
1399نوبت چهارم سال - گزارش حمایت پایگاه های خبری 
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147,000,000     1137جواد مهاجر24پایگاه خبری168874

598پایگاه خبری223742
موسسه مطالعات فرهنگی مستشهدین 

وصال
1150.75     202,000,000

122,000,000     1.2130.6مددی ، پرویزنور114پایگاه خبری375899

165,000,000     1.2141.4علیزاده ، سید نجم الدینآبان19پایگاه خبری477747

225,000,000     1156.5غرضی ، سید محمد زهیرآنالین55پایگاه خبری523799

61,000,000       1.1115.4ناظمی ، هادیالبرز90پایگاه خبری675566

197,000,000     1.1149.5صابری ، اکبراتحاد خبرپایگاه خبری774182

53,000,000       1.1113.2هاشمی ، زینباحتسابپایگاه خبری874083

55,000,000       1.1113.75عباسپور شاهمرس ، مهدیاحرار خبرپایگاه خبری974578

113,000,000     1.1128.325اقتصاد ، علیرضااحوال نیوزپایگاه خبری1080599

57,000,000       1120.5مفتخری مظاهری ، علیرضااخبار اصنافپایگاه خبری1177905

36,000,000       119رنجبر فرد شیرازی ، جاویداخبار پولی مالیپایگاه خبری1273638

124,000,000     1131اختر محققی ، مهدیاخبار خوبپایگاه خبری1378942

61,000,000       1.1122اکبرنژاد ، عمراناخبار سواد کوهپایگاه خبری1473132

44,000,000       11.111باستانی ، میالداخبار شبکه هوانوردیپایگاه خبری1575868

31,000,000       1.117.7رمضانی کنچاء ، علیاخبار شمال ماپایگاه خبری1674285

43,000,000       1.1110.725خراسانی ، احمداخبار اللیپایگاه خبری1773136

166,000,000     1141.75دیده بان ، محمد نقیاخبار مرزپایگاه خبری1873879

163,000,000     1.1140.975کریم زاد شریفی ، امیراخبار نصرپایگاه خبری1924328

58,000,000       1114.5خاکیان ، یوسفاخبار نوینپایگاه خبری2080402

67,000,000       1.1116.775هوشیار حسینی ، سیاوشاختبارپایگاه خبری2174927

45,000,000       1111.25اسدی طاری ، محمد حسنارتباط امروزپایگاه خبری2274695

23,000,000       1.115.775آقایی مقدم ، سوزندهارس رساپایگاه خبری2378982

47,000,000       1111.75جوکار ، محسنارگ خبرپایگاه خبری2479009

18,000,000       1.114.4اشتری ، مژگانارمغان شهرپایگاه خبری2580235

126,000,000     1.1131.625عسکری اشکذری ، علیرضااشکذر خبرپایگاه خبری2675382

181,000,000     1.1145.375شرکت رسانه رویداد پارسیاصفهان امروز آنالینپایگاه خبری2778733

41,000,000       1.2110.2پوراسد ، ناصراطمینان نیوزپایگاه خبری2877531

203,000,000     1151موسسه اعتدال رسانهاعتدالپایگاه خبری2968886

76,000,000       1.1118.975محمدزاده علمداری ، بابکاعتدال آذربایجانپایگاه خبری3073885

285,000,000     1171.5حضرتی ، الیاساعتمادآنالینپایگاه خبری3176417

افتاناپایگاه خبری3274570
موسسه غیر تجاری مطبوعاتی گسترش 

رسانه ها و سامانه های دیده بان
11.123.1       92,000,000

15 از 1صفحه 
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19,000,000       1.214.8میرزایی ، غالمرضاافق ایالمپایگاه خبری3374170

