنجماهنامه802
مرتضوی یزدی ، سید محمد 

کاظم
         17,000,000تهران، تهرانسراسری

            3,000,000تهران، شهریارسراسریقمالقی ، فتانهشفای دلدو فصلنامه803

            3,000,000گیالن، شفتاستانیمیرزائی محرمانی ، سهیلشفت نوماهنامه804

         15,000,000آذربایجان غربی، خویمحلیمحمدجعفری ، موسیشفق آذربایجاندو هفته نامه805

            4,000,000تهران، تهرانسراسریفرشاد ، رضاشکوفهماهنامه806

         32,000,000گیالن، رودبارمحلیکاظمی تکلیمی ، رضاشکوفه های زیتونهفته نامه807

         11,000,000آذربایجان غربی، سردشتمحلیقریشیان ، سیده پری نازشلماشماهنامه808

         65,000,000تهران، تهرانسراسریسیدصفوی ، ناهیدهشمارشهفته نامه809

         15,000,000تهران، تهرانسراسریرئیسی ، علیشمال ورزشیهفته نامه810

            6,000,000اردبیل، اردبیلاستانیحسین نژاد خانقاه ، تیمورشمالغربدو هفته نامه811

            3,000,000مرکزی، اراکاستانیفخراالسالم ، ابوالفضلشمس استان مرکزیهفته نامه812

         13,000,000لرستان، بروجردمنطقه ایثالثی ، رضاشمیمهفته نامه813

         25,000,000آذربایجان شرقی، تبریزمحلیربانی ، محمد رضاشمیم تبریزهفته نامه814

            6,000,000مازندران، چالوسمحلیدلفان آذ ری ، شیماشمیم دیارهفته نامه815

         16,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاستانیقلعه نکی کلهر ، ولی الهشمیم صباهفته نامه816

            9,000,000اصفهان، مبارکهاستانیفتحی ، محمدشمیم وطنهفته نامه817

            7,000,000تهران، تهرانسراسریرحیمی مقیم ، هدیهشناسنامهماهنامه818

         56,000,000تهران، تهرانسراسریهاشمی ، اکبرشنبههفته نامه819
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         17,000,000خوزستان، شوشتراستانینارنج پور ، مجتبیشوشترنامههفته نامه820

         32,000,000تهران، تهرانسراسریسامانی ، صدیقهشوکهفته نامه821

         26,000,000لرستان، خرم آباداستانیامیری امرایی ، بهمنشهاب آسمانیهفته نامه822

            4,000,000گیالن، رشتاستانیقدیمی ، احمدشهر آفریندو هفته نامه823

            4,000,000فارس، کازرونمنطقه ایاسدزاده ، علیشهر سبزهفته نامه824

            6,000,000یزد، یزداستانیکاظمینی ، محمد مهدیشهر کهنماهنامه825

            6,000,000تهران، تهرانسراسریصفایی فر ، احمدشهر ماماهنامه826

         26,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایرضایی ، بنفشهشهر منهفته نامه827

         34,000,000البرز، کرجسراسریفرجام ترخونی ، علیرضاشهر و ساختمانماهنامه828

            5,000,000تهران، تهرانسراسریبهمن آبادی ، مصطفیشهر هوشمندماهنامه829

            4,000,000گیالن، رشتمنطقه ایشرکت دانیال شمالشهر یارانهفته نامه830

         51,000,000تهران، تهرانسراسریعابدی شمس آبادی ، محمودشهرزاددو هفته نامه831

            9,000,000اصفهان، شهرضااستانیسلیمی ، احمد رضاشهرضاهفته نامه832

         12,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت الهام گستر امروزشهرک غربدو هفته نامه833

         12,000,000ایالم، ایالممنطقه ایمیرزاد ، رضاشهروند اقتصادیهفته نامه834

         14,000,000البرز، کرجمنطقه ایعباس زاده ، رضاشهروند ماهفته نامه835

            5,000,000تهران، تهرانسراسریابراهیمی مجرد ، محسنشهرهای جهانفصلنامه836

         11,000,000آذربایجان شرقی، تبریزمنطقه ایاسدی ، حمیدشهریمه سالمهفته نامه837

            5,000,000آذربایجان شرقی، اسکومنطقه ایموثقیان منفرد ، حمیدشیخ الرئیسماهنامه838

شیرازه کتابماهنامه839
موسسه فرهنگی هنری مجمع 

ناشران انقالب اسالمی
         21,000,000تهران، تهرانسراسری

            5,000,000آذربایجان شرقی، اهرمحلیباالگر ، حسنشیور ارسبارانماهنامه840

            6,000,000تهران، پاکدشتاستانیمطهری فر ، حبیب الهصالحدو هفته نامه841

            8,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانیسقازاده خسروشاهی ، فرهادصبای تبریزدو هفته نامه842

         34,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دانش فرهنگ مینوصبح ارکانهفته نامه843

            5,000,000اصفهان، اصفهانمنطقه ایقدیری جاجایی ، روح اهللصبح اصفهانهفته نامه844

            8,000,000همدان، همدانسراسریمثبت ، علیصبح امیدهفته نامه845

         24,000,000اصفهان، اصفهانمنطقه ایسلطان پور ، منیرصبح اندیشههفته نامه846

            6,000,000مازندران، آملاستانیشرکت طلوع صبح آملصبح آملدو هفته نامه847

            4,000,000فارس، نی ریزاستانیکاوه پیشقدم ، حسینصبح پارسهفته نامه848

         33,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دانش فرهنگ مینوصبح جوانهفته نامه849

            4,000,000مرکزی، اراکاستانیموسوی ، سید امرهللصبح خمینهفته نامه850

         17,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت الهام گستر امروزصبح زندگیدو هفته نامه851

            4,000,000اردبیل، اردبیلمنطقه ایپورمجید ابی بیگلو ، یاشارصبح سبالنهفته نامه852

            4,000,000اردبیل، اردبیلاستانینورعلیپور ، علیصبح صادقدو هفته نامه853

            5,000,000آذربایجان شرقی، میانهمحلیرضالو ، داودصبح صباهفته نامه854

         15,000,000کرمان، بردسیراستانیمظهری ، شهالصبح کرمانهفته نامه855

         44,000,000کرمان، کرماناستانیصفا ، عباسصبح گفتگوهفته نامه856

            5,000,000کرمان، کهنوجمنطقه ایدیمه کار ، محمدصبح مکرانهفته نامه857

            4,000,000مازندران، ساریمحلیآبرون ، فاطمهصبح نامههفته نامه858

            3,000,000اردبیل، اردبیلاستانیمهرنوش ، زهراصبح نو اندیشدو هفته نامه859

            3,000,000هرمزگان، بندرعباساستانیرضایی تازیانی ، فاطمهصبح هرمزگانهفته نامه860
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            3,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریدواتگر ظهیری ، امیرصحیفهفصلنامه861

            6,000,000یزد، اردکاناستانیخدایی اردکان ، عصمتصحیفه کوثرماهنامه862

            9,000,000تهران، تهرانسراسریرحیمی ، مسعودصد برگماهنامه863

            9,000,000آذربایجان شرقی، جلفامحلیعبدیل زاده ، ایرجصدای ارسهفته نامه864

            5,000,000گیالن، رشتمنطقه ایقاضی ویشکائی ، طاهرهصدای امروزماهنامه865

         22,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایآهنگرنژاد ، جلیلصدای آزادیهفته نامه866

         10,000,000بوشهر، بوشهراستانیمظفری ، محمدصدای بندرهفته نامه867

         16,000,000بوشهر، بوشهراستانیمیگلی نژاد ، عبدالرسولصدای بوشهرهفته نامه868

         38,000,000تهران، تهرانسراسریعابدی شمس آبادی ، محمودصدای پایتختهفته نامه869

            5,000,000تهران، تهرانسراسرینادری ، محمدصدای جامعههفته نامه870

         18,000,000لرستان، خرم آباداستانیباباعلی مقدم ، محدثهصدای رساهفته نامه871

            4,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانیمحمدپور شکوهی ، معصومهصدای زناندو هفته نامه872

            4,000,000اردبیل، اردبیلاستانینصیری ینگجه رضابگلو ، سمیهصدای سبالنماهنامه873

            5,000,000فارس، شیرازاستانیرحمانی فیروزآبادی ، محمد رضاصدای شرقهفته نامه874

            6,000,000آذربایجان شرقی، تبریزمنطقه ایعبدالعلی زاده ، ملیحهصدای شهرونددو هفته نامه875

            6,000,000آذربایجان غربی، ارومیهاستانیفیروزبخت ، حجتصدای قلمدو هفته نامه876

         23,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایکبودی ، فریبرزصدای کرمانشاههفته نامه877

