
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری - 99یارانه نوبت دوم سال 

مبلغ پیشنهادیصاحب امتیازعنوان مجوزدوره انتشارردیف

                   20,000,000مددی ، پرویزنور 114پایگاه خبری1

                140,000,000غرضی ، سید محمد زهیرآنالین 55پایگاه خبری2

                   15,000,000ناظمی ، هادیالبرز 90پایگاه خبری3

                   30,000,000جمیلی ، غالمحسیناتاق خبرپایگاه خبری4

                160,000,000صابری ، اکبراتحاد خبرپایگاه خبری5

                   92,000,000اختر محققی ، مهدیاخبار خوبپایگاه خبری6

                   83,000,000هوشیار حسینی ، سیاوشاختبارپایگاه خبری7

                   20,000,000شرکت رسانه رویداد پارسیاصفهان امروز آنالینپایگاه خبری8

                200,000,000موسسه اعتدال رسانه.اعتدالپایگاه خبری9

                   30,000,000موسسه غیر تجاری مطبوعاتی گسترش رسانه ها و سامانه های دیده بانافتاناپایگاه خبری10

                200,000,000پیرهادی ، مهدیافکار نیوزپایگاه خبری11

                230,000,000کاظمی ، مریماقتصاد آنالینپایگاه خبری12

                150,000,000خادم المله ، احمداقتصاد برترپایگاه خبری13

                200,000,000علیخانلو ، توحیداقتصادی ایرانخبرگزاری14

                300,000,000محمدی ، سجادالفپایگاه خبری15

                300,000,000شفیعیان ، علی اصغرانصاف خبرپایگاه خبری16

                120,000,000سلیمان زاده ، شهرامانعکاس بنابپایگاه خبری17

                   70,000,000آستانی ، سید مهدیایران اکونومیستپایگاه خبری18

                   92,000,000امیدپرور ، نجمهآبان پرسپایگاه خبری19

                110,000,000صفاری ، هادیآرمان اقتصادیپایگاه خبری20

                250,000,000موسسه اطالع رسانی خبرگزاری آریاآریاخبرگزاری21

                   40,000,000رحیمی ، مهوشآفتاب دلپایگاه خبری22

                110,000,000غالمی تبار ، فرزانهآوای ایرانیانپایگاه خبری23

                   20,000,000بدری ، فتاحآوای رودکوفپایگاه خبری24

                   40,000,000قاضی پور ، فرحنازباز انتخاباتپایگاه خبری25

                110,000,000شرکت اطالع رسانی و خدمات بورسبازار سرمایه ایرانپایگاه خبری26

                110,000,000فریادرس ، لیالبانکداری ایرانیپایگاه خبری27

                   92,000,000بهادری ، کامبیزبدر خبرپایگاه خبری28

                   50,000,000محمودی ، مصطفیبرزن نیوزپایگاه خبری29

                   83,000,000قرایی ، مریمبقاع خبرپایگاه خبری30

                200,000,000شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی24بورس پایگاه خبری31

                150,000,000امینی ، بابکبولتن نیوزپایگاه خبری32

                   80,000,000شیخ االسالم ، ربابهبه سایتپایگاه خبری33

                170,000,000موسسه اندیشه سرای ماکانبیتوتهپایگاه خبری34

                   30,000,000نوفرستی ، محسنبیرجند رساپایگاه خبری35

                117,000,000ماهی صفت ، شهرهپارس فارسپایگاه خبری36

                230,000,000اسکندری کفشگرکالئی ، زهراپارسینهپایگاه خبری37

                   40,000,000یوسفی ، میالدپاوه پرسپایگاه خبری38
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                   77,000,000سید صدر ، سید محمدپرتال حمل و نقلپایگاه خبری39