64,000,000       1116موسوی ، حکمت الهافکار پرسپایگاه خبری3423018

241,000,000     1160.5پیرهادی ، مهدیافکار نیوزپایگاه خبری3575170

317,000,000     1179.5کاظمی ، مریماقتصاد آنالینپایگاه خبری3674334

127,000,000     1.1131.9محققیان ، مجیداقتصاد بازارپایگاه خبری3774458

88,000,000       1.1122حیدرپور اهوازی ، اسمعیلاقتصاد برخطپایگاه خبری3876990

94,000,000       1123.5عسگری ، مهرداداقتصاد تهرانپایگاه خبری3923878

31,000,000       11.17.7جمشیدی الریجانی ، مانیاقتصاد غذاپایگاه خبری4074719

72,000,000       11.118.15رستمی ، هوشیاراقتصاد نگارپایگاه خبری4180524

117,000,000     1142شرکت دنیای اقتصاد تاباناقتصاد نیوزپایگاه خبری4268887

188,000,000     1147.25نجفی ، فاطمهاقتصاد وطنپایگاه خبری4379175

255,000,000     1164حیدری ، محمد24اقتصادپایگاه خبری4474801

163,000,000     1141اسمعیلی نژاد ، فیروزاقتصادسرآمدآنالینپایگاه خبری4577388

219,000,000     1155آذرخش ، نفیسهاکو پرشینپایگاه خبری4623349

99,000,000       1124.75سرودلیر ، محمدرضااکو فارسپایگاه خبری4768890

181,000,000     1.2145.3افتخاری ، محمدصالحالبرز گلستانپایگاه خبری4874136

215,000,000     1154شرکت مینا گستر امروزالبرز ورزشیپایگاه خبری4923849

363,000,000     1191سجاد محمدیالفپایگاه خبری5068891

157,000,000     1.1139.325حسینی ، عفتامید بانوانپایگاه خبری5174750

53,000,000       1.1113.2پرویزی بابادی ، افشارامید خوزستانپایگاه خبری5277338

78,000,000       1.1119.525امیدپرور ، نجمهانارپرسپایگاه خبری5377162

363,000,000     1191مصطفی فقیهیانتخابپایگاه خبری5468892

105,000,000     1.1126.4منکوئی ، علیرضاانتخاب امروزپایگاه خبری5575343

31,000,000       1.117.7نیر ، سیدمهدیاندیشه خوزستانپایگاه خبری5678344

351,000,000     1188شفیعیان ، علی اصغرانصاف خبرپایگاه خبری5773549

223,000,000     1.1155.825سلیمان زاده ، شهرامانعکاس بنابپایگاه خبری5875925

60,000,000       1115زینب شیخیانعکاس روزپایگاه خبری5979893

83,000,000       1.1120.9مهدی زاده ، هادیاهر خبرپایگاه خبری6075082

56,000,000       1114آستانی ، سید مهدیایران اکونومیستپایگاه خبری6123380

36,000,000       11.19.075رحمانی مورچه خورتی ، محمدجوادایربانپایگاه خبری6275291

73,000,000       1118.25خاکدامن ، حوراایستانیوزپایگاه خبری6368897

53,000,000       1.2113.2میرزائی ، صفوراایالم بامدادپایگاه خبری6475454

33,000,000       1.218.4رحیمیان ، فرشتهایالم قلمپایگاه خبری6576597
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32,000,000       118خسروی ، محمدآب و غذاپایگاه خبری6668876

20,000,000       115آبا- شرکت توسعه ورزشهای آبی ایرانیان آباپایگاه خبری6768877

151,000,000     1.1139.875امیدپرور ، نجمهآبان پرسپایگاه خبری6878263

16,000,000       114کارآموزیان ، فاطمه مهساآبتابپایگاه خبری6973667

39,000,000       1.119.9مولوی ، علیآدینه پرسپایگاه خبری7077102

178,000,000     1.1144.55خوش نیت ، محمدآذر قلمپایگاه خبری7173625

31,000,000       1.117.7مقنی دهخوارقانی ، علی اصغرآذران نیوزپایگاه خبری7278137

107,000,000     1.1126.95صدیقی اضماره سفلی ، حامدآذرمغانپایگاه خبری7376883

206,000,000     1.2151.6آقازاده ، ابراهیمآراز خبرپایگاه خبری7476254

274,000,000     11.168.75صفاری ، هادیآرمان اقتصادیپایگاه خبری7578404

164,000,000     1.1141.25خلج ، آرمانآرمان آراپایگاه خبری7675035

130,000,000     1.1132.725ایازی ، محمدحسنآرمان تبریزپایگاه خبری7778279

57,000,000       11.114.3یاوری راد ، مرضیهآریا ورزشپایگاه خبری7880329

158,000,000     1.1139.6محمدپورفرد ، علیرضاآسا خبرپایگاه خبری7974139

76,000,000       1.1118.975افشاری ، ابراهیمآستان  خبرپایگاه خبری8073990

96,000,000       1.2119.2میرزاد ، رضاآفتاب ایالمپایگاه خبری8173124

114,000,000     1.2128.5رحیمی ، مهوشآفتاب دلپایگاه خبری8223897

44,000,000       11.111علیزاده للکامی ، محمد رضاآوا تصویرپایگاه خبری8378655

211,000,000     1153غالمی تبار ، فرزانهآوای ایرانیانپایگاه خبری8477191

67,000,000       1.1123.925منصوری ، سعیدآوای خزرپایگاه خبری8575426

123,000,000     1.1130.8ابراهیمی علی ابادی ، میالدآوای رشتپایگاه خبری8673726

144,000,000     1.1136.025عالی کردکالیی ، رقیهباران شمالپایگاه خبری8773988

185,000,000     1146.5قاضی پور ، فرحنازباز انتخاباتپایگاه خبری8823369

239,000,000     1160شرکت اطالع رسانی و خدمات بورسبازار سرمایه ایرانپایگاه خبری8979785