         17,000,000اصفهان، گلپایگاناستانیحاج نوروزی ، فرهادصدای گلپایگانهفته نامه878

         19,000,000گیالن، الهیجانمحلیرحمن پور لیلی ، رحمانصدای الهیجهفته نامه879

            5,000,000لرستان، خرم آباداستانیبیرانوند ، عزیزصدای لرستاندو هفته نامه880

            4,000,000مرکزی، ساوهاستانیمنصوری ، محمدرضاصدای نمایندهماهنامه881

            7,000,000یزد، یزدسراسریرضایی صدر آبادی ، عباسعلیصدر یزدهفته نامه882

صدفهفته نامه883
موسسه غیر تجاری نشرگستران 

صدف
         19,000,000هرمزگان، بندرعباساستانی

         10,000,000هرمزگان، بندرعباسمنطقه ایاکبری ، مرضیهصدف خلیج فارسهفته نامه884

            6,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانیشفیعی دیزجی ، مرتضیصریر آذربایجانهفته نامه885

            9,000,000تهران، تهرانسراسریموسوی ، سیده شهرهصفر تا صدهفته نامه886

         56,000,000تهران، تهرانسراسریربیعی ، مختارصلح و دوستیدو هفته نامه887

ماهنامه888
صنایع زیرساختهای کشاورزی، غذایی، 

دام و طیور
         24,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه نشرآوران اقتصاد سبز

         13,000,000تهران، تهرانسراسریاسحاقی ، امیرحسامصنایع و معادنفصلنامه889

            5,000,000تهران، تهرانسراسریسیفی نهاوندی ، عبدالحمیدصنعت آبکاریفصلنامه890

            9,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت ایمنی شناسی اسراجاهدصنعت آزمایشگاهدو هفته نامه891

صنعت آسانسورماهنامه892
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
         18,000,000کرمانشاه، کرمانشاهسراسری

            8,000,000تهران، تهرانسراسریبابائی جیرنده ، اشکانصنعت پویاماهنامه893

         15,000,000تهران، تهرانسراسریطباطبایی ، سیدمجتبیصنعت تاسیساتماهنامه894

         30,000,000تهران، تهرانسراسریدهقان ، محمدحسینصنعت تهویه مطبوعماهنامه895

            5,000,000تهران، تهرانسراسریکریمیان ، مرتضیصنعت چاپماهنامه896

صنعت چرمدو ماهنامه897
انجمن صنفی کارفرمایان صنایع 

چرم ایران
            7,000,000تهران، تهرانسراسری
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صنعت ریخته گریماهنامه898
انجمن صنفی کارخانجات صنعت 

ریخته گری ایران
         14,000,000تهران، تهرانسراسری

            3,000,000تهران، تهرانسراسریآقا جانی ، بهمنصنعت ساختمانماهنامه899

         55,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه مطبوعاتی پیک نامه امروزصنعت سینماهفته نامه900

صنعت الستیک ایرانفصلنامه901
شرکت مهندسی و تحقیقات 

صنایع الستیک
         13,000,000تهران، تهرانسراسری

صنعت لولهماهنامه902
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
         26,000,000تهران، تهرانسراسری

            3,000,000تهران، تهرانسراسریانبارلویی ، حمیدرضاصنعت مقاوم سازی و بهسازیفصلنامه903

         13,000,000تهران، تهرانسراسریبصیری طهرانی ، جمشیدصنعت نساجی و پوشاکماهنامه904

            3,000,000تهران، تهرانسراسریمعصومی ، حسینصنعت نفتدو هفته نامه905

صنعت هوشمندماهنامه906
انجمن صنفی شرکت های 

اتوماسیون صنعتی
         12,000,000تهران، تهرانسراسری

            4,000,000یزد، یزداستانیشریعتمداری نسب ، سهیلصنعت یزددو هفته نامه907

            5,000,000تهران، تهرانسراسریسالک ، ثمینصورتکفصلنامه908

            6,000,000زنجان، زنجاناستانیحاجی ناصری ، داودصیانتهفته نامه909

         36,000,000تهران، تهرانسراسرینامورصدیق ، محسنطاقدیسهفته نامه910

            8,000,000گیالن، رشتمنطقه ایمیربازغ ، سیده کبریطاهرهفته نامه911

            4,000,000تهران، تهرانسراسریجعفری ، امیرعباسطب کل نگرفصلنامه912

            7,000,000تهران، تهرانسراسریحیدری ، محمدطب مکمل، سنتی و گیاهان داروییماهنامه913

            6,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه فرهنگی هنری احمدیطب نوینماهنامه914

         11,000,000تهران، تهراناستانیپورعبدالهی اردکانی ، محبوبهطب و تجهیزاتماهنامه915

            3,000,000تهران، تهرانسراسریسعیدی پور ، سعیدطراح برترماهنامه916

            8,000,000تهران، تهرانسراسرینصارسلمانی ، مرسدهطراحی ارتباطاتماهنامه917

            5,000,000البرز، کرجاستانینصیری ، مهشیدطلوع البرزماهنامه918

            6,000,000کرمان، کرماناستانیپورمیرزائی علیائی ، علیرضاطلوع ایدهدو هفته نامه919

            6,000,000کرمان، بماستانیرحیم نژاد ، رضاطلوع بمهفته نامه920

            8,000,000فارس، کازرونمنطقه ایجعفری زاده ، محمد مهدیطلوع جنوبهفته نامه921

         18,000,000تهران، تهرانسراسریمیرزالوی موسی قیه ، کریمطلوع زندگیماهنامه922

         10,000,000تهران، تهرانسراسریفقیهی ، مصطفیطلوع صبحهفته نامه923

         13,000,000لرستان، دلفانمنطقه ایمعظمی گودرزی ، مصطفیطلوع غربهفته نامه924

         12,000,000فارس، المرداستانیجعفری زاده ، محمد مهدیطلوع المرد و مهرهفته نامه925

         13,000,000لرستان، الیگودرزاستانیباقریان ، سیامکطلوع لرستانهفته نامه926

طلیعههفته نامه927
موسسه مطبوعاتی مکتب رسانه 

مدرن
         18,000,000تهران، تهرانسراسری

            4,000,000اردبیل، اردبیلاستانیپرستار ، راشدطلیعه اردبیلدو هفته نامه928

            6,000,000همدان، مالیراستانیعبداللهی نیا ، علی محمدطلیعه امیددو هفته نامه929

         17,000,000تهران، تهرانمنطقه ایمحمدی ، کورشطلیعه زندگیماهنامه930

            7,000,000کرمان، بممحلیپورمنعمی ، مریمطنین بمهفته نامه931

            5,000,000اردبیل، اردبیلاستانیجوادی ، زهراطنین حقماهنامه932

            5,000,000ایالم، ایالممنطقه ایعلی حسینی ، معصومهطنین غربهفته نامه933

            5,000,000خراسان جنوبی، قائنمحلیرزوینی ، جوادطنین قایناتهفته نامه934
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         16,000,000تهران، تهرانسراسریحبیبیان ، الهامطیفهفته نامه935

            3,000,000تهران، تهرانسراسریکاوه ، امیر علیعبرتهای عاشورادو هفته نامه936

            3,000,000کرمان، جیرفتاستانیدلفاردی ، فاطمهعبورهفته نامه937

            7,000,000البرز، کرجمنطقه ایضرغامی ، مهدیعدل و اقتصادهفته نامه938

            8,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه پزشکی آدورا سالمتعرصه پزشکیماهنامه939

            9,000,000تهران، تهرانسراسرینعیمی ، زهراعروسک سخنگودو ماهنامه940

عشق و خالقیتماهنامه941
موسسه مطبوعاتی سایه سرافراز 

عشق
         12,000,000تهران، تهرانسراسری

         18,000,000تهران، تهرانسراسریبگلری ، مهدیعصر ارتباطهفته نامه942

            3,000,000اردبیل، اردبیلاستانیکریمی ، عباسعصر اردبیلماهنامه943

            9,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانیمولوی ، علیعصر آدینههفته نامه944

         32,000,000آذربایجان غربی، ارومیهمنطقه ایآقازاده ، ابراهیمعصر آذربایجانهفته نامه945

عصر برقفصلنامه946
انجمن مهندسین برق و 

الکترونیک ایران
            6,000,000خراسان رضوی، مشهدسراسری

         20,000,000گلستان، گرگاناستانیحاجی قاسمی ، محمد تقیعصر بیداریهفته نامه947

         67,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه شبکه عصر تراکنشعصر تراکنشماهنامه948

            6,000,000تهران، تهرانسراسریحسنعلی پور ، الهامعصر تمدنهفته نامه949

            6,000,000تهران، تهرانمنطقه ایرضاسلطانی ، مرضیهعصر جواندو هفته نامه950

            4,000,000تهران، تهرانسراسریبت کلیا ، یوناتنعصر خانوادهدو هفته نامه951

            7,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت آبا ارقام حامیعصر زندگیدو هفته نامه952

