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ابراهيم بهشتي(دبیر)  ،فرناز حسنعليزاده  ،احسان بداغی  ،مهراوه خوارزمي ،مرتضي گلپور
مریم ساالری  ،سینا رحیمپور ،راضیه خوئینیها

اجتماعی

گزارش

محمد مطلق(دبیر)  ،حميد حاجي پور  ،مریم طالشي  ،محمد معصوميان  ،ترانه بنييعقوب

حوادث

داریوش آرمان(دبیر)  ،زهره صفاري ،محمد بلوري  ،بهمن عبدالهي  ،مرضیه همایونی
کامران علمدهی  ،معصومه مراد پور  ،آرزو کیهان ،ناهید پروری ،مریم سخا

آی تی

مینو مؤمنی(دبیر)  ،سوسن صادقی  ،میترا جلیلی  ،میثم لطفی  ،سونیتا سرابپور

حسین مسلم(دبیر)  ،مريم شهبازي  ،نرگس عاشوري  ،ندا سيجاني  ،حسن همایون
محسن بوالحسنی  ،الهه خسروی یگانه ،سعیده احسانیراد

زهرا غالمي(دبیر)  ،ندا آكيش ،فرحناز دهقی ،بیتا میرعظیمی  ،فروغ احمدی

فرح خادمالمله(دبیر)  ،سیدمسلم يگانه  ،زهره افشاری  ،پريسا عظيمي  ،شيما جهانبخش

ورزشی

مهدی ملکی(دبیر)  ،وصال روحانی  ،محمد محمدي سدهي  ،حامد جیرودی ،آذین آقاجانی

حقوقی
اندیشه
پایداری

محمد رضا عزیزی(دبیر)  ،فرناز قلعه دار  ،حمیده گودرزی  ،حمید رضا بازگشا
لیدا فخری(دبیر)  ،مهسا رمضانی

زندگی
عکس

آرشیو عکس

نمابر88761254 :
تلفن88761720 :
روابط عمومی88769074-5 :
نشانی :تهران خیابان خرمشهر -شماره 208
صندوق پستی15875-5388 :
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
88548892-5
پیامک - 3000451213 :روابط عمومی
امور مشترکین88748800 :
چاپ ویژهنامه :رواق روشن مهر
سازمان آگهیهاي روزنامه ايران :دارنده گواهينامه ايزو
9001ازشركت NISCERT
تهران خیابان خرمشهر شماره 16تلفن88500601-4 :
پذيرش سازمان آگهيها1877 :

محمد طاهری

سیدحسین قاآنی(دبیر)  ،هدي هاشمي  ،حميده اميني فرد  ،زهرا کشوری
فریبا خاناحمدی  ،مژگان جمشیدی  ،یاسمن صادق شیرازی  ،الهه زارعی

ایران زمین

مدیر عامل:
محمد تقی روغنی ها
مدیر مسئول:
محمد فاضلی

اکبر محمدی

اقتصادی

جهان

صاحب امتیاز:
خبرگزاري جمهوري اسالمي

ی  ،سعید اینانلو
حسن ابراهیم 

صاحب صادقی(دبیر)  ،سیاوش رضایی  ،مرجان اسالميفر  ،عطيه لباف  ،سهیال یادگاری  ،ریحانه یاسینی،سارا محقق

فرهنگی

سالنامه نوروزی «ایران» اسفندماه 1396

محمد نوری ،امير يوسفي  ،رامین رادنیا

آلبوم قرن
تاریخ

خوانندگان /کارآفرینی
طرح
طنز

صفحه آرایی ویژه نامه
گروه صفحه آرایی«ایران»
دبیر حوزه مدیر عامل
دستیار اجرایی سردبیری
مسئول دفتر سردبیری
کانال تلگرام
توئیتر