145,000,000     1136.5غالمی ، رضابازار  نیوزپایگاه خبری9078660

90,000,000       11.122.55موسسه فرارسانه جامع صنعت نماآسیابامناپایگاه خبری9174125

73,000,000       1118.25سعیدور بچه آّباد ، فاطمهبانک برتر نیوزپایگاه خبری9279602

89,000,000       1122.25جندقی ، محسنبانک مردمپایگاه خبری9375871

224,000,000     1156.25سلیمانیان نقندر ، شیمابانک و صنعتپایگاه خبری9476222

183,000,000     1146فریادرس ، لیالبانکداری ایرانیپایگاه خبری9574120

18,000,000       1.213.6جاوید ، حسنباور ماپایگاه خبری9676892

112,000,000     1.2128.2رستمی ، ذکریاباینگانپایگاه خبری9777788

94,000,000       11.123.65محمودی ، مصطفیبرزن نیوزپایگاه خبری9879104
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68,000,000       1.2117.1قوامی ، سعیدبروجن سالمپایگاه خبری9977058

114,000,000     1128.5قرایی ، مریمبقاع خبرپایگاه خبری10075037

59,000,000       1.1114.85مهدی زاده گوکی ، محبوبهبوتیاپایگاه خبری10173628

24بورس پایگاه خبری10276392
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان 

تحلیل فارابی
11.175.35     300,000,000

228,000,000     1.1157.2موسسه غیر تجاری هوشمند رسانه امروزبوشهری هاپایگاه خبری10375257

186,000,000     1146.75امینی ، بابکبولتن نیوزپایگاه خبری10423276

87,000,000       1121.75شهبازی ، مسعودبه روز ترین هاپایگاه خبری10578155

101,000,000     11.125.3شیخ االسالم ، ربابهبه سایتپایگاه خبری10675409

146,000,000     1136.75قنواتی ، منصوربهار نیوزپایگاه خبری10723222

102,000,000     1.1125.575کریمی رادپور ، مرضیهبهارانهپایگاه خبری10873147

10,000,000       1.112.2نجومی چوبری ، هانیهبهجت خبرپایگاه خبری10980076

188,000,000     1147.25میرزاحسینی ، عباسبهداشت نیوزپایگاه خبری11077041

9,000,000         1.211.2مرادی ، علی صفربیان روزپایگاه خبری11173150

190,000,000     1.1147.575موسسه اندیشه سرای ماکانبیتوتهپایگاه خبری11276028

180,000,000     1145.25ماهی صفت ، شهرهپارس فارسپایگاه خبری11324003

341,000,000     1185.5اسکندری کفشگرکالئی ، زهراپارسینهپایگاه خبری11474806

150,000,000     1137.75سید صدر ، سید محمدپرتال حمل و نقلپایگاه خبری11523373

171,000,000     1.11.142.955نعمتی ، مهدیپسماند ایرانپایگاه خبری11677048

131,000,000     1132.75شریفی بناب ، سید هادیپول بانکپایگاه خبری11778078

132,000,000     1133زمانی ، اکبرپول و تجارتپایگاه خبری11874514

100,000,000     1.2127.9سجادی اسدآبادی ، سیدخلیلپویا خبرپایگاه خبری11977529

80,000,000       1120دوپیکر ، صادقپویش خبرپایگاه خبری12080134

130,000,000     1.1132.725نیک کار چنیجانی ، معصومهپویشگران گیلپایگاه خبری12176989

48,000,000       1.2112موسوی ، الهامپهرهپایگاه خبری12274581

116,000,000     1129شفیعی ، زینبپیام بیناپایگاه خبری12380187

119,000,000     1.1129.975تورع ، محسنپیام خبرپایگاه خبری12478072

62,000,000       1.1115.675شیوخی ، علی اکبرپیام ملتپایگاه خبری12575563

163,000,000     1141واسعی ، سیدحامدپیشخوان خبرپایگاه خبری12678830

145,000,000     1.2136.3نمازیان ، سکینهپیشرفت استانپایگاه خبری12778652

103,000,000     1.1125.85معتمد ، رضاپیغام بوشهرپایگاه خبری12874449

167,000,000     1.1141.8اسمعیل نژاد ، مهدیپیک هشترودپایگاه خبری12973589

359,000,000     1190امیری ، امیرعلیتابناک امروزپایگاه خبری13068905
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206,000,000     1151.75شرافت ، محمدتارود دماوندپایگاه خبری13173705

40,000,000       1110موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه24تامین پایگاه خبری13277693