                   20,000,000قادری ، اسامهپینووسپایگاه خبری40

                300,000,000امیری ، امیرعلیتابناک امروزپایگاه خبری41

                150,000,000شرافت ، محمدتارود دماوندپایگاه خبری42

                   70,000,000ظریفیان شفیعی ، محسنتعاون آنالینپایگاه خبری43

                   92,000,000عروجی ، عذراتگپایگاه خبری44

                200,000,000واحدی پور تبریزی ، غالمحسینتوریسم آنالینپایگاه خبری45

                   92,000,000میرعرب رضی ، سید مصطفیتیتر آزادپایگاه خبری46

                110,000,000بابایی ، رامینتیتر برترپایگاه خبری47

                160,000,000موسسه اطالع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نویدتینپایگاه خبری48

                   30,000,000مهربان ، عین الهجار پرسپایگاه خبری49

                   20,000,000کاکاخانی ، مهدیجامکپایگاه خبری50

                300,000,000موسسه مطبوعاتی و اطالع رسانی جمارانجمارانپایگاه خبری51

                   35,000,000حضرتی آقاباقر ، مریمجهانی خبرپایگاه خبری52

                120,000,000نظری ، علیچهار دانگهپایگاه خبری53

                   57,000,000غمخوار بین کالیی ، علیرضاحامیان محیط زیست پاکپایگاه خبری54

                160,000,000برآسود ، محسنحامیان والیتپایگاه خبری55

                   50,000,000کاظمی گلوگاهی ، محمد حسنحکیم مهرپایگاه خبری56

                   80,000,000منتظری ، سید مجتبی8خبر پایگاه خبری57

                600,000,000معزی ، علیرضاخبر آنالینخبرگزاری58

                200,000,000موسسه مطالعات فرهنگی مستشهدین وصالخبر قمپایگاه خبری59

                   85,000,000بهارفر ، بهارهخبر ورزش زنانپایگاه خبری60

                   15,000,000رضایی ، کورشخبرآورانپایگاه خبری61

                200,000,000خضریان ، علیخبرنامه دانشجویان ایرانپایگاه خبری62

                110,000,000عابدپور ، امیرخرداد خبرپایگاه خبری63

                   30,000,000بروغنی ، احمدخودرو نویسپایگاه خبری64

                200,000,000مجتمع آموزشی امام صادق عداناخبرگزاری65

                   57,000,000جمشیدی ، سیدرضادانستنی آنالینپایگاه خبری66

                   92,000,000پاکاری ، سودهدانشجو آزادپایگاه خبری67

                   30,000,000نمایشی ، محمد علیدنیای معدنپایگاه خبری68

                200,000,000محمدپور ، امیردیار میرزاپایگاه خبری69

                   77,000,000احمدی بزچلوئی ، نوشیندیدار امروزپایگاه خبری70

                100,000,000سجادی نژاد ، سیدرضادین آنالینپایگاه خبری71

                   20,000,000علی آبادیان ، الهامدیوان اقتصادپایگاه خبری72

                120,000,000ذاکری ، سعیدذاکر خبرپایگاه خبری73

                   30,000,000دوستی ، علیرادیو معدنپایگاه خبری74

                   15,000,000آذرمهر ، سمیهراسان خبرپایگاه خبری75

                   15,000,000درخش ، خدایارراک نیوزپایگاه خبری76
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                   92,000,000جامی ، رضاراه اترکپایگاه خبری77

