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کتابچه بهار 1398

معاونین سردبیر

امیر یوسفی ،سرگه بارسقیان.

مدیر هنری

محمد طاهری.

دستیار اجرایی سردبیر
در ویژهنامه

فرناز حسنعلیزاده.

سیاسی

ابراهیم بهشتی (دبیر) ،فرناز حسنعلیزاده ،احسان بداغی ،مهراوه خوارزمی ،مرتضی گل پور ،مریم ساالری
رضوانه رضایی پور ،راضیه خوئینی ها.

اقتصادی

سیاوش رضایی ،مرجان اسالمی فر ،عطیه لباف ،سهیال یادگاری ،ریحانه یاسینی ،سارا محقق.

فرهنگی

حسین مسلم (دبیر) ،مریم شهبازی ،نرگس عاشوری ،ندا سیجانی ،مریم سادات گوشه ،محسن بوالحسنی ،سعیده
احسانی راد ،بهنام ناصری.

اجتماعی

سید حسین قاآنی (دبیر) ،هدی هاشمی ،حمیده امینی فرد ،زهرا کشوری ،پرستو رفیعی ،مهسا قوی قلب ،یاسمن
صادق شیرازی ،الهه زارعی.

جهان

زهرا غالمی (دبیر) ،ندا آکیش ،فرحناز دهقی ،فروغ احمدی.

گزارش  /جوان

محمد مطلق (دبیر) ،حمید حاجی پور ،مریم طالشی ،محمد معصومیان ،ترانه بنی یعقوب ،یوسف حیدری ،سهیال نوری،
یگانه خدامی.

ایران زمین

سید مسلم یگانه ،زهره افشاری ،پریسا عظیمی ،شیما جهان بخش ،فاطمه جعفری.

حوادث

فرناز قلعه دار(دبیر) ،محمد بلوری ،زهره صفاری ،بهمن عبدالهی ،مرضیه همایونی ،کامران علمدهی ،معصومه
مرادپور ،آرزو کیهان ،ناهید پروری ،مریم سخا.

ورزشی

مهدی ملکی (دبیر) ،وصال روحانی ،محمد محمدی سدهی ،حامد جیرودی ،آذین آقاجانی.

آی تی

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

حقوقی

محمد رضا عزیزی (دبیر) ،حمیده گودرزی ،حمید رضا بازگشا.

اندیشه

لیدا فخری (دبیر) ،مهسا رمضانی.

پایداری

اسماعیل علوی (دبیر) ،مرجان قندی.

عکس

ابوالفضل نسایی (دبیر) ،رضا معطریان ،امیر حسام زرافشان ،سجاد صفری ،علی محمدی ،نعیم احمدی ،امیر رجبی.

آرشیو عکس

شیدا میروهابی ،زینب نجفی ،نرگس حبیبی ،مهدی خوش نویس.

آلبوم قرن

کاووس صادقلو (دبیر) ،علی حسن پور.

تاریخ

حسن مجیدی (مسئول صفحه) ،حمیرا حیدریان.

طرح

اردشیر رستمی ،هانی انصاری.

توانش

سمیه افشین فر(دبیر) ،محبوبه مصرقانی ،محدثه جعفری ،مجيد سرايی ،ندا طيوري ،راضيه کباري ،امید هاشمی،
امیر سرمدی.

استانها

شیدا جعفری (دبیر) ،زهره توکلي ،بیتا حسن نژاد ،نسرین خادمی ،هما پورآنجلسیان ،حسین محمدی ،میثم اسدی،
رضا محمودی ،رحمان احمدي ،مسعود اميرجاللي ،حسن فرامرزي.

ناظران

حسن ابراهیمی ،سعید اینانلو.

دستیارمدیرعامل
دراموربازرگانی

حامد صمدی.

مدیر آگهی ها

اکبر محمدی.

دبیر حوزه مدیرعامل

رضا درویش.

دفتر سردبیری

رامین افشاری  ،جواد عبدی

آنالین و سایت

شهباز رحمانی .سیروس جوانبخت ،جمال حضرتی ،سهیل سراییان؛ محمد هوشمند و علی بیرقدار

صفحه آرایی ویژه نامه

محسن رئوفی (سرپرست) ،محمد عباس پور ،دنیا حق شنو.

گروه صفحه آرایی

پرویز آزموده ،حجت حکیمی ،امید بحری ،مهدی ماه پیکر ،بهروز شیخی ،روشنک نبوی ،حسن بریری ،مهدی بخشی.

تصحیح ویراستاری

محسن جانی پور (دبیر) ،ناصر نوذری ،احمد تهوری ،فریبا جمالی ،مریم فریدنیا ،فرمهر صدقی ،زینب رجبی ،علیرضا
آبایی ،داریوش کمالی پور آزاد ،حمید رضا شیخی ،حمید کرمعلی ،مجید گرامی ،مهدی کلهر نژاد.

حروفچینی

ابراهیم نجفی (دبیر) ،مجید سلطانی ،علیرضا خاموشی ،سمیه اینانلو ،داوود مبارکی ،امیرسعادت کاشانی.

لیتوگرافی و چاپ

بابک اسکندرنیا (سرپرست) ،حسین فدایی ،محمد رضا قادری ،سیدجواد شریفی ،قاسم زرقومی ،محمد آقارضی،
محمود حمیدی ،محسن ظریفی ،مهدی انصاری ،امیرمحمد قادری ،غالمرضا علیجانی آرام ،حسن مشهدی ملک،
مرتضی شکوهی ،اکبر باباخانی ،سجاد اصل رضایی ،مصطفی فتحعلیپور و فرهاد صادقی.
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