215,000,000     1.1153.9حاجی نیاء لیل آبادی ، امیرتبریز جوانپایگاه خبری13380566

170,000,000     1142.75نعمتی ، اصغرتجارت آنالینپایگاه خبری13479021

299,000,000     1175بهرامی ، حمیدرضاتجارت نیوزپایگاه خبری13575886

12,000,000       113گل وری ، علیتحلیل ایرانپایگاه خبری13673555

84,000,000       1121دیانی ، امیرتدبیر تازه نیوزپایگاه خبری13780884

116,000,000     1.2129.1دانشمند ، نورمحمدترکمن سسیپایگاه خبری13877972

132,000,000     11.133ظریفیان شفیعی ، محسنتعاون آنالینپایگاه خبری13979178

32,000,000       118عروجی ، عذراتگپایگاه خبری14077766

159,000,000     1157واحدی پور تبریزی ، غالمحسینتوریسم آنالینپایگاه خبری14177748

94,000,000       1123.5جمشیدی الریجانی ، مزدک20تیتر پایگاه خبری14274696

219,000,000     1155بابایی ، رامینتیتر برترپایگاه خبری14376672

61,000,000       1.1115.4دانشمند دیزیچه ، محمد صادقجارچی مبارکهپایگاه خبری14477063

101,000,000     1.1125.3سحرخیز فومنی ، علیرضاجارستانپایگاه خبری14577411

221,000,000     1155.5عسکری ، محمدجوادجام نیوزپایگاه خبری14673632

60,000,000       1.2115کاکاخانی ، مهدیجامکپایگاه خبری14776661

68,000,000       1.1117.05وهابی ، مجتبیجاهد خبرپایگاه خبری14876928

67,000,000       1.1116.775لطفی نژاد جاللی ، مرتضیجالل شرقپایگاه خبری14977575

351,000,000     1188موسسه مطبوعاتی و اطالع رسانی جمارانجمارانپایگاه خبری15076708

26,000,000       1.116.6پروین ، فرهاد24جنوب پایگاه خبری15180058

75,000,000       1.1118.7قمر ، منصورجنوب فردا نیوزپایگاه خبری15279297

275,000,000     1169سروری ، پرویزجهانپایگاه خبری15368908

58,000,000       1114.5حضرتی آقاباقر ، مریمجهانی خبرپایگاه خبری15473868

80,000,000       1.1120.075حسینی ، سیده فریباچالوس نیوزپایگاه خبری15574885

18,000,000       1.114.4طاهری دولت آبادی ، الهامچشم برخوارپایگاه خبری15677343

148,000,000     1.2137.2فرزبدنیا ، اعظمچهار بهارانپایگاه خبری15774577

83,000,000       1.1126.125نظری ، علیچهار دانگهپایگاه خبری15873665

123,000,000     1130.75غمخوار بین کالیی ، علیرضاحامیان محیط زیست پاکپایگاه خبری15973998

72,000,000       1118برآسود ، محسنحامیان والیتپایگاه خبری16077144

127,000,000     1.1131.9ثابت رفتار ، بهنیاحرف تازهپایگاه خبری16177736

87,000,000       1121.75ضرغامی ، مهدیحزب اهلل نیوزپایگاه خبری16223134
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36,000,000       1113موسوی ، حکمت الهحکمت نیوزپایگاه خبری16379135