                150,000,000موسسه غیر تجاری راه برترین های سبک زندگیراه برترین هاپایگاه خبری78

                   92,000,000شرکت گروه پارسیان هوشمند یگانهرتبه آنالینپایگاه خبری79

                230,000,000شرکت نگاه تیزبین وقایع شهررک ناپایگاه خبری80

                   35,000,000موسسه همگامان اندیشه زمانرمزگشا نیوزپایگاه خبری81

                110,000,000زنگنه ، فاطمهرود آورپایگاه خبری82

                200,000,000حیدری ، محمد24رویداد پایگاه خبری83

                   15,000,000خسروپرست ، نجمهزاهد نیوزپایگاه خبری84

                   30,000,000جمشیرزائی ، عبدالجلیلزاهدان پیگیرپایگاه خبری85

                   92,000,000صفرخان مؤذنی ، عطیهزرین نامهپایگاه خبری86

                160,000,000جنان صفت ، محمد صادق24ساعت پایگاه خبری87

                160,000,000فیاضی ، سید هادیستاره هاپایگاه خبری88

                   28,000,000بشکوه ، عباسسرزمین ارتباطاتپایگاه خبری89

                   30,000,000صالحی ، فرهادسالم پاوهپایگاه خبری90

                200,000,000ریاض ، سیدعلیسالمتخبرگزاری91

                   50,000,000نیکانلو ، سمیهسیب پرسپایگاه خبری92

                250,000,000فاتح ، مسعودسیتناپایگاه خبری93

                170,000,000موسسه جامعه اسالمی هنرمندانسینما پرسپایگاه خبری94

                   85,000,000تقی زاده بهجتی ، حامدسینما خانهپایگاه خبری95

                200,000,000کثیریان ، کیوانسینما سینماپایگاه خبری96

                   30,000,000باقریان ، مهدیشاراپایگاه خبری97

                138,000,000مفتخری مظاهری ، علیرضاشایناپایگاه خبری98

                   80,000,000آالدپوش ، سعیدشبکه تصویرپایگاه خبری99

                300,000,000حسینی توسل ، مجتبیشفقناپایگاه خبری100

                138,000,000نجفی ، فاطمهشما نیوزپایگاه خبری101

                   92,000,000محمدپور زرندی ، حسینشهر فرداپایگاه خبری102

                120,000,000روح االمین ، سید علیشیرین طنزپایگاه خبری103

                   50,000,000مهدی پور ، حمید رضاصبای سالمتپایگاه خبری104

                200,000,000احدیان پور پروین ، نیلوفرصدای بانکپایگاه خبری105

                110,000,000حسینی ، سیدمهدیصلح خبرپایگاه خبری106

                   92,000,000مهرابی ، پویاصنعت نماپایگاه خبری107

                120,000,000نجاتی آرانی ، حمزهطاووس بهشتپایگاه خبری108

                   92,000,000شرکت محتوانگاران نوآور طرفداریطرفداریپایگاه خبری109

                   20,000,000گریوانی ، رقیهعصر اترکپایگاه خبری110

                300,000,000محمدی ، جعفرعصر ایرانپایگاه خبری111

                   92,000,000مرادی ، معصومهعصر پرسپایگاه خبری112

                230,000,000جعفری ، محمد حسینعصر خبرپایگاه خبری113

                160,000,000فرمانی ، شهرامعصر خودروپایگاه خبری114
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                140,000,000غالمحسین طهرانی مقدم ، محمدهادیعصرهامونپایگاه خبری115

                   92,000,000شفق ، داودغالت نیوزپایگاه خبری116

                160,000,000ساقی ، بهروزفاش نیوزپایگاه خبری117

                   15,000,000تقی پور ، سجادفانوس زاگرسپایگاه خبری118

                300,000,000شرکت فراروی سپهر فرزانگانفراروپایگاه خبری119

                170,000,000مفتاح ، محمدصالحفرداپایگاه خبری120

                   30,000,000کامیار ، مهدیفناوری پیشرفتهپایگاه خبری121

                110,000,000اردهالی ، سیدحامدفوتسالپایگاه خبری122

                   92,000,000شاددل ، راحلهقابوس نامهپایگاه خبری123

                100,000,000دریس ، هادیقم پرسپایگاه خبری124

                   57,000,000پشوتن فرد ، ساراقم نماپایگاه خبری125

                540,000,000(ایلنا)موسسه اطالع رسانی و خبرگزاری کار ایران کار ایرانخبرگزاری126

                   20,000,000آریان نیا ، محمدکاسپین خبرپایگاه خبری127

                   60,000,000شیخ زاده ، علیکانال نفتپایگاه خبری128

                200,000,000حدادی ، محمدرضاکتاب نیوزپایگاه خبری129

                   35,000,000حاجی غفوری بوکانی ، آزادکردستان فرداپایگاه خبری130

                120,000,000موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمانکرمان نوپایگاه خبری131

