
روزنامه ها - 98یارانه علی الحساب نوبت اول سال 

توضیحات میزان حمایتگستره توزیعصاحب امتیازنام مجوزردیف

          921,760,000سراسریداستانی ، مرتضیدی 119

2F inancial Tribune929,600,000سراسریشرکت دنیای اقتصاد تابان          

3IRAN NEWS516,420,000سراسریمؤسسه سخن گستر          

       1,463,000,000سراسریوکیلی ، محمد علیابتکار4

          244,800,000منطقه ایوکیلی ، محمد علیابتکار جنوب5

          403,560,000سراسریصفی زاده ، سید محمدابرار6

          212,040,000سراسریصفی زاده ، سید محمدابرار اقتصادی7

          646,240,000سراسریصفی زاده ، سید محمدابرار ورزشی8

          320,340,000سراسریوکیلی ، پویااتحاد ملت9

          388,740,000استانیمحزونیه ، رضااخبار اصفهان10

          656,640,000سراسریطاهرخانی ، ناهیداخبار صنعت11

          311,220,000سراسریاشراقی ، محمدارک12

          198,360,000سراسریراه چمنی ، محمدرضااسرار13

          247,380,000سراسریموسسه فرهنگی افق رسانه پویااسکناس14

          657,780,000استانیشرکت رسانه رویداد پارسیاصفهان امروز15

          250,000,000سراسریصابری خورزوقی ، رضااعتدال16

       1,898,000,000سراسریحضرتی ، الیاساعتماد17

          595,080,000منطقه ایبهادری ، پیمانافسانه18

          196,080,000سراسریموسوی ، حکمت الهافکار19

          336,000,000استانیدانشی ، سید محمدافکار مردم20

          253,080,000استانیدریس ، هادیاقتصاد آینده21

          647,520,000سراسریخادم المله ، احمد.اقتصاد برتر22

          230,400,000سراسریفروغی نیا ، غالمرضااقتصاد بومی23

          271,200,000منطقه ایحسین نژادیان ، حسیناقتصاد خوزستان24

          533,520,000سراسریاسمعیلی نژاد ، فیروزاقتصاد سرآمد25

          405,840,000محلیارزانی ، اسحقاقتصاد کیش26

          573,420,000سراسریموسسه پیام اقتصاد امروزاقتصاد مردم27

          564,300,000سراسریشرکت نویدآوران صبحاقتصاد ملی28

          297,540,000استانیکورانی ، محبوبهالبرز فردا29

          535,800,000سراسریشعبانی ، غالمحسینامتیاز30

          388,740,000سراسریموسسه اطالع رسانی نگین رسانه امروزامروز31

          753,760,000استانیحیدری ، محمودامروز خراسان جنوبی32

          250,800,000استانیدانش ، همت اهللامید مردم33

          372,780,000سراسریپیرایش قهوه چی ، میرایوبامین34

          238,800,000استانیجاسم نژاد ، منیژهایام خوزستان35

          454,860,000سراسریضیغمی ، حیدرایمان36

          436,620,000استانییوسفی ، بهزادآبشار37

          320,340,000سراسریرضائی ، اکبرآذربایجان38

          689,920,000استانیآقازاده ، ابراهیمآراز آذربایجان39

1صفحه 



روزنامه ها - 98یارانه علی الحساب نوبت اول سال 

توضیحات میزان حمایتگستره توزیعصاحب امتیازنام مجوزردیف

       1,817,000,000سراسریسفیدی ، هوشمندآرمان امروز40