            6,000,000فارس، شیرازسراسریخلیفه ، عبدالرسولعصر سفرماهنامه953

         24,000,000لرستان، خرم آباداستانیخسروی ، زینبعصر صنعتماهنامه954

            5,000,000فارس، نی ریزاستانیعسلی ، محمدعصر فساهفته نامه955

            7,000,000تهران، تهرانسراسریسعیدی پور ، رضاعصر کن دوهفته نامه956

عصر گفتگوهفته نامه957
شرکت راهنمای همشهری 

نیازمندیهای صبح اصفهان
            8,000,000تهران، تهرانسراسری

            6,000,000فارس، الرستانمحلیپورشمسی ، عادلعصر الرستانهفته نامه958

            4,000,000زنجان، زنجانمنطقه ایشیوخی ، علی اکبرعصر ملّتدو هفته نامه959

            4,000,000تهران، تهرانسراسریصدرحقیقی مراغه ، شهروزعصر ورزشهفته نامه960

عصرانهماهنامه961
موسسه غیرتجاری نقطه امید 

ایرانیان
            3,000,000کرمان، کرماناستانی

            4,000,000کرمان، راوراستانیکاربخش راوری ، ماشاالهعصرباورهفته نامه962

            7,000,000گیالن، الهیجاناستانیمحمدنژاد پهمدانی ، پروانهعطر شالیزارماهنامه963

            8,000,000گیالن، رودسرمحلیشعبانی چافجیری ، یحییعقیقهفته نامه964

            4,000,000تهران، تهراناستانیتوکلی اژیه ، سیامکعقیق سپیددو هفته نامه965

            4,000,000تهران، قدسسراسریشرکت تعاونی گام پارت رسانهعلوم و صنایع شیمیایی گام پارتفصلنامه966

         14,000,000تهران، تهرانسراسریطباطبایی ایرانی ، سید رضاعمران رهابفصلنامه967

            7,000,000کرمان، کرماناستانیخسروی سعید ، پیامعمران شرقدو هفته نامه968

            4,000,000قم، قماستانییزدانی صابونی ، محمد رضاعمران نامهفصلنامه969

         67,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه پرتو فرهنگ زمانهعنوانهفته نامه970

         22,000,000آذربایجان غربی، بوکاناستانینصیری مستان آباد ، ساقیعهددو هفته نامه971

         23,000,000تهران، تهرانسراسریاصغر دینداری ، وحیدهعیار اقتصادهفته نامه972
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         21,000,000تهران، تهرانسراسریرحیمی ، بیژنعیالوارماهنامه973

         23,000,000ایالم، ایالممنطقه ایزینی وند ، کوثرعیالم خبرهفته نامه974

         22,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه سیمای سروش پارسیانغذا و تغذیهماهنامه975

            7,000,000خراسان رضوی، مشهدسراسریحاجی امیری ، رسولغذا و خراساندو هفته نامه976

         50,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاستانیحزب توسعه کرمانشاهغربهفته نامه977

         23,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریحامد ایمان ، علیغروبفصلنامه978

            5,000,000تهران، تهرانسراسریسعیدی پور ، رضاغریوهفته نامه979

         95,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایبهرامی ، علیفال و تماشاهفته نامه980

         25,000,000تهران، تهرانسراسریاخوی یان ، محمد مهدیفانوسدو هفته نامه981

         47,000,000لرستان، خرم آباداستانیمرادی ، فرج اهللفخرلرستانهفته نامه982

         22,000,000کرمان، کرمانمنطقه ایافضلی ، محمد مهدیفرا صنعتهفته نامه983

            3,000,000کرمان، جیرفتمنطقه ایراوری ، محسنفراتر از چپهفته نامه984

         18,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت فرازاندیشان حسابفراز اندیشانماهنامه985

            4,000,000فارس، شیرازسراسریاسکندری نسب ، زهرافراسوی فرهنگفصلنامه986

         12,000,000آذربایجان غربی، ارومیهمنطقه ایپیربوداقی ، یوسففردای ماهفته نامه987

            4,000,000همدان، نهاوندمحلیعبدالملکی ، علیفردای نهاوندهفته نامه988

            8,000,000تهران، تهرانسراسریعباسی فشکی ، فریبافردختهفته نامه989

         16,000,000فارس، شیرازاستانیفروهی ، فرهادفرزامهفته نامه990

         12,000,000مرکزی، اراکمنطقه ایچقائی ، مهدیفرسادهفته نامه991

            5,000,000تهران، تهرانسراسریفراستی پور ، مسعودفرم و نقدفصلنامه992

            6,000,000قزوین، قزویناستانیرجبی ، امیرفروردین امروزهفته نامه993

         18,000,000تهران، تهرانسراسریمحمدیوسفی ، محمدرضافروشگاهماهنامه994

            6,000,000اردبیل، پارس آبادمنطقه ایرزمجوپشتکوه ، بهنامفروغ فردادو هفته نامه995

            7,000,000تهران، تهرانسراسریگشتی زاده ، بهزادفرهماهنامه996

            3,000,000گلستان، گرگاناستانیعظیمی ، مهدیفرهنگ آموزش موسیقی برای کودکانسالنامه997

            9,000,000لرستان، بروجردمحلیبوربور ، مرتضیفرهنگ بروجردهفته نامه998

            6,000,000خوزستان، رامهرمزمحلیجعفری نژاد ، پورانفرهنگ رامهرمزماهنامه999

            5,000,000لرستان، پلدختراستانیمهرابی ، فاطمهفرهنگ لرستانماهنامه1000

         10,000,000همدان، مالیراستانیطاهرنیا ، مرادفرهنگ مالیردو هفته نامه1001

            5,000,000کرمان، رفسنجاناستانیشکری رفسنجانی ، رضافرهنگ و هنر معاصرهفته نامه1002

            7,000,000کرمانشاه، کرمانشاهسراسریبامدادیان ، محمدرضافرهنگسراهفته نامه1003

            7,000,000همدان، نهاوندمحلیچگنی ، علیفریاد نهاوندماهنامه1004

            3,000,000اصفهان، اصفهاناستانیصابری ، مهرابفریادکوهستان سمیرمماهنامه1005

            7,000,000همدان، همدانمنطقه ایموسوی ، سیدصدرالدینفرینهفته نامه1006

         16,000,000فارس، فسامحلیفنایی ، سیده راضیهفسا مهرهفته نامه1007

         58,000,000تهران، تهرانسراسریاحمدی بزچلوئی ، نوشینفصل نودو هفته نامه1008

فصلنامه مطالعات خاورمیانهفصلنامه1009
مرکز پژوهش های علمی و 

مطالعات بنیادی خاورمیانه
            6,000,000تهران، تهرانسراسری

            6,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه مطالعات ملیفصلنامه مطالعات ملیفصلنامه1010

            3,000,000قم، قمسراسریعندلیب ، حسینفقه و حقوق معاصردو فصلنامه1011

            9,000,000تهران، تهرانسراسریمحبوبی زاده ، شقایقفکر اقتصادیماهنامه1012

         13,000,000تهران، تهرانسراسرییگانه زاد ، محمدفکر برترماهنامه1013
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         12,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دانش فرهنگ مینوفکر بکرهفته نامه1014

            7,000,000تهران، تهرانسراسریسخاوتی ، مرجانهفکر روزماهنامه1015

         31,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه فرهنگی هنری جنات فکهفکهماهنامه1016

         45,000,000تهران، تهرانسراسریچهرگانی ، حسینفن آوری سیمانماهنامه1017

            3,000,000تهران، تهرانسراسریدریاقلی ، زیبافناوری ساختمانماهنامه1018

            6,000,000گیالن، فومناستانیعاشوری قلعه رودخانی ، ناصرفومناتهفته نامه1019

            6,000,000مازندران، چالوساستانیزارعی ، مهدیفهیمدو هفته نامه1020

         10,000,000تهران، تهرانسراسریمهرابی ، مسعودفیلمسالنامه1021

       145,000,000تهران، تهرانسراسریمهرابی ، مسعود.فیلمماهنامه1022

            7,000,000تهران، تهرانسراسریرسولی نژاد ، سید علیرضافیلمخانهفصلنامه1023

            3,000,000تهران، تهرانسراسریخزانی ، شادیفیلمسازماهنامه1024

         12,000,000گیالن، فومناستانیپرسا ، سیدمهدیقاففصلنامه1025

            7,000,000اصفهان، اصفهاناستانیصالحی ، رضاقاف قلمهفته نامه1026

            5,000,000آذربایجان شرقی، میانهمنطقه ایحسن زاده ، قادرقافالنهفته نامه1027

         15,000,000تهران، تهرانسراسریپورحاجی زاده ، فرخندهقال ومقالفصلنامه1028

            6,000,000تهران، تهرانسراسریمخدومی ، امیرطاهاقانون طاهافصلنامه1029

         53,000,000تهران، تهرانسراسریاسدی ، بهنامقانون یارفصلنامه1030

            5,000,000سمنان، گرمساراستانیکاتب ، غالمرضاقشالقهفته نامه1031

         11,000,000ایالم، ایالماستانیفرجی ، محمدرضاقالقیرانهفته نامه1032

قلعههفته نامه1033
محمود زاده یعقوبعلی کندی ، 

اسالم
         39,000,000آذربایجان غربی، ماکواستانی

قلکماهنامه1034
مؤسسه مطبوعاتی دایره رنگی 

ایده آل
         13,000,000تهران، تهرانسراسری

            9,000,000تهران، تهرانسراسریشریعت زاده ، مسعودقلم اقتصادهفته نامه1035

            4,000,000مرکزی، اراکاستانیهفته کزازی ، مهدیقلم نفیسدو هفته نامه1036

         15,000,000تهران، تهرانسراسریعرب ، حسنقلم یارانماهنامه1037

            4,000,000گیالن، رشتاستانیقدیمی ، طیبهقلمرودو هفته نامه1038

         31,000,000آذربایجان غربی، ارومیهاستانینصیری مستان آباد ، ساقیقلههفته نامه1039

         23,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت الهام گستر امروزقله های افتخارهفته نامه1040