44,000,000       1.1111مشتاق ، ایمانخانه فوتسالپایگاه خبری16475711

129,000,000     1.2132.4خسروی چاهک ، حسینخاورستانپایگاه خبری16523812

241,000,000     1.1160.5منتظری ، سید مجتبی8خبر پایگاه خبری16673160

94,000,000       1.2123.7بوستانی ، معصومهخبر بیستپایگاه خبری16778074

121,000,000     11.130.25واصف ، روح الهخبر تاسیساتپایگاه خبری16875498

92,000,000       1.2123.1آهنگ ، وحیدخبر دیشموکپایگاه خبری16976854

54,000,000       1.1119.25ربانی ، محمد رضاخبر صبحپایگاه خبری17075554

12,000,000       113لیال سبزه علیخبر طالییپایگاه خبری17178185

272,000,000     1.1168.2محمدزاده ، فاطمهخبر فوریپایگاه خبری17279171

خبر قمپایگاه خبری17374408
موسسه مطالعات فرهنگی مستشهدین 

وصال
1.1167.375     269,000,000

11,000,000       1.112.2کاردر باالدهی ، ذبیح الهخبر مازندرانپایگاه خبری17474204

48,000,000       1112شبیری ، محمدعلیخبر ماشینپایگاه خبری17576600

40,000,000       1110موسسه اتحاد ملت ایرانیانخبر نماپایگاه خبری17677574

115,000,000     1.2128.8حسن پور ، ابوالفضلخبر و هنرپایگاه خبری17778262

147,000,000     1137بهاره بهارفرخبر ورزش زنانپایگاه خبری17876291

97,000,000       1.1118.7نظری ، علیخبر هرمزگانپایگاه خبری17978693

81,000,000       1.2120.4رضایی ، کورشخبرآورانپایگاه خبری18078079

57,000,000       1.2114.4قاسمی ، حمیدخبرماکوپایگاه خبری18180010

282,000,000     1170.75خضریان ، علیخبرنامه دانشجویان ایرانپایگاه خبری18223741

177,000,000     1144.5عابدپور ، امیرخرداد خبرپایگاه خبری18374395

136,000,000     1.1134.1خاکزاد شاهاندشتی ، حسینخزر آنالینپایگاه خبری18473867

174,000,000     1.1133.55هدایتی بنیادآباد ، محسنخزر نماپایگاه خبری18579499

73,000,000       1118.25احمدی ، علی.خلیج فارسپایگاه خبری18668915

132,000,000     1133منادی ، جوادخمام نیوزپایگاه خبری18777800

190,000,000     1147.75ملک شیخی ، سمیهخودرو پارسیپایگاه خبری18876711

81,000,000       1.1120.35نارنج پور ، مجتبیخوز نامهپایگاه خبری18974865

141,000,000     1.1135.475حیدری ، فاضلخوزناپایگاه خبری19075383

202,000,000     1150.75جمشیدی ، سیدرضادانستنی آنالینپایگاه خبری19178839

61,000,000       1.1115.4پاکاری ، سودهدانشجو آزادپایگاه خبری19276544

267,000,000     11.167.1معلم ، امیددنیای تصویر آنالینپایگاه خبری19380885

39,000,000       1.119.9درخشانی ، مسعوددیار آذربایجانپایگاه خبری19474599

15 از 6صفحه 



1399نوبت چهارم سال - گزارش حمایت پایگاه های خبری 

ردیف
شماره 

مجوز
صاحب امتیازنام رسانهنوع رسانه

ضریب 

استان

ضریب 

تخصصی

امتیاز رتبه 

بندی
یارانه نوبت چهارم

53,000,000       1.1113.2پور محمد چماچایی ، تقیدیار سیدپایگاه خبری19580073

99,000,000       1.1124.75حیدری ، فاضلدیار کارونپایگاه خبری19676369

301,000,000     1.1175.625محمدپور ، امیردیار میرزاپایگاه خبری19723737

108,000,000     1138.75احمدی بزچلوئی ، نوشیندیدار امروزپایگاه خبری19877817

243,000,000     1161سیف علی ، سعیددیدبان ایرانپایگاه خبری19979548

184,000,000     11.146.2سجادی نژاد ، سیدرضادین آنالینپایگاه خبری20024070

184,000,000     1.1146.2تیموری ، مهرداددیوان نیوزپایگاه خبری20174356

185,000,000     1.1146.475ذاکری ، سعیدذاکر خبرپایگاه خبری20274886

37,000,000       1.219.3آذرمهر ، سمیهراسان خبرپایگاه خبری20375900

34,000,000       1.116.6شلتوک کار ، محمدجوادراستین آنالینپایگاه خبری20478272

100,000,000     1.2125.2جامی ، رضاراه اترکپایگاه خبری20575919

123,000,000     1130.75فریادرس ، فرشتهراه امروزپایگاه خبری20674755

132,000,000     1.1133رستمی راوری ، محمدنعیمراه آرمانپایگاه خبری20776779

راه برترین هاپایگاه خبری20880477
موسسه غیر تجاری راه برترین های سبک 

زندگی
1180     319,000,000

140,000,000     1135محمود فراهانیراه بیمهپایگاه خبری20980343

145,000,000     11.136.3موسسه شبکه عصر تراکنشراه پرداختپایگاه خبری21074572

339,000,000     1185ذکی زاده ، مقدادراه داناپایگاه خبری21173078

164,000,000     1.1141.25موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر اصفهانربیعپایگاه خبری21276097

69,000,000       1117.25احمدی ، هادیردهپایگاه خبری21380897

138,000,000     1134.5حاجی اسفندیاری ، شبنمرسا نشرپایگاه خبری21480537

83,000,000       1.1120.9اکبرزاده ، سعیدرستاخیز خبرپایگاه خبری21575841

315,000,000     1179شرکت نگاه تیزبین وقایع شهررک ناپایگاه خبری21677046

57,000,000       1.1114.3موسسه همگامان اندیشه زمانرمزگشا نیوزپایگاه خبری21776853

13,000,000       1.113.3حاجی نژاد ، محمدابراهیمروح البیانپایگاه خبری21874966

141,000,000     1.1135.475زنگنه ، فاطمهرود آورپایگاه خبری21974405

100,000,000     1125صالح ابادی ، حامدروز نوپایگاه خبری22024035

74,000,000       1.2118.6مرادی ، اکبرروزهای بروجردپایگاه خبری22175083

108,000,000     1127کالنی ، بابکروستا نیوزپایگاه خبری22279586

343,000,000     1186حیدری ، محمد24رویداد پایگاه خبری22376372

39,000,000       1114موسوی ، حکمت الهرویش افکارپایگاه خبری22479136

69,000,000       1.1117.325محیائی ، نجمهرهپویان قمپایگاه خبری22577136

14,000,000       1.213.6شریفی ، پرویززاناپایگاه خبری22623098
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22,000,000       1.215.4خسروپرست ، نجمهزاهد نیوزپایگاه خبری22778034