          486,780,000سراسریعبدالهی ، حسینآرمان ملی41

          267,900,000استانیفالح دوست ، مریمآرمان میهن42

          259,920,000سراسریباقری نیا ، ساقیآسیا 43

          476,520,000سراسریمظفری ، منصورآفتاب اقتصادی44

       1,485,000,000سراسریمظفری ، منصورآفتاب یزد45

          556,320,000سراسریجعفرعلی جاسبی ، عبدالهآفرینش46

          458,280,000سراسریموسسه جمعیت ادبی الیکآلیک47

          232,800,000استانیممبینی ، سیروسآنزان48

          518,700,000استانیجعفرپورمقدم ، غالمرضاآوای خراسان جنوبی49

          222,000,000استانیحاللی زاده ، امیدآوای دز50

          186,960,000محلیفرزان ، کامیارآوای شمال51

          225,600,000سراسریحیدری ، فاضلآینه تالش52

          752,840,000محلیسعادت ، کامرانباختر53

          493,620,000سراسریحسینی ، سید مالکبامداد جنوب54

          300,960,000سراسریداودی ، مسعودبانی فیلم55

          636,120,000سراسریآذرنگار ، جوادبشارت نو56

          215,460,000استانیآذرنگار ، جوادبشارت یزد57

          416,100,000منطقه ایبهاری اردشیری ، عباسعلیبشیر مازندران58

          298,680,000استانیهمتی ، احمدبیان مردم59

          198,360,000سراسریموسوی ، سید علیبیان ملی60

          611,520,000سراسریشرکت الهام گستر امروزپله پله61

          490,200,000استانیکواکبیان ، مصطفیپیام استان سمنان62

          104,880,000استانیواالیی ، ذکریاپیام آذربایجان63

          574,560,000استانیموسسه همگامان اندیشه زمانپیام آشنا64

          395,580,000سراسریموسسه همگامان اندیشه زمانپیام زمان65

          487,920,000منطقه ایشرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدارپیام سپیدار66

          680,580,000استانیمؤسسه غیر تجاری هوشمند رسانه امروزپیام عسلویه67

          508,440,000استانیحیدری ، حجتپیام قم68

          590,240,000سراسریموسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمانپیام ما69

          875,840,000سراسریبگلری ، مهدیپیروزی70

          342,000,000سراسریشرکت وارشپیشرو71

          208,620,000منطقه ایدرواری ، سیده فاطمهپیک شمال72

          200,640,000استانیارکان ، محمدمسعودپیمان یزد73

          583,680,000سراسریموسسه فرهنگی افق رسانه پویاتجارت74

          436,620,000استانیمرادحاصلی ، مجتبیتجریش75

       1,354,000,000سراسریموسسه رسانه نگاران خوب اندیشتعادل76

          557,460,000سراسرییحیائی رودبارکی ، حسینتفاهم77

          510,720,000سراسریحاجات نیا ، بهمن.تماشا78
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          492,480,000سراسرییوسفی ، فرانکتماشاگران امروز79

       1,081,000,000سراسریواحدی پور تبریزی ، غالمحسینتوریسم80

عدم درج شبا          954,240,000سراسری(ایلنا)موسسه اطالع رسانی و خبرگزاری کار ایران توسعه ایرانی81