         43,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت الهام گستر امروزقنادباشیدو هفته نامه1041

         22,000,000تهران، تهرانسراسریخطیبی ، حسینقهوهماهنامه1042

         14,000,000تهران، تهرانسراسریاسداللهی دعوتی ، فرزانهکابوکفصلنامه1043

کار و تولید ایرانیهفته نامه1044
موسسه مطبوعاتی مکتب رسانه 

مدرن
         15,000,000تهران، تهرانسراسری

         18,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت فرازاندیشان حسابکار و دانشماهنامه1045

            3,000,000تهران، تهرانسراسریامامی رئوف ، سیدشجاع الدینکارآفرینانماهنامه1046

            3,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت الهام گستر امروزکارآگاهماهنامه1047

کارت قرمزماهنامه1048
جمعیت مبارزه با استعمال 

دخانیات ایران
            7,000,000تهران، تهرانسراسری

         15,000,000تهران، تهرانسراسریپورزندوکیل ، میناکاردرمانی ایرانفصلنامه1049

            3,000,000البرز، کرجسراسریباقریان ، مهدیکارگزار روابط عمومیفصلنامه1050

            5,000,000کرمان، کرماناستانیآقامالیی ، غالم عباسکارمانیاماهنامه1051
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            9,000,000تهران، تهرانسراسریقوجلو ، فاطمهکاروان مهردو ماهنامه1052

            4,000,000تهران، تهرانسراسریخلیفه ، عبدالرسولکاریابیماهنامه1053

            4,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریمقنی دهخوارقانی ، علی اصغرکاریراندو هفته نامه1054

            7,000,000کرمان، کرمانسراسریامیرتیموری ، آنیتاکاغذ تجارتماهنامه1055

            8,000,000کرمان، کرماناستانیخسروی سعید ، پیامکاغذ ورزشدو هفته نامه1056

         37,000,000فارس، شیرازسراسریخوانساری ، علیرضاکافه جدولدو هفته نامه1057

            3,000,000تهران، تهراناستانیشعاعی ، فهیمهکافه زندگیماهنامه1058

            5,000,000خوزستان، اهوازاستانیحاللی زاده ، امیدکاکودو هفته نامه1059

         26,000,000تهران، تهرانسراسریکنعانی پور ، حمیدکاالورزشماهنامه1060

            8,000,000تهران، تهرانسراسریرضوی ، یحییکاالی سالمت ایرانسالنامه1061

            3,000,000کرمان، جیرفتمنطقه ایکرد ، حسینکامادیماهنامه1062

         14,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاستانینوروزی ، نیلوفرکرمانشاههفته نامه1063

         28,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاستانینیشابوری ، وحیدکرمانشاه امروزهفته نامه1064

         10,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه انتشارات گل افراکشاورزماهنامه1065

            3,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریعظیم آذری ، رضاکشاورزان و کارگران تالشگرماهنامه1066

            6,000,000تهران، تهرانسراسریقوشچی ، فرشادکشاورزی و توسعه پایداردو ماهنامه1067

            6,000,000تهران، تهرانسراسریعیسی خانی ، محمود رضاکشاورزی و غذاماهنامه1068

         29,000,000آذربایجان غربی، مهابادمنطقه ایعبدلی ، محمدکشکولدو فصلنامه1069

            9,000,000آذربایجان شرقی، تبریزمنطقه ایسیفدار ، خدیجهکشورهفته نامه1070

            5,000,000کرمان، جیرفتمحلیرئیسی سرگدار ، جمیلهکالم روزدو هفته نامه1071

         52,000,000تهران، تهرانسراسرینبوتی ، جوادکلبه سرگرمیدو هفته نامه1072

            5,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاستانیغیاثوندیان ، مژگانکلهرهفته نامه1073

            3,000,000اردبیل، اردبیلاستانیغفاری چنذانق ، زهراکلیشهدو ماهنامه1074

         11,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکرداستانیابراهیمی ، فرشادکمالدو هفته نامه1075

            7,000,000سمنان، شاهرودمنطقه ایامینی ، علیرضاکندوی البرزهفته نامه1076

         20,000,000تهران، تهرانسراسریمحمدزاده ، علی اکبرکنکاشدو هفته نامه1077

            3,000,000فارس، شیرازمنطقه ایفرهی موسوی ، نداکودک امروزماهنامه1078

کودک سالمماهنامه1079
موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و 

سالمت
         32,000,000تهران، تهرانسراسری

         29,000,000تهران، تهرانسراسریصالح ، النازکودکان آفتابماهنامه1080

         16,000,000کردستان، سنندجاستانیساعدی ، خباتکورده واریماهنامه1081

         27,000,000آذربایجان غربی، ارومیهمنطقه ایغنی زاده ، غالمرضاکوشاهفته نامه1082

            3,000,000آذربایجان غربی، ارومیهاستانیمحمدی ، میثمکوششدو هفته نامه1083

کوشیاب نوردو هفته نامه1084
موسسه مطبوعاتی مکتب رسانه 

مدرن
            7,000,000تهران، تهرانسراسری

         51,000,000تهران، تهرانسراسرینبوتی ، جوادکوالکدو هفته نامه1085

            8,000,000تهران، شمیراناتسراسریصالحی مقدم ، حسنکوهفصلنامه1086

         10,000,000تهران، تهرانسراسریمسعودی نسب ، غالم رضاکوه نورماهنامه1087

         23,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکرداستانیاللهی ، محمد علیکوهرنگهفته نامه1088

         11,000,000تهران، ریسراسریموسسه خیریه کهریزککهریزکماهنامه1089

            7,000,000تهران، تهرانسراسریقاسمی ، بهنامکهندو ماهنامه1090

         25,000,000اصفهان، اصفهانسراسریهاشمی ، زینبکیاستهفته نامه1091
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کیفیت و بهره وریفصلنامه1092
انجمن علمی مهندسی بهره وری 

صنعت برق ایران
            3,000,000تهران، تهرانسراسری

کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایراندو فصلنامه1093
انجمن علمی مهندسی بهره وری 

صنعت برق ایران
            3,000,000تهران، تهرانسراسری

            7,000,000تهران، تهرانسراسریانتصاریان ، فرزینکیفیت و مدیریتفصلنامه1094

         14,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت الهام گستر امروزکیک و شیرینیماهنامه1095

            4,000,000کرمان، فهرجاستانیمیر اولیایی ، عظیمکیمیای شرقهفته نامه1096

         16,000,000گلستان، گرگانمنطقه ایجندقی ، منیرهکیمیای گلستانهفته نامه1097

         49,000,000کرمانشاه، کرمانشاهسراسریدمندانی ، سولمازکیوسکهفته نامه1098

         26,000,000تهران، تهرانسراسریحاجی غالمی ، فرشتهکیوسک زندگیماهنامه1099

            3,000,000تهران، تهرانسراسریدهقان ، محمدحسینگزارش زبان فارسیماهنامه1100

         16,000,000تهران، تهرانسراسریاسمعیل خطیب ، علیگزارش ماهماهنامه1101

         13,000,000تهران، تهرانسراسریاسمعیل خطیب ، علیگزارش هفتگیدو هفته نامه1102

            8,000,000تهران، تهرانسراسریمحصصیان ، مجیدگزیده دنیای سرامیکفصلنامه1103

         62,000,000تهران، تهرانسراسریلطیفی ، فریباگزیده مدیریتماهنامه1104

            5,000,000تهران، تهرانسراسریمحمدی ، حمیدرضاگستره انرژیماهنامه1105

         41,000,000آذربایجان غربی، میاندوآباستانیمحمودی ، لیالگشایشهفته نامه1106

         11,000,000تهران، تهرانسراسریپورزندوکیل ، میناگفتار درمانی ایرانفصلنامه1107

            8,000,000لرستان، خرم آباداستانیاحمدی سبزوار ، معصومهگفتار ماماهنامه1108

         11,000,000تهران، تهرانسراسریثقفی ، مرادگفتگوفصلنامه1109

            5,000,000اصفهان، اصفهانسراسریسلطانی رنانی ، فضل الهگل گندمدو ماهنامه1110

            4,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایفرهادی ، الهامگلبرگ اندیشههفته نامه1111

