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شماره  /308پاييز و زمستان 1396

راهنماي درخواست اشتراك
اگر خواهان اشتراك نشريه « اطالعات سياسي ـ اقتصادي » هستيد :
برگ اشتراك را كامل و خوانا پر كنيد
حق اشتراك را به حساب جاري  251005060نزد بانك تجارت  ،شعبه ميرداماد شرقي تهران كد  351به نام موسسه
اطالعات ( قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت ) واريز كنيد.
رونوشت برگ رسيد بانكي را تا پايان دورة اشتراك نزد خود نگهداريد.
از فرستادن پول نقد بابت اشتراك خودداري كنيد.
در صورتي كه قبالً مشترك بوده ايد ،شماره اشتراك را در برگ تجديد اشتراك قيد كنيد.
بريده يا رونوشت برگة تكميل شده را همراه اصل رسيد بانكي با پست سفارشي به نشاني زير ارسال كنيد:
تهران  :بلوار ميرداماد ـ خيابان نفت جنوبي ـ ساختمان روزنامه اطالعات(بخش اشتراك) كدپستي 15499-53111

توجه:

* درصورت عدم دريافت نشريه تا  15روز پس
از انتشار آن با شمارة تلفنهاي  29993471و
 29993472بخش آبونمان تماس حاصل نماييد.
* استادان دانشگاهها  ،آموزگاران  ،دانشجويان و
دانش آموزان مي توانند با فرستادن رونوشت برگة
شناسايي معتبر(پشت و روي برگه) و معرفينامه
از محل كار يا تحصيل از اشتراك ويژه به مبلغ
 20000تومان استفاده كنند.
* براي تمديد اشتراك ويژه براي استادان
دانشگاهها  ،آموزگاران ،دانشجويان و دانش آموزان
الزم است معرفينامه از محل كار يا تحصيل معتبر
دومرتبه ارسال شود.
* براي تهيه شماره هاي گذشته به تكفروشي
روزنامه اطالعات (تلفن ) 29993686 :يا واحد
فروش (انتشارات اطالعات) واقع در خيابان
انقالب ،مقابل درب اصلي دانشگاه تهران (تلفن:
 ) 66460734مراجعه فرماييد.

نام و نام خانوادگي :
نشاني مشترك :

كد پستي :
تلفن :

يك سال

شش ماه

هزينه اشتراك

25500تومان

 12750تومان

داخل كشور :سفارشی  31000تومان

15500تومان

داخل كشور:عادی

خارج از کشور گروه یک عادی  102000تومان

51000تومان

خارج از کشور گروه یک سفارشی 162500تومان

 81250تومان

123000تومان

 61500تومان

خارج از کشور گروه  2سفارشی 183500تومان

91750تومان

171000تومان

85500تومان

خارج از کشور گروه  2عادی

خارج از کشور گروه  3عادی

خارج از کشور گروه  3سفارشی 228500تومان

برگ درخواست اشتراك

سياسي

.............................................................................................................................................

114250تومان

تصادي
اق

......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

صندوق پستي :

قب ً
ال مشترك بودهايد

شماره اشتراك قبلي

(قيد كد پستي الزامي است )