             78,000,000استانیلیموچی ، زینتتوسعه جنوب82

          142,500,000منطقه ایجویباری ، محمدتیرنگ83

          306,660,000سراسرینعمت الهی ، اکبرثروت84

          719,040,000سراسریموسسه کلبه امیدمازرونجمله85

          410,400,000سراسریمحمدیوسفی ، محمدرضاجمهور86

       1,380,000,000سراسری- ، -جمهوری اسالمی87

          221,160,000منطقه ایشیرزادکبریا ، حسنجویبار88

          210,000,000استانیسالمت دوم ، صادقجهان اخبار89

          630,420,000سراسریموسسه رسانه گستر سادهجهان اقتصاد90

       1,306,000,000سراسریسعدی ، محمد رضاجهان صنعت91

          355,200,000منطقه ایحیدری ، رضاچشم انداز روشن92

          348,840,000استانیرضازاده شرمه ، شکراهللحرف مازندران93

          312,360,000سراسریشرکت تعاونی فرهنگی و آموزشی نشر مهر دانش نورحسبان94

             29,640,000استانیمنظری توکلی ، فریدونحکمت بافت95

       1,819,000,000منطقه ایواحدی پور تبریزی ، غالمحسینخبر جنوب96

          279,300,000منطقه ایموسسه کلبه امیدمازرونخبر شمال97

       1,943,000,000سراسریواحدی پور تبریزی ، غالمحسینخبر ورزشی98

          370,500,000سراسریموسی کاظمی محمدی ، سید روح اهللخریدار99

          246,240,000استانیاحمدی سراوانی ، رضاخزر100

          139,080,000استانیدالویز آقبالغ ، کریمخوش خبر101

          513,000,000منطقه ایدبیری نژاد ، ایوبدریا102

          359,100,000استانیقاسمی گوربندی ، معصومهدریای اندیشه103

          126,000,000استانیحسینی ، حسینعلیدلفون سالم104

       1,984,000,000سراسریشرکت دنیای اقتصاد تاباندنیای اقتصاد105

          486,780,000سراسریهوشمند راد ، هرمزدنیای جوانان106

       1,170,000,000سراسرینظریان رستمی ، خشایاردنیای خودرو107

          200,540,000منطقه ایاکبرزاده ، سعیددنیای هوادار108

          319,200,000منطقه ایحسینی ، سیده فریبادیار پاکان109

          308,940,000سراسریحسن زاده اشرفی ، رضادیار سبز110

          142,800,000استانیرحیمی ، حمیرادیده بان زاگرس111

          199,000,000سراسریحاللی زاده ، امیدراوی ملت112

          495,900,000سراسریقدیری رازلیقی ، ناصرراه مردم113

             76,380,000سراسریمرتضوی یزدی ، سید محمد کاظمرخ در رخ114

          617,880,000سراسریبنیاد رسالترسالت115

          510,720,000سراسریپورمحمدی ، شمسیروزان116

          271,320,000سراسریبزرگمهر ، ناصرروزگار ما117
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          170,400,000منطقه ایمجیدی کرائی ، مالکروزنما118