            6,000,000کرمان، جیرفتاستانیمجاز ، بختیارگلدشتهفته نامه1112

         13,000,000گلستان، گرگاناستانیبابایان ، محمدرضاگلستان سالمهفته نامه1113

         22,000,000گلستان، گرگاناستانیمنصوری رضی ، علیگلستان مهرهفته نامه1114

            6,000,000تهران، تهرانسراسریعلی قلی ، محمد جوادگلستان نهج البالغهماهنامه1115

         24,000,000تهران، تهرانسراسریشهامی پور ، مسعودگلستانهماهنامه1116

         12,000,000تهران، تهرانسراسریاحمدی ، سیده سودابهگلنازماهنامه1117

         48,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دانش فرهنگ مینوگلهای اقتصادهفته نامه1118

            4,000,000مرکزی، ساوهاستانیرحیمی ، محمدعلیگلهای ساوهدو هفته نامه1119

            6,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت وارثان راه مللگنجینه پزشکیماهنامه1120

            8,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه ستاره خردگنجینه نفیسفصلنامه1121

            5,000,000کرمان، بردسیرمنطقه ایاحمدی جوپاری ، حمیدرضاگوارادو هفته نامه1122

گوارشفصلنامه1123
انجمن متخصصین گوارش و کبد 

ایران
         23,000,000تهران، تهرانسراسری

         10,000,000آذربایجان شرقی، شبستراستانیبادامچی وایقان ، حمیدهگونئی خبرهفته نامه1124

         40,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت الهام گستر امروزگیل بانوهفته نامه1125

            4,000,000گیالن، رشتاستانیزاهدی شلمانی ، احمدگیالن اوجاماهنامه1126

         10,000,000گیالن، رشتاستانیابره مرادی پور ، فاطمهگیالن بهترهفته نامه1127

            3,000,000تهران، تهرانسراسرینورآقائی ، آرشگیلگمشفصلنامه1128

            5,000,000گیالن، رشتاستانیپوراحمد جکتاجی ، محمدتقیگیله وادو ماهنامه1129

            4,000,000گیالن، الهیجانمحلیمیرحسینی ، سید مرتضیالهیجانفصلنامه1130
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            6,000,000تهران، تهرانسراسریمحمد رحیمی فرد ، هوشنگلذت آشپزیدو هفته نامه1131

            7,000,000لرستان، خرم آباداستانیداودی نژاد ، محمودلرستان بهتردو هفته نامه1132

         14,000,000لرستان، خرم آباداستانیجمشیدی فر ، حسین رضالرونددو هفته نامه1133

            4,000,000تهران، تهرانسراسریسیاوشی ، مژگانلعل سرخفصلنامه1134

لوله و اتصاالتماهنامه1135
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
         14,000,000تهران، تهرانسراسری

         17,000,000کردستان، سنندجمنطقه ایعبادی ، ایرجلووتکهدو هفته نامه1136

            3,000,000بوشهر، بوشهرمنطقه ایعطارزاده ، شکراهلللیانهفته نامه1137

            5,000,000هرمزگان، بندرعباسمحلیرئیسی مینابی ، خاتونماراکدو هفته نامه1138

            7,000,000گیالن، رشتمنطقه ایملکی خشکبیجاری ، فاطمهمارلیکهفته نامه1139

         21,000,000تهران، تهرانسراسریشبیری ، سید فخرالدینماشینماهنامه1140

            6,000,000تهران، تهرانسراسریزندی کریمی ، محمدماشین سنگینماهنامه1141

            5,000,000ایالم، ایالماستانیحیدری زادی ، عبدالرضامانشتدو هفته نامه1142

         38,000,000تهران، تهرانسراسریخوانساری ، علیرضاماه عسلدو هفته نامه1143

            5,000,000تهران، تهرانسراسریباقریان ، رضاماهانهفته نامه1144

         18,000,000تهران، تهرانسراسریهنری ماهور- موسسه فرهنگیماهورفصلنامه1145

            5,000,000تهران، تهرانسراسریشکیبی ، خشایارمبدل گرماییماهنامه1146

            5,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایاحسانی ، سیداحسانمبشرهفته نامه1147

            6,000,000لرستان، خرم آباداستانینجف وند ، حسنمبشر صبحدو هفته نامه1148

            9,000,000تهران، تهرانسراسریآذرنگار ، جوادمثبتماهنامه1149

         34,000,000تهران، تهرانسراسریآجورلو ، مصطفیمثلثماهنامه1150

            3,000,000تهران، تهرانسراسریحسینی نیک ، سید عباسمجدماهنامه1151

            7,000,000تهران، تهرانسراسریانجمن آمار ایرانمجله علوم آماریدو فصلنامه1152

         12,000,000تهران، تهرانسراسریرحیمی مقیم ، ثمرهمجموعه جدولهفته نامه1153

            5,000,000اردبیل، اردبیلاستانیمحمدی ، مهرانمحراب مادو هفته نامه1154

            5,000,000مرکزی، محالتمحلیرییس اکبری ، قاسممحالتیهادو هفته نامه1155

            3,000,000تهران، تهرانسراسریشرکت الهام گستر امروزمحله پاسداراندو هفته نامه1156

         13,000,000گلستان، گرگانسراسریسارلی ، ارازمحمدمختومقلی فراغیفصلنامه1157

         12,000,000تهران، تهرانسراسریکریمی ، محمدمدال آورانماهنامه1158

            7,000,000تهران، تهرانسراسریخاکبازمقدم ، منامدیر فرداماهنامه1159

مدیریت ارتباطاتماهنامه1160
مؤسسه مطبوعاتی دایره رنگی 

ایده آل
         16,000,000تهران، تهرانسراسری

         22,000,000تهران، تهرانسراسریکالنی ، رضامدیریت زیستدو هفته نامه1161

            5,000,000تهران، تهرانسراسریخجسته پور ، علیرضامدیریت کیفیت فراگیردو ماهنامه1162

            3,000,000مازندران، نورمنطقه ایکامیاب ماسوله ، سحرمذاکرهدو هفته نامه1163

            6,000,000تهران، اسالمشهرمحلیکاظمی ، داودمردم اسالمشهرماهنامه1164

         18,000,000بوشهر، برازجاناستانیقاسمی ، حبیبمردم جنوبهفته نامه1165

            5,000,000اصفهان، کاشاناستانیخرمی مشکانی ، محمد علیمردم کویرماهنامه1166

            3,000,000یزد، اردکاناستانیمروتی شریف آبادی ، حسنمروت اردکاندو هفته نامه1167

            5,000,000فارس، شیرازمحلیرحیمی ، امینمرودشتهفته نامه1168

         27,000,000تهران، تهرانسراسریبهنام ، مجیدمزرعه دارانماهنامه1169

            5,000,000تهران، تهرانسراسریحسینی زاده تبریزی ، ماندانامزهدو ماهنامه1170
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         10,000,000فارس، شیرازسراسریخلیفه ، عبدالرسولمسافر ایرانیماهنامه1171

         42,000,000تهران، تهرانسراسریفرزاد ، رامتینمساله مدیریتماهنامه1172

            3,000,000گیالن، رشتاستانیموسوی ، سید ولی الهمسائل روزماهنامه1173

         61,000,000تهران، تهرانسراسریرساپور ، سعیدمستدامهفته نامه1174

         24,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه سیمای سروش پارسیانمشاور خانوادهدو هفته نامه1175

            9,000,000تهران، تهرانسراسریزارعی ، مریممشرق زمینماهنامه1176

         14,000,000تهران، تهرانسراسریامیرکیانی ، الهاممصاحبهماهنامه1177

            5,000,000تهران، تهرانسراسریتقوی فرد ، محمدرضامصداقماهنامه1178

            9,000,000ایالم، ایالمسراسریمحمودیان ، حبیب الهمطالعات ایالم شناسیفصلنامه1179

            3,000,000تهران، تهرانسراسریپژوهشکده تاریخ اسالممطالعات تاریخ اسالمفصلنامه1180

            3,000,000تهران، تهرانسراسریمالنظر ، حسینمطالعات ترجمهفصلنامه1181

            3,000,000تهران، تهرانسراسریانجمن حسابداری ایرانمطالعات حسابداری و حسابرسیفصلنامه1182