تصحیح ،ویراستاری
حروفچینی

لیتو گرافی و چاپ

امور اداری
امور مالی
فناوری اطالعات و
ارتباطات
سایت

روابط عمومی

حفاظت فیزیکی
حمل و نقل
تدارکات

اسماعیل علوی(دبیر)  ،مرجان قندی

یوسف حیدری(معاون گروه)  ،سهيال نوري  ،مهسا قوی قلب ،پرستو رفيعي

ابوالفضل نسایی(دبیر) ،رضا معطریان،امیرحسام زرافشان ،سجاد صفری ،علی محمدی ،نعیم احمدی،امیررجبی
شیدا میروهابی ،زینب نجفی ،نرگس حبیبی ،مهدی خوشنویس

کاووس صادقلو(دبیر) ،علی حسنپور
حسن مجیدی(سرپرست)  ،حمیرا حیدریان

حسن فرامرزی (سرپرست)  ،محبوبه مصرقانی

اردشیر رستمی ،هانی انصاری  ،فیروزه مظفری  ،یاشار قهرمانی ،پریسا نوراللهی

آیدین سیار سریع (سرپرست) ،فریور خراباتی ،علیرضا کاردار ،محمد امین فرشاد مهر ،وحید میرزایی
محسن رئوفی (سرپرست)  ،محمد عباسپور ،امید بحری
پرويز آزموده  ،حجت حکیمی  ،مهدي ماه پيكر  ،بهروز شیخی ،روشنک نبوی  ،نسرین رحمانی
حسن بریری  ،مهدی بخشی

رضا درویش
جواد عبدی
رامین افشاری

شهباز رحمانی

سبحان حسنوند

محسن جانیپور(دبیر)  ،ناصر نوذري  ،احمد تهوري  ،عليرضا آبايي ،داريوش کمالیپورآزاد  ،مريم فريدنيا
فريبا جمالي  ،زينب رجبي  ،فرمهر صدقي  ،حميدرضاشيخي  ،حميد كرمعلي  ،مجيد گرامي
مهدي كلهرنژاد  ،نسرين خادمي
ابراهیم نجفی(دبیر)  ،مجيد سلطاني  ،عليرضا خاموشي  ،سميه اينانلو  ،امیر سعادت کاشانی

بابک اسکندر نیا (سرپرست)  ،حسین فدایی  ،محمد رضا قادری  ،یونس پورتقی
سید جواد شریفی  ،قاسم زرقومی  ،محمد آقارضی  ،محمود حمیدی  ،محسن ظریفی

مهدی انصاری  ،امیر محمد قادری  ،غالمرضا علیجانی آرام  ،حسن مشهدی ملک  ،مرتضی شکوهی

سید محمود امینی(مدیر) ،سید مجتبی لعلی ،حمید پورعلی ،حسین حسنزاده ،سید محسن مرتضوی
فهیمه فرحخواه ،محمد جمالی ،ناهید سخاء ،سکینه عالمه ،معصومه اکبری

داریوش صارمی (مدیر) ،افسانه حسینی ،امین شاجانی ،علیاصغردرگاهی

احمد فتاحی (مدیر)  ،امید نیکویی  ،علی عبداهللزاده  ،پیمان سلیبیگ  ،مهدی کریمیان  ،علیشاکر
حسن متین ارفع  ،احمد وکیلپور  ،فرهاد سلیم  ،کيوان شاهد ،محسن صدفی  ،شهرام زارع پور
حمید آذیش ،محمد نیکفر
محمد هوشمند  ،علی بیرقدار
مختار حداد (سرپرست)  ،محمود قزوینیان  ،عباس گودرزی  ،فرهاد اسفندیاری  ،احمد قزوینیان
محمد علمی  ،سید رضا احمد نژاد  ،حسین فرهادی  ،اسداهلل پاکدل  ،علیرضا مجیدی ،رضا غفرانی
خیراهلل امیرپور  ،علی شیرخانزاده ،اصغر افضلی  ،بهروز خندابی  ،مجی د فارس ،رحیم شریفی
میثم نوبخت  ،محمد حسن قدیانی  ،مسعود قیاسی  ،معصوم همتی  ،مهدی رحمانی ،حسن اصغری
ناصر جدیری مسگران  ،محمد علی شاملو  ،علی فردینی  ،مرتضی عوضبیگی  ،مهدی کمیجانی
بهرام عنصری  ،مجتبی تکلو  ،محمد علی محمدیان ،احمد عبدلی