47,000,000       1.2111.7صفرخان مؤذنی ، عطیهزرین نامهپایگاه خبری22873671

103,000,000     1137موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سالمتزندگی  آنالینپایگاه خبری22979022

51,000,000       1.1118.425حسینی ، سیده فریباساحل خبرپایگاه خبری23076799

183,000,000     1146عباس بخشی استوارسادسپایگاه خبری23178468

46,000,000       1.1111.55کیوانی ، سعیدسازه نیوزپایگاه خبری23273172

135,000,000     1133.75جنان صفت ، محمد صادق24ساعت پایگاه خبری23373173

197,000,000     1.1149.5پارسا ، غفارساواالن خبرپایگاه خبری23473174

سپیدار نیوزپایگاه خبری23578133
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه 

سپیدار
1.1123.375       93,000,000

156,000,000     1139.25فیاضی ، سید هادیستاره هاپایگاه خبری23624437

103,000,000     1125.75کوشا ، ستارهستاره هنرپایگاه خبری23777678

179,000,000     1145موسسه رسانه ای عصر سرآمدان اقتصادیسرآمد اخبارپایگاه خبری23879575

212,000,000     1.1153.075موسسه اندیشه سرای ماکانسرپوشپایگاه خبری23977103

71,000,000       1117.75بشکوه ، عباسسرزمین ارتباطاتپایگاه خبری24074200

92,000,000       1123محمدپور ، مریمسرنا خبرپایگاه خبری24180896

160,000,000     1140.25موسسه سیمای سروش پارسیانسروش سینماپایگاه خبری24277214

154,000,000     1.2138.7گندم کاری ، حسینسفیر اقتصادپایگاه خبری24375683

23,000,000       11.15.775خجسته فر ، نکیساسفیران سبزپایگاه خبری24480533

96,000,000       1.2124صالحی ، فرهادسالم پاوهپایگاه خبری24575880

38,000,000       1.219.6مجیدی کرائی ، مالکسالم دناپایگاه خبری24675004

120,000,000     118نیکانلو ، سمیهسیب پرسپایگاه خبری24778012

342,000,000     11.185.8فاتح ، مسعودسیتناپایگاه خبری24868925

50,000,000       1.2112.6صالحی ، سهیالسیلوانا نیوزپایگاه خبری24979543

80,000,000       11.120.075غالمی آبسردی ، امیدسیمای انرژیپایگاه خبری25078813

273,000,000     11.168.475موسسه جامعه اسالمی هنرمندانسینما پرسپایگاه خبری25123461

108,000,000     1127تقی زاده بهجتی ، حامدسینما خانهپایگاه خبری25274362

93,000,000       1123.25مظفری ، حامدسینما روزانپایگاه خبری25376647

242,000,000     11.160.775کثیریان ، کیوانسینما سینماپایگاه خبری25468926

22,000,000       1.115.5شاهوند ، احمدسینما شبکهپایگاه خبری25580483

39,000,000       11.19.9استادی ، رضاسینما مثبتپایگاه خبری25674122

141,000,000     11.135.475مفتخری مظاهری ، علیرضاشایناپایگاه خبری25773177

87,000,000       1.1121.725بهزاد ، رحیمشبسترخبرپایگاه خبری25873961
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154,000,000     1133.5سعید آالدپوششبکه تصویرپایگاه خبری25924410