مطالعات رفتار سازمانیفصلنامه1183
موسسه انجمن مدیریت رفتار 

سازمانی ایران
            5,000,000تهران، تهرانسراسری

         14,000,000تهران، تهرانسراسریخزایی ، احمدمطالعات سیاست خارجی تهرانفصلنامه1184

دو ماهنامه1185
مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و 

توسعه
            4,000,000البرز، کرجسراسریمالیی ، منیژه

            7,000,000قزوین، قزوینسراسریشمسینی غیاثوند ، حسنمطالعات منافع ملیفصلنامه1186

            4,000,000لرستان، دلفانسراسریحسینی ، حسینعلیمطبوعات لرستانماهنامه1187

         15,000,000تهران، تهرانسراسریاحمدی ، سمیه ساداتمعماماهنامه1188

         17,000,000تهران، تهرانسراسریمؤسسه معمارنشرمعماردو ماهنامه1189

            8,000,000تهران، تهرانسراسریحق شناس کاشانی ، محمد علیمعمار و مد امروزفصلنامه1190

            4,000,000تهران، تهرانسراسرییوسفی ، امیر حسینمعماری سبزفصلنامه1191

            6,000,000تهران، تهرانسراسریزهادی ، احمدمعماری و ساختمانفصلنامه1192

         15,000,000تهران، تهرانسراسریموسوی ، سید ابوالقاسممعیارهفته نامه1193

         36,000,000تهران، تهرانسراسریلطفی ، مهدیمعیار مهندسیماهنامه1194

            6,000,000اردبیل، اردبیلمنطقه ایفوالدی ، گلنوشمغانهدو هفته نامه1195

         62,000,000آذربایجان غربی، بوکانمنطقه ایعثمانی ، ابراهیممکریانهفته نامه1196

            6,000,000آذربایجان شرقی، تبریزمنطقه ایصفا ، میکائیلمکیالهفته نامه1197

         11,000,000یزد، یزداستانیملک ، ملک فاروقملکهفته نامه1198

            6,000,000تهران، تهرانسراسریضرغامی ، مهدیملیتهفته نامه1199

         10,000,000تهران، تهرانسراسریحیدری ، محمدمملکت پویاهفته نامه1200

            5,000,000اصفهان، آران و بیدگلاستانیصباری فرد ، علیرضامنادی شهرماهنامه1201

         24,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه رسانه ای ریحان نفیسمناطق آزادهفته نامه1202

            7,000,000مازندران، بابلمنطقه ایآهنگربهان ، مهدیمناظرهدو هفته نامه1203

         27,000,000فارس، دارابمحلیحقیقی ، محمدکاظممنشور دارابهفته نامه1204

منظرفصلنامه1205
پژوهشکده هنر، معماری و 

شهرسازی نظر
            4,000,000تهران، تهرانسراسری

            4,000,000زنجان، زنجاناستانینجاری ، فرامرزموج بیداریهفته نامه1206

         22,000,000مازندران، رامسرمنطقه ایطالش بهرامی ، محمدرضاموج شمالهفته نامه1207

         11,000,000تهران، تهرانسراسریمحمدی ، علیموج نوهفته نامه1208

         18,000,000آذربایجان غربی، بوکانمنطقه ایعثمانی ، ابراهیمموج ورزشیماهنامه1209
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            4,000,000اصفهان، اصفهانسراسرینحوی ، محمدموسیقی شورانگیزماهنامه1210

            5,000,000تهران، تهرانسراسریبرنجی کلخوران ، پریوش21موسیقی قرن ماهنامه1211

            4,000,000تهران، تهرانسراسریشفیعی سروستانی ، اسماعیلموعودماهنامه1212

         53,000,000تهران، تهرانسراسریمؤسسه فرهنگی همه راز موفقیتموفقیتدو هفته نامه1213

            5,000,000مرکزی، اراکاستانیمحمدی ، علیمهتابهفته نامه1214

            6,000,000کرمان، جیرفتمنطقه ایخوشکام ، سید جمالمهتاب شرقدو هفته نامه1215

         21,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانیامیری ، حمیدهمهدیارهفته نامه1216

            4,000,000اردبیل، اردبیلاستانیتقوی طلب ، سیدایوبمهر اردبیلهفته نامه1217

            6,000,000آذربایجان شرقی، بنابمنطقه ایکاظم نژند اصل ، عباسقلیمهر بنابهفته نامه1218

مهر پارسهماهنامه1219
تعاونی حامیان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری
            4,000,000تهران، تهرانسراسری

         22,000,000تهران، تهرانسراسریکنعانی پور ، حمیدمهر پارسیانماهنامه1220

            7,000,000کرمان، کرماناستانییزدیزاده ، حدیثمهر کریمانهفته نامه1221

            5,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایکورانی فر ، صید علیمهر و ماهدو هفته نامه1222

         14,000,000تهران، تهراناستانیجامعه مهندسان مشاور ایرانمهندس مشاورفصلنامه1223

         14,000,000تهران، تهرانسراسریسمیعی ، احمدمهندسی ایمنیماهنامه1224

            5,000,000تهران، تهرانسراسریشوبی ، نادرمهندسی آبدو هفته نامه1225

ماهنامه1226
مهندسی پزشکی  و تجهیزات 

آزمایشگاهی
         22,000,000تهران، تهرانسراسریماکویی ، صائب

مهندسی شیمی و پلیمرفصلنامه1227
انجمن صنفی کارفرمایی 

مهندسین پلیمر و شیمی
            4,000,000تهران، تهرانسراسری

            5,000,000تهران، تهرانسراسریشکیبی ، خشایارمهندسی شیمی و نفتماهنامه1228

            6,000,000گیالن، رشتمنطقه ایپایندانی ، جمشیدمهندسی مدیریتدو ماهنامه1229

            5,000,000یزد، میبداستانیسعیدی ، مجیدمیبد نوینهفته نامه1230

         22,000,000اصفهان، مبارکهاستانیحسینی مبارکه ، سید مسعودمیر زمانهفته نامه1231

            5,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه نشر میراث مکتوبمیراث علمی اسالم و ایراندو فصلنامه1232

            4,000,000تهران، تهرانسراسریمسعودی نسب ، غالم رضامیراث گردشفصلنامه1233

            8,000,000ایالم، ایالماستانیکریمی ، شهینمیرکانهفته نامه1234

         13,000,000لرستان، خرم آباداستانیملک آسا ، جمشیدمیرمالس نودو هفته نامه1235

         29,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایمرادی بلشتی ، عبداهللمیلکانهفته نامه1236

مینودرهفته نامه1237
موسسه فرهنگی و هنری مینودر 

فیروزه ای
            3,000,000قزوین، قزوینسراسری

            5,000,000قزوین، قزوینمنطقه ایپیشرویان ورکی ، علیمینوی خردماهنامه1238

         37,000,000تهران، تهرانسراسریاسمعیل تبار ، احمدنابغهدو هفته نامه1239

            4,000,000یزد، میبداستانیکریم بیکی ، محمد وحیدنارینهفته نامه1240

            6,000,000تهران، تهرانسراسریسعیدی پور ، سپیدهنازگلماهنامه1241

ناشرماهنامه1242
موسسه مطبوعاتی مکتب رسانه 

مدرن
         19,000,000تهران، تهرانسراسری

            5,000,000گیالن، رشتاستانیسامری ، حسنناظرماهنامه1243

            8,000,000مرکزی، اراکاستانیبصیرت ، سمیهنامه اراکهفته نامه1244

            9,000,000مرکزی، اراکاستانینیک عهد ، ابوالفضلنامه امیرهفته نامه1245

         12,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه مطالعات ملینامه هویتماهنامه1246
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         14,000,000تهران، تهرانسراسریجمشیدی الریجانی ، محمد رضانبض اقتصادماهنامه1247

         35,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایشریفی ، پرویزنجواهفته نامه1248

         22,000,000تهران، تهرانسراسریخسروی ، جهانشاهنخبگانماهنامه1249

         12,000,000خراسان رضوی، مشهدسراسریپاکباز خسروشاهی ، علینخستهفته نامه1250

         12,000,000خراسان رضوی، مشهدسراسریپاکباز خسروشاهی ، علینخست ورزشیهفته نامه1251

         24,000,000بوشهر، بوشهرمنطقه ایبشاری ، شهنازنخل جنوبهفته نامه1252

            9,000,000خوزستان، اهوازمنطقه ایغیبی پور ، جهانگیرنخل و بلوطهفته نامه1253

         17,000,000کرمان، کرماناستانیحیدری ، علیندای اعتدال کرمانهفته نامه1254

            4,000,000ایالم، ایالممنطقه ایمحمدی ، علی محمدندای ایالمدو هفته نامه1255

            7,000,000کرمان، بماستانیاسدى ، فتح اهللندای بمهفته نامه1256

            5,000,000همدان، تویسرکانمحلینجیمی ، مهدیندای تویهفته نامه1257

            4,000,000هرمزگان، قشماستانیشرف ، راشدندای جزیرههفته نامه1258

            7,000,000ایالم، ایالمسراسریسجادی اسدآبادی ، سیدخلیلندای زاگرسهفته نامه1259

         10,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه انتشار نشریه عصر ایرانیانندای قرآنهفته نامه1260