          424,800,000استانیاهلل مرادی بادخرید ، سلیمانروژان119

          551,760,000سراسریشرکت رسانه رویداد پارسیرویداد امروز120

          247,380,000سراسریموسوی ، حکمت الهرویش ملت121

          458,280,000استانیرخشانی ، محمدتقیزاهدان122

          674,880,000منطقه ایشرکت توسعه رسانه برتر زاینده رودزاینده رود123

             54,000,000منطقه اییوسف پور ، علیزردکوه124

          664,620,000استانیزاهدی پور ، ابوالفضلزعفران125

          541,500,000استانیارفعی ، مصطفیزنگان امروز126

          295,260,000منطقه ایقاسمی ، مهدیساحل امید127

       1,771,000,000سراسریحزب کارگزاران سازندگی ایرانسازندگی128

          411,540,000سراسریبرزگر جاللی ، مسعودساقی آذربایجان129

             74,400,000منطقه ایفرهادی سرتنگی ، عیسیسالداران130

          360,240,000سراسریموسسه مطبوعاتی سایه سرافراز عشقسایه131

          248,520,000سراسریموسسه فرهنگی هنری دنیای اندیشه سبحانسبحان132

          568,860,000سراسریکالنی ، بابکسبزینه133

          262,200,000منطقه ایجعفری ، سیده طنازسپهر البرز134

          369,360,000سراسریجعفری ، سیده طنازسپهر ایرانیان135

          209,760,000منطقه ایقشمی ، سید حسنسپهر غرب136

          661,920,000سراسریصالح آبادی ، علیستاره صبح137

          381,900,000سراسریغریبی اندبیلی ، رشیدسخن روز138

          261,600,000محلیمعظمی ، علیسرآغاز139

          571,140,000سراسریشرکت سخن نگاران طوبیسرخاب140

             87,780,000استانیمختاری مقدم ، سلمانسفیر کرمان141

          330,600,000منطقه ایخورسندی مژدهی ، کریمسوال جواب142

          473,100,000سراسرییوسف پور ، علیسیاست روز143

          316,920,000استانیایران پور ، بابکسیمای شهر144

          592,800,000سراسریجعفرعلی جاسبی ، عبدالهشاپرک145

          749,280,000سراسریبابامیری سید ، سید علیشاخه سبز146

       1,842,000,000سراسریرحمانیان ، مهدیشرق147

          689,920,000سراسریتاجداری ، ام لیالشروع148

          435,480,000سراسریحق شناس گرگانی ، علیشمیران149

          528,960,000منطقه ایصادقی ، ضرغامشیراز نوین150

          479,940,000سراسریمومن هاشمی ، خسروصاحب قلم151

          288,420,000سراسریمحمودزاده ، احمدصائب تبریز152

          491,340,000سراسریمؤسسه سخن گسترصبح اقتصاد153

          445,740,000استانییزدان پناه ، حبیبصبح امروز خراسان رضوی154

          557,460,000منطقه ایشرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح ساحلصبح ساحل155

          224,400,000استانیپازیار ، فرزانهصبح کارون156
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          294,120,000منطقه ایحسینی ، سیده فریباصبح کاسپین157

          509,580,000سراسریمهدی پور ، فرشادصبح نو158

             76,380,000استانیکاظم پور ، محمد جوادصبح وطن159

             44,460,000استانیماندگاری ، محسنصبح یزد160

          307,800,000سراسریحزب مردمی اصالحات ایران اسالمیصدای اصالحات161

          456,000,000استانیسلطانی ، مسیح الهصدای زنجان162

          871,360,000سراسریموسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارتصمت163

          509,580,000سراسریربانی ، محمد رضاطرح نو164

          322,620,000منطقه ایجعفری زاده ، محمد مهدیطلوع165

          213,600,000استانیسعیدی ، حسنطلوع خوزستان166

          365,940,000استانیسنچولی ، علیرضاطلوع زاهدان167

          391,020,000سراسریشکوریان ، جعفرعجب شیر168

          389,880,000استانیطبق چی ، احمدعصر اصفهان169

       1,148,000,000سراسریموسسه رسانه ای عصر سرآمدان اقتصادیعصر اقتصاد170

             66,000,000منطقه ایحجتی ، زریرعصر انتظار171

          630,420,000سراسریموسسه انتشار نشریه عصر ایرانیانعصر ایرانیان172

          528,960,000سراسریموسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشنعصر آزادی173

          649,800,000سراسریعبادتی ساری قیه ، اسرافیلعصر توسعه174

          456,000,000سراسریرضوی ، سید امیر حسینعصر رسانه175

          182,400,000منطقه ایتقیان ، مجیدعصر قلم176

          400,800,000منطقه ایموسوی ، سیدرسولعصر کارون177

          764,960,000سراسریعسلی ، محمدعصر مردم178

             72,340,000استانیباقری ، داودعطریاس مرکزی179

          308,940,000محلیآقازاده ، نجففجر آذربایجان180

          265,620,000منطقه ایوفایی نژاد ، علی مرادفجر خزر181

          684,320,000سراسریموسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروزفرصت امروز182

مغایرت صاحب حساب          470,400,000منطقه ایبالدیان بهبهان پور ، سید موسیفرهنگ جنوب183

          232,560,000سراسریبامدادیان ، محمدرضافوق العاده184

          196,080,000سراسریموسسه فرهنگ وهنر سپیده تابانقانون185

             46,800,000استانیشیرالی ، معصومه.قلم امروز186

          546,060,000سراسریخانه کارگرکار و کارگر187

          265,200,000سراسریقنواتی ، منصورکارون188

          120,840,000استانیموسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمانکاغذ وطن189

          658,920,000سراسریجمعیت ایران فرداکائنات190

          340,860,000منطقه ایعالی کردکالیی ، رقیهکرانه شمال191

          217,740,000استانیفتح نجات ، محمدکرمان امروز192

          356,820,000سراسریمهرنوش ، میناکسب و کار193

          295,260,000سراسریموسسه بین المللی آموزشی ،فرهنگی و هنری راه امامکلید194

          549,480,000سراسریحاجیان حسین آبادی ، مظفرکیمیای وطن195
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          308,940,000سراسریموسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارتگسترش تجارت196

          429,780,000سراسریموسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارتگسترش صنعت197