                200,000,000مهرنوش ، میناکسب و کار نیوزپایگاه خبری132

                   92,000,000حاجی محمد علی ، طاهرهکالس بیستپایگاه خبری133

                   15,000,000طرهانی نژاد ، ابوطالبکوهنانی نیوزپایگاه خبری134

                   92,000,000سهرابی ، مهدیگروپایگاه خبری135

                   35,000,000مجاز ، بختیارگلدشت کرمانپایگاه خبری136

                120,000,000علمدار ، هادیگلستان ماپایگاه خبری137

                120,000,000محسنی هوشیار ، روح الهگیل خبرپایگاه خبری138

                200,000,000فردحسینی ، مهسالیزناپایگاه خبری139

                   50,000,000نجمی صادق ، احمدمباحثاتپایگاه خبری140

                180,000,000موسسه فرهنگی خبری هنری مرور وقایع جهانمرور وقایع جهانخبرگزاری141

                   70,000,000عباسی فشکی ، فریبامستقل آنالینپایگاه خبری142

                100,000,000موسسه فرهنگی مطبوعاتی یاوران خورشید مشرقمشرقپایگاه خبری143

                120,000,000موسسه غیرتجاری نگین رسانه همراهموبناپایگاه خبری144

                110,000,000رویتوند غیاثوند ، داودمودگانپایگاه خبری145

                   92,000,000رضایی ، لیالموسیقی فارسپایگاه خبری146

                   30,000,000عظیمی ، علیمیگناپایگاه خبری147

                250,000,000پورمحمدی ، علینامه نیوزپایگاه خبری148

                   30,000,000نورانی زنوز ، لعیانای قلمپایگاه خبری149

                110,000,000مرادی ، حمدالهنبض سحرپایگاه خبری150

                200,000,000پاکباز خسروشاهی ، علینخست نیوزپایگاه خبری151

                   30,000,000مسلمانزاده ، نصرتنسیم قاینپایگاه خبری152
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                   92,000,000کریمی رادپور ، مرضیهنشاط شهرپایگاه خبری153

                   20,000,000مرادی طوف خیمه ، نسریننفت سارانپایگاه خبری154

                120,000,000قدیری رازلیقی ، مهدینفت ماپایگاه خبری155

                100,000,000رسولی ، امیرابراهیمنمایندهپایگاه خبری156

                   92,000,000محمدی ، نازیالنمایه بانکپایگاه خبری157

                   72,000,000منشوری ، مسعود.نوید صبحپایگاه خبری158

                   92,000,000کوهی ، امیننیلکوهپایگاه خبری159

                   20,000,000ناصری ، حسینوهارپایگاه خبری160

                150,000,000وطمانی ، هرمانهاژهپایگاه خبری161

                   20,000,000بهروزی ، فرحنازهاناخبرپایگاه خبری162

                   80,000,000تقدسی ، احسانهشت صبحپایگاه خبری163

                   70,000,000افشاری ، معصومههفت پرسپایگاه خبری164

                   20,000,000کاظمی ، تاج محمدهمزیستی نیوزپایگاه خبری165

                   80,000,000آقا محمدی ، علی..هموطن سالمپایگاه خبری166

                170,000,000افضلی ، مهدیهنر آنالینپایگاه خبری167

                   57,000,000سیف بهزاد ، اردوانهنرنامه امروزپایگاه خبری168

                   20,000,000صادق امیری ، سامانیاریزانپایگاه خبری169

                   92,000,000جایدری ، محمدرضایافتهپایگاه خبری170

                   30,000,000نارنجی ، امیر حسینیوزروپایگاه خبری171
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