            7,000,000آذربایجان غربی، خویسراسریکاظم زاده خوئی ، حامدندای قلمماهنامه1261

         11,000,000گیالن، رشتمنطقه ایپورناصرانی ، امیرندای کشاورزهفته نامه1262

            3,000,000مازندران، قائم شهراستانیکاوه ، میثمندای مازندرانفصلنامه1263

            3,000,000لرستان، الیگودرزاستانیبابائی ، محمدناصرندای مدیریتماهنامه1264

            5,000,000آذربایجان شرقی، ملکانمحلیعینالو ، سیاوشندای ملکاندو هفته نامه1265

         16,000,000تهران، تهرانسراسریامینی ، فرخندای میهنهفته نامه1266

            7,000,000تهران، قرچکسراسرینوش آبادی ، حسینندای والیتهفته نامه1267

            6,000,000یزد، یزداستانیعسکری کامران ، مهدیندای یزدهفته نامه1268

            5,000,000کرمان، کرماناستانیعبدالکریمی داورانی ، محمد جوادنذیرهفته نامه1269

         11,000,000تهران، تهرانسراسریسروری زاده کوهپایه ، مسعودنرم افزارماهنامه1270

         20,000,000تهران، تهرانسراسریامامی رئوف ، سیدشجاع الدیننساجی امروزماهنامه1271

         16,000,000تهران، تهرانسراسریزمانی ، عفتنسل امروزهفته نامه1272

         26,000,000تهران، تهرانسراسریمفتخری مظاهری ، علیرضانسل انقالبهفته نامه1273

         18,000,000تهران، تهرانسراسرینامورصدیق ، محسننسل جوانماهنامه1274

         18,000,000تهران، تهرانسراسریفاتح ، مسعودنسل چهارمماهنامه1275

            6,000,000کرمان، کرماناستانیموسوی ، سیدعلینسل مهتابدو هفته نامه1276

            5,000,000اصفهان، گلپایگاناستانیاعظمی ، وحیدنسل نوهفته نامه1277

            5,000,000اردبیل، پارس آبادمنطقه ایفوالدی ، اسداهللنسیم ارسماهنامه1278

            6,000,000کرمان، سیرجاناستانیفتحی زاده ، فرهادنسیم امیدهفته نامه1279

         42,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دانش فرهنگ مینونسیم آرزوهفته نامه1280

            5,000,000هرمزگان، قشماستانیمرداسنگی ، عبدالجلیلنسیم بادگیرفصلنامه1281

نسیم بیداریماهنامه1282
طباطبایی میرک اباد ، سید محمد 

مهدی
         16,000,000تهران، تهرانسراسری

            8,000,000بوشهر، بوشهراستانیخلف پور ، امیرنسیم جنوبهفته نامه1283

            9,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکرداستانیاکبریان چالشتری ، کمالنسیم جهانهفته نامه1284

         14,000,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجاستانیموسوی اصل ، سید ولینسیم دناهفته نامه1285

نسیم رحمانیفصلنامه1286
موسسه فرهنگی هنری آموزشی 

الرحمن فارس
            4,000,000فارس، پاسارگادمحلی
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            3,000,000مازندران، قائم شهرمنطقه ایعلیزاده ، مستورهنسیم سبزهفته نامه1287

         36,000,000گیالن، لنگرودمنطقه ایبهمنی جاللی ، ابراهیمنسیم شمالهفته نامه1288

            4,000,000آذربایجان شرقی، ملکانمحلینوری ، مهدینسیم قلمماهنامه1289

         16,000,000تهران، تهرانسراسریناظم زاده هرندی ، حسیننسیم گزارشهفته نامه1290

         15,000,000کرمانشاه، کرمانشاهمنطقه ایمیرزایی ، غالمرضانشاط فردادو هفته نامه1291

         16,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه سیمای سروش پارسیاننشان برترماهنامه1292

            5,000,000تهران، تهراناستانیخواجه افضلی ، علینشان های ماندگارفصلنامه1293

            8,000,000همدان، همدانمنطقه ایمعظمی ، عبدالعلینشر اندیشهدو هفته نامه1294

         11,000,000تهران، تهرانسراسریرساپور ، سعیدنشر رایانهماهنامه1295

         19,000,000بوشهر، بوشهرمنطقه ایالوری ، حسننصیر بوشهرهفته نامه1296

            8,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریسلطانی ، ایرجنظم گستر سهنددو هفته نامه1297

         22,000,000گلستان، گرگاناستانیدستجردی ، اعظمنغمه استرآبادهفته نامه1298

            8,000,000بوشهر، عسلویهمنطقه ایشعرانی ، عبدالحمیدنفت جنوبهفته نامه1299

            7,000,000تهران، تهرانسراسریشکیبی ، خشایارنفت و انرژیماهنامه1300

         26,000,000تهران، تهرانسراسریذبیحی ، سارانفت و پاالیشماهنامه1301

         12,000,000تهران، تهرانسراسریهمایون پور ، هرمزنقد و بررسی کتاب تهرانفصلنامه1302

         17,000,000گیالن، رشتاستانیوهابی ، مجتبینقش گیالنهفته نامه1303

         76,000,000تهران، تهرانسراسریکیانی ، محمودنقش نوهفته نامه1304

            3,000,000فارس، شیرازمنطقه ایفرهی موسوی ، ندانقطه چینماهنامه1305

            9,000,000آذربایجان شرقی، تبریزمنطقه اینقیب ، سید محمد مسعودنقیبهفته نامه1306

         18,000,000کرمان، کرماناستانیبلوردی ، ذبیح اهللنگارستانهفته نامه1307

         39,000,000تهران، تهرانسراسریقنبری ، سحرنگاشتهماهنامه1308

            6,000,000ایالم، ایالماستانیشکربیگی ، سعیدنگاه ایالمدو هفته نامه1309

         12,000,000آذربایجان شرقی، تبریزسراسریطاهری ، اسماعیلنگاه بیستهفته نامه1310

            3,000,000قزوین، قزویناستانیمافی ، امیدرضانگاه قزوینهفته نامه1311

         20,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه مطبوعاتی پیک نامه امروزنگاه مردمهفته نامه1312

            8,000,000تهران، تهرانمحلیصادق زاده ، صداقتنگاه مللماهنامه1313

         60,000,000تهران، تهرانسراسریمیرزایی ، علینگاه نوفصلنامه1314

         51,000,000تهران، تهرانسراسریشفق ، داودنگاه هستیماهنامه1315

دو ماهنامه1316
نگهداری و تعمیرات در صنایع معدن، 

سیمان و فوالد
         14,000,000تهران، تهرانسراسریحاتمی لنکرانی ، نسرین

دو ماهنامه1317
نگهداری و تعمیرات در صنایع نفت، گاز 

و پتروشیمی
         12,000,000تهران، تهرانسراسریحاتمی لنکرانی ، نسرین

            6,000,000کرمان، شهربابکاستانیمومنی ، علینگین بابکهفته نامه1318

            4,000,000هرمزگان، بندرعباسمحلیپورباقری ، اشرفنگین بندردو هفته نامه1319

            4,000,000خراسان جنوبی، قائنمحلیصحرایی ، محمدباقرنگین شرقماهنامه1320

         33,000,000آذربایجان غربی، بوکانمنطقه ایقدرتی احمد آباد ، حامدنگین کردستاندو هفته نامه1321

نماد گلستانفصلنامه1322
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان گلستان
            4,000,000گلستان، گرگاناستانی

            4,000,000اردبیل، اردبیلاستانیجعفری ، رامیننمای سبالندو هفته نامه1323

            5,000,000کرمان، کرمانسراسریاحمدی تنگانی ، نظرنمایش شناختفصلنامه1324

         29,000,000تهران، تهرانسراسریانجمن هنر های نمایشی ایران.نمایشماهنامه1325
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            6,000,000تهران، تهرانسراسریفرمانی ، شهرامنمایشگاهفصلنامه1326

         11,000,000خراسان جنوبی، بیرجندسراسریزاهدی پور ، ابوالفضلنو اندیشهفته نامه1327

         22,000,000کرمانشاه، سرپل ذهابمنطقه ایبسطامی ، شهسوارنوای وقتهفته نامه1328

         14,000,000چهارمحال و بختیاری، بروجناستانیفیاضی ، سید مرتضینورسته بامهفته نامه1329

         24,000,000اصفهان، اصفهانسراسریمحققیان ، مجیدنوسانهفته نامه1330

         32,000,000تهران، تهرانسراسریواحدی پور تبریزی ، غالمحسیننوشتافصلنامه1331

         16,000,000تهران، تهرانسراسریبامدادیان ، محمدرضانوعروسماهنامه1332

            6,000,000اردبیل، اردبیلمنطقه ایبخشی زاد ، رسولنوید سحردو هفته نامه1333

         10,000,000لرستان، خرم آباداستانیرحیمی نسب ، رضانوید لرستانهفته نامه1334

            5,000,000کرمان، نجف شهرمحلینجف آبادی پور ، محمدرضانویدشهرماهنامه1335

            8,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه فرهنگی ابن سینای بزرگنوین پزشکیهفته نامه1336