37,000,000       1.119.35نوش آبادی ، سمیهشبنم همدانپایگاه خبری26073182

44,000,000       1.1111رمضانی کنچاء ، احمدشعاع مشرقپایگاه خبری26176057

122,000,000     1130.5داریوش آرمانشفا آنالینپایگاه خبری26224096

173,000,000     1143.5نجفی ، فاطمهشما نیوزپایگاه خبری26323780

58,000,000       1.1114.575حاللی زاده ، امیدشوشانپایگاه خبری26423325

91,000,000       1.1122.825نارنج پور ، مجتبیشوشتر خبرپایگاه خبری26574429

80,000,000       1.2120.1تکلف پور ، فاطمه زهراشهر روشنپایگاه خبری26680074

96,000,000       1.1124.2عباس زاده ، رضاشهروند البرزپایگاه خبری26773184

96,000,000       1124عباسی ، عیسیشهریار نیوزپایگاه خبری26876624

35,000,000       1.118.8آورند ، غالمرضاشهریمیزپایگاه خبری26973965

104,000,000     1.11.126.015روح االمین ، سید علیشیرین طنزپایگاه خبری27077131

68,000,000       1117امیری ، سلمانصابر نیوزپایگاه خبری27176319

26,000,000       11.16.6مهدی پور ، حمید رضاصبای سالمتپایگاه خبری27275220

31,000,000       1.117.7جعفری ممتاز ، مینوصبح الوندپایگاه خبری27373186

48,000,000       1112شرافت ، محمدصبح پردیسپایگاه خبری27478424

110,000,000     1.1127.5سلیمانی سرغشک ، سمیهصبح رابرپایگاه خبری27576524

120,000,000     1.2130شیخ ممو ، امینصبح زاگرسپایگاه خبری27674031

143,000,000     1.1135.75امیری ، لیالصبح قزوینپایگاه خبری27778269

77,000,000       1.1124.2زمانی ، عادلصبح کیشپایگاه خبری27877964

137,000,000     1.1134.375محمدی ابرده ، سید محمدصبح مشهدپایگاه خبری27974590

94,000,000       1.1123.65امیر ، وحیدصدای استانپایگاه خبری28079956

149,000,000     1137.5ذبیحی ، رضاصدای ایرانپایگاه خبری28173762

200,000,000     11.150.05احدیان پور پروین ، نیلوفرصدای بانکپایگاه خبری28280502

35,000,000       1.118.8رضایی ، حمیدرضاصدای رسانهپایگاه خبری28374228

37,000,000       1.119.35نبات ، حسنصدای سرابپایگاه خبری28474787

155,000,000     1139حسینی ، سیدمهدیصلح خبرپایگاه خبری28577798

90,000,000       11.122.55علیزادمنیر ، آرشصنایع دندانپزشکیپایگاه خبری28679528

62,000,000       1.1113.475روشن ، محمدعلیصنایع نیوزپایگاه خبری28774096

14,000,000       1.11.13.63حیدری ، عادلصنعت بازرسیپایگاه خبری28874867

158,000,000     11.139.6اسکندری ، امیرسامانصنعت غذا و کشاورزیپایگاه خبری28976529

72,000,000       1118مهرابی ، پویاصنعت نماپایگاه خبری29078284

53,000,000       1.1113.2نجاتی آرانی ، حمزهطاووس بهشتپایگاه خبری29180037
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106,000,000     1.2126.7نجفی ، سارهطبس نیوزپایگاه خبری29273188

231,000,000     1158شرکت محتوانگاران نوآور طرفداریطرفداریپایگاه خبری29375914

148,000,000     1.1128.6نجاتی ، علیرضاعبارت شمالپایگاه خبری29479494

46,000,000       1.1111.55شکوریان ، جعفرعجب شیر پرسپایگاه خبری29574643

96,000,000       1124فرمانی ، شهرامعصر اعتبارپایگاه خبری29674635

363,000,000     1191محمدی ، جعفرعصر ایرانپایگاه خبری29768938

56,000,000       1114موسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشنعصر آزادی آنالینپایگاه خبری29868936

227,000,000     1157مرادی ، معصومهعصر پرسپایگاه خبری29978614

190,000,000     1.1147.575خوش پیمان ، پویاعصر تبریزپایگاه خبری30076250

44,000,000       1.2111.1جهان تاب پور ، خلیلعصر جهانپایگاه خبری30124167

199,000,000     1150محمد حسین جعفریعصر خبرپایگاه خبری30274080

186,000,000     11.146.75فرمانی ، شهرامعصر خودروپایگاه خبری30373821

87,000,000       1.2121.9صالحی نیک ، آمنهعصر دناپایگاه خبری30474353

107,000,000     1126.75فرمانی ، شهرامعصر ساختمانپایگاه خبری30578163

126,000,000     1131.5مرادی ، حسنعصر شرقپایگاه خبری30679593

91,000,000       1.2122.8احمدی فرسا ، پرویزعصر کرمانشاهپایگاه خبری30774452

38,000,000       11.113.475فرمانی ، شهرامعصر نمایشگاهپایگاه خبری30879794

232,000,000     1.2158.2غالمحسین طهرانی مقدم ، محمدهادیعصر هامونپایگاه خبری30973999

72,000,000       1.1118.15پورشمسی ، عادلعصرنامه الرستانپایگاه خبری31080919

181,000,000     11.145.375صیادی ، رضاعقیق هیاتپایگاه خبری31174626

38,000,000       119.5نوروزی ، روشنعکس آنالینپایگاه خبری31278730

73,000,000       1118.25سعیدی ، مجیدعکس پارسپایگاه خبری31375458

150,000,000     11.137.675شفق ، داودغالت نیوزپایگاه خبری31475657

142,000,000     1.11.135.695زارعی ، هادیفاخته نیوزپایگاه خبری31579719

181,000,000     1145.5ساقی ، بهروزفاش نیوزپایگاه خبری31674287

173,000,000     1.2143.5تقی پور ، سجادفانوس زاگرسپایگاه خبری31777104

356,000,000     1189.25شرکت فراروی سپهر فرزانگانفراروپایگاه خبری31873191

211,000,000     1153فتوحی ، منصورهفرتاک نیوزپایگاه خبری31978605

211,000,000     1153قاسمی تودشکی ، منصورفرتاک ورزشیپایگاه خبری32078810

227,000,000     1157مفتاح ، محمدصالحفرداپایگاه خبری32123260

211,000,000     1.1140.7لطیف کار ، محمدفردای کرمانپایگاه خبری32273572

148,000,000     1.1137.125یعقوبی ، علیرضافردوپایگاه خبری32374565

44,000,000       1.1111میرکمالی ، فروغ الساداتفرصت پرسپایگاه خبری32478246

15 از 10صفحه 
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37,000,000       119.25رسولی ، امیرابراهیمفرهنگ نو امروزپایگاه خبری32568940