          876,960,000سراسریشهبازی ، نعمت اهللگل198

          146,700,000استانیگیاهی سراوانی ، مسعودگلچین امروز199

          193,200,000استانیمکتبی ، احسانگلشن مهر200

          250,800,000محلیدریاباری ، سیدمحمدحسینگویه201

          449,160,000منطقه ایشکوهی راد ، محمد کاظمگیالن امروز202

       1,023,000,000سراسریحزب مردم ساالریمردم ساالری203

          436,620,000منطقه ایسواری ، رضامردم نو204

          485,640,000منطقه ایکرد ، باقرمرز پرگهر205

          474,240,000سراسریعباسی فشکی ، فریبامستقل206

          391,020,000سراسریرنجکش کیسمی ، یونسمعین207

          478,800,000سراسریحیدری ، محمدمملکت208

          647,360,000سراسریموسسه روزنامه مناقصه مزایدهمزایده- مناقصه 209

          180,120,000استانیگزمه ، حسینعلیمندیل210

          543,780,000سراسرینجف وند ، حسنمواجهه اقتصادی211

          546,060,000سراسریپیمان ، شهرزادمهد آزادی212

          384,180,000سراسریمحمدپورفرد ، علیرضامهد تمدن213

          264,000,000سراسریابراهیمی ، خدادادمهران214

          137,940,000منطقه ایمویدی ، ابوالحسنمیالد الرستان215

             71,820,000استانیربی ، شعبانندای ابهر216

          188,400,000استانینجاتی موسوی ، سید علوانندای رسا217

          123,120,000استانیسلطانی نژاد ، امیدندای وحدت کرمان218

          299,820,000استانیعطایی دریایی ، غالمحسینندای هرمزگان219

          531,240,000سراسریمحزونیه ، رضانسل فردا220

          534,660,000سراسریبهمنی جاللی ، ابراهیمنسیم221

          447,600,000استانیسالمت دوم ، علینسیم خوزستان222

          361,380,000استانیشرکت رسانه گستر نصف جهاننصف جهان223

          290,400,000منطقه اینوری عال ، غالمرضانقدحال224

          518,700,000سراسرییحیائی رودبارکی ، حسیننقش225

          223,440,000سراسریشیرزادکبریا ، حسننقش قلم226

          193,800,000منطقه ایشیاری ، علینگین آذربایجان227

          798,560,000سراسرینعیم محبوبی ، فیروزنوآوران228

          560,400,000منطقه ایموسوی زاده ، سید محمد طاهرنور خوزستان229

             76,380,000محلیالحسینی ، سید محسننوید اراک230

          277,020,000منطقه ایشیرزادکبریا ، حسننهضت شمال231

          274,740,000سراسریموسسه فرهنگی هنری پیشگامان نیم نگاهنیم نگاه232

          363,660,000منطقه ایشرکت وارشوارش233

          114,000,000استانیطاهری ، محمدصادقواقعه234
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روزنامه ها - 98یارانه علی الحساب نوبت اول سال 

توضیحات میزان حمایتگستره توزیعصاحب امتیازنام مجوزردیف

          250,800,000محلیشریعتی ، محمدباقروحدت235

          927,360,000سراسریبذرپاش ، مهردادوطن امروز236

          311,220,000استانییوسفی راد ، نیرهوقایع استان237

          456,000,000استانیموسوی ، سید عبدالعظیموالیت قزوین238

          235,980,000سراسریمالسعیدی ، سید اصغرهدف239

          484,500,000سراسریمالسعیدی ، سید اصغرهدف و اقتصاد240

       1,563,000,000سراسریشرکت هفت صبح ماندگارهفت صبح241

             36,000,000استانیپرویزی بابادی ، افشارهما خوزستان242

          777,280,000منطقه ایطاقتی احسن ، نصرت اهللهمدان پیام243

          824,320,000سراسریشجاع پوریان ، ولی اهللهمدلی244

          450,300,000سراسریحزب وحدت و همکاری ملیهمکاری ملی245

          300,960,000سراسریشرکت نمایشگاه های بین المللی مجازی جهان سبزهنرمند246
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