            6,000,000تهران، تهرانسراسریصفری گیری ، آمنهنوین دارودو هفته نامه1337

         14,000,000کرمانشاه، کرمانشاهسراسریآقاحسینی ، محبوبهنهاد مردمیدو هفته نامه1338

            6,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانیایریلوزادیان ، سعیدنهال امیدهفته نامه1339

         47,000,000فارس، نی ریزمنطقه ایشعبانپور ، غالمرضانی ریزان فارسهفته نامه1340

         33,000,000تهران، تهرانسراسریایمانی ، شهرامنی نیماهنامه1341

         20,000,000البرز، کرجسراسریفرجام ترخونی ، علیرضانیازمندیهای ساختمانماهنامه1342

         39,000,000تهران، تهرانسراسریحیدری ، محمدنیک و نوماهنامه1343

            3,000,000گیالن، رشتمنطقه ایظهر ریحانی ، طاهرهنیلگونماهنامه1344

            3,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه نقش اطلس امروزواچاردو ماهنامه1345

            9,000,000گیالن، رشتمنطقه ایمحمدپور ، مجیدواکنشهفته نامه1346

            4,000,000تهران، تهرانسراسریخسروی ، سمیهوالدینماهنامه1347

         10,000,000اصفهان، اصفهانمنطقه ایوالی پور ، زهرهوالیهفته نامه1348

            3,000,000تهران، تهرانسراسریمحرابی ، حسنوحیدماهنامه1349

            3,000,000یزد، یزداستانیسبحان زاده ، کاظمورزش دارالعبادهفصلنامه1350

            7,000,000لرستان، خرم آباداستانیداودی نژاد ، محمودورزش و اقتصاد لرستانماهنامه1351

            4,000,000اردبیل، اردبیلسراسریکرامت ، کمالورزش و فتوتماهنامه1352

            6,000,000تهران، تهرانسراسریتوکلی اژیه ، حسامورزش و هنردو هفته نامه1353

         19,000,000تهران، تهرانسراسریسیدقراء ، امیرحسینوطندو هفته نامه1354

            4,000,000آذربایجان شرقی، تبریزاستانیبهزاد ، رحیموقایع آذربایجانهفته نامه1355

         16,000,000تهران، تهرانسراسریستار ، معصومهوکیلماهنامه1356

         23,000,000تهران، تهرانسراسریاحمدی ، سمیه ساداتوکیل  باشی ماهنامه1357

            3,000,000گیالن، الهیجانسراسریاسداله پور ، حسنویرگولدو فصلنامه1358

         37,000,000لرستان، خرم آباداستانیعلی نژاد ، جوادویرنامههفته نامه1359

            4,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاستانیمرادی بلشتی ، عبداهللویلکانماهنامه1360

            5,000,000مازندران، آملاستانیحبیب اله نتاج عمرانی ، علیویهاندو هفته نامه1361

         16,000,000گیالن، رشتمحلیضیابری سیدین ، سید حسینهاتفهفته نامه1362

            7,000,000سیستان و بلوچستان، زاهداناستانیسنچولی پردل ، محسنهاتف جوانماهنامه1363

         11,000,000مازندران، ساریمنطقه ایسیفی ، فاطمههارش خبرهفته نامه1364

            6,000,000کردستان، سقزاستانیاولیائی ، فریبرزهاواری کوردستانماهنامه1365

            4,000,000تهران، تهرانسراسریتوکلی اژیه ، سیامکهدیه ماهدو هفته نامه1366

         24,000,000اصفهان، اصفهاناستانیسلیمیان ریزی ، محمودهشت بهشتهفته نامه1367
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            5,000,000خراسان رضوی، سبزوارمحلیمحمدی دارینی ، جوادهفت قلمدو هفته نامه1368

         53,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه مطبوعاتی پیک نامه امروزهفت نگاههفته نامه1369

         12,000,000کرمان، کرماناستانیحسنی سعدی ، محمدهفتوادهفته نامه1370

            8,000,000چهارمحال و بختیاری، بروجنمنطقه ایکریمی بروجنی ، شجاعهم اندیشانهفته نامه1371

            4,000,000تهران، تهرانسراسریتقوی فرد ، محمدرضاهم قلمهفته نامه1372

         22,000,000لرستان، خرم آباداستانیسعادت راد ، فاطمههمای سعادتهفته نامه1373

            4,000,000گیالن، رشتاستانیعلیپور نیاول ، علیهمای گیالنهفته نامه1374

            6,000,000همدان، همداناستانیملکیان ، مجیدهمدان نامههفته نامه1375

            3,000,000همدان، همدانمنطقه ایربانی مهر ، اسدالههمدلی همدانهفته نامه1376

            6,000,000خراسان رضوی، مشهدسراسریحجت ، زهراهمدمفصلنامه1377

            8,000,000گیالن، رشتاستانیشکوهی راد ، محمد کاظمهمراه شماهفته نامه1378

            3,000,000تهران، شهریاراستانیدویران ، علیهمراه مردمماهنامه1379

         17,000,000تهران، تهرانسراسریموسسه دانش فرهنگ مینوهمراهانهفته نامه1380

            3,000,000تهران، تهرانسراسریرئیسی ، شیماهمزبانماهنامه1381

         10,000,000گلستان، گرگانسراسریکاظمی ، تاج محمدهمزیستیهفته نامه1382

            4,000,000تهران، تهرانسراسرییونسی ، افسانههمسرهفته نامه1383

         28,000,000تهران، تهرانسراسرینزهتی تصوری ، شاهینهمه با همماهنامه1384

            5,000,000تهران، تهرانسراسریچهره ا ی لنگرودی ، سهیلهنر بسته بندیدو ماهنامه1385

         17,000,000تهران، تهرانسراسریرضاپور ، نرگسهنر ترکیبیماهنامه1386

         23,000,000تهران، تهرانسراسریکالنی ، رضاهنر زماندو هفته نامه1387

         21,000,000تهران، تهرانسراسریهاشمی نظری فرد ، الهام الساداتهنر ساختماندو هفته نامه1388

هنر معماریفصلنامه1389
موسسه فرهنگی هنری هنر 

معماری قرن
         24,000,000تهران، تهرانسراسری

            5,000,000تهران، تهرانسراسریستایشگر ، سید مهدیهنر موسیقیدو ماهنامه1390

         41,000,000تهران، تهرانسراسریعلم الهدی ، امیرحسینهنر و تجربهماهنامه1391

هنر و تمدن شرقفصلنامه1392
پژوهشکده هنر، معماری و 

شهرسازی نظر
            4,000,000تهران، تهرانسراسری

         57,000,000تهران، تهرانسراسریربیعی ، مختارهنرسازان روزدو هفته نامه1393

            7,000,000گیالن، رشتاستانیاسمعیل زاده رودسری ، سلمانهنرسازان گیلماهنامه1394

         18,000,000تهران، تهرانسراسریرضائی ، جلیلهوادارهفته نامه1395

            7,000,000تهران، تهرانسراسریسعیدی پور ، رضاهوشمندهفته نامه1396

            4,000,000کردستان، سقزاستانیارسالنی ، سروههه تاوفصلنامه1397

         13,000,000اصفهان، اصفهاناستانیاکبری احمد محمودی ، حمیراهی جارهفته نامه1398

            4,000,000گلستان، گرگانسراسریرجائی ، رحمت الههیرکانفصلنامه1399

            9,000,000گلستان، گرگانسراسریقوجق ، یوسفیاپراقهفته نامه1400

            5,000,000تهران، شهریارسراسریخزایی ، سمیهیاران امروزهفته نامه1401

            4,000,000اردبیل، اردبیلاستانیعباسی ، بهزادیاشارهفته نامه1402

یاقوتماهنامه1403
موسسه فرهنگی هنری ادب روز 

ایساتیس
         22,000,000تهران، تهرانسراسری

         15,000,000خراسان جنوبی، فردوسمحلیاکبری ، حسینیاقوت کویر فردوسهفته نامه1404

            5,000,000یزد، یزدسراسریکاظمینی ، محمد هادییزد امروزهفته نامه1405

            9,000,000یزد، یزداستانیدهقان ، الههیزد و یزدی هادو ماهنامه1406

37 از 36صفحه 



نشریات - 98یارانه نوبت چهارم سال 

 صاحب امتیازنام رسانهدوره انتشارردیف
گستره 

توزیع
 میزان حمایتدفتر مرکزی

         27,000,000تهران، تهرانسراسریحاجات نیا ، بهمنیک پنجره بارانماهنامه1407

         55,000,000کرمان، کرمانمنطقه ایمیرحسینی ، بهادریک صفحههفته نامه1408

            7,000,000فارس، شیرازمنطقه ایراستی زاده ، عنایت الهیکان نوماهنامه1409

         39,000,000کردستان، سنندجمنطقه ایاخالقی ، شهالئاریزهفته نامه1410

         57,000,000کردستان، سنندجمنطقه ایسماواتی ، محمد فریدئاواتهفته نامه1411

            6,000,000ایالم، ایالماستانیمامی ، ملکئیسفادو هفته نامه1412

37 از 37صفحه 