92,000,000       1123موسوی ، سید عبدالجوادفرهنگ و فوتبالپایگاه خبری32679462

244,000,000     1.2168.1نوروزی ، حجتفریادپایگاه خبری32778904

203,000,000     1.1150.875محمدزاده فرد ، نرگسفکر شهرپایگاه خبری32876375

96,000,000       1.11.124.2حیدری ، حمیدفناوری اطالعات البرزپایگاه خبری32978920

144,000,000     11.136.025اردهالی ، سیدحامدفوتسالپایگاه خبری33073195

70,000,000       11.117.6شرکت فوژان فیلم پارسیانفوژان نیوزپایگاه خبری33180834

77,000,000       1.2119.2شاددل ، راحلهقابوس نامهپایگاه خبری33273196

143,000,000     1.1135.75حسن زاده ، قادرقافالن سسیپایگاه خبری33376554

64,000,000       1.1115.95سلیمی گلیزه ، علیقلم پرسپایگاه خبری33477544

289,000,000     1.1172.6دریس ، هادیقم پرسپایگاه خبری33573133

19,000,000       1.114.675محمدی مطلع ، عباسعلیقم فرداپایگاه خبری33673591

172,000,000     1.1143.175پشوتن فرد ، ساراقم نماپایگاه خبری33776924

156,000,000     1.1143.45پورطباطبائی ، سید مجیدقم نیوزپایگاه خبری33875594

130,000,000     1.11.132.67طهماسبی کوهپایه ، لیداکارگران کرمانپایگاه خبری33978179

75,000,000       1.1118.7محمودی خورندی ، محمدحسینکاروانسرا راورپایگاه خبری34080539

167,000,000     1.2142آریان نیا ، محمدکاسپین خبرپایگاه خبری34174911

44,000,000       1.1111موسسه غیر تجاری شفاف خبر دیلمکاشف اسرارپایگاه خبری34278311

83,000,000       1.2120.7کائیدی شادگان ، امینکانون رسانه و نمونه اخبارپایگاه خبری34374288

48,000,000       1.2112حسینی ، سیدمحمدمهدیکاوشپایگاه خبری34468942

142,000,000     1.2135.7کمایی ، نوروزکبنا خبرپایگاه خبری34574942

141,000,000     11.132.175حدادی ، محمدرضاکتاب نیوزپایگاه خبری34673135

65,000,000       1.1116.225شیخ اال سالمی ، شبنم1400کرمان پایگاه خبری34776546

216,000,000     1.1149.225موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمانکرمان نوپایگاه خبری34877033

159,000,000     1140مهرنوش ، میناکسب و کار نیوزپایگاه خبری34923348

157,000,000     11.139.325مسعودی دشتی ، مهدیکشاورزی و صنایع غذایی ایرانپایگاه خبری35068944

57,000,000       1.2114.4دوست محمدی ، مهدیکشکانپایگاه خبری35174600

105,000,000     1.2126.4مرادیانی ، روح انگیزکالله خبرپایگاه خبری35274930

215,000,000     11.153.9حمیدرضا محمودیکلیکپایگاه خبری35378688

106,000,000     1.1124.2عزیزکمالی ، عبدالرضاکمال آنالینپایگاه خبری35478169

58,000,000       1114.5شیخ زاده ، علیکمکیم ماپایگاه خبری35580551

78,000,000       1119.5خزایی ، محمدرضاکندو نیوزپایگاه خبری35679758

84,000,000       1.2121خسروی فر ، احسانکنفرانس یابپایگاه خبری35775096
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190,000,000     11.147.575اسم حسینی ، سجادکودک پرسپایگاه خبری35877687

45,000,000       1.2111.4ساعدی ، خباتکورده واری آنالینپایگاه خبری35979294

68,000,000       1.1117.05شکری ، طیبهکورنگپایگاه خبری36073200

105,000,000     1.2126.4طرهانی نژاد ، ابوطالبکوهنانی نیوزپایگاه خبری36177603

80,000,000       1.1125.025رضائی ، مرتضیکیشوند نیوزپایگاه خبری36280139

42,000,000       1.2110.5کائیدی شادگان ، امینگچساران نیوزپایگاه خبری36376643

35,000,000       1.118.8دریجانی ، رحمت اهللگذار نیوزپایگاه خبری36474072

190,000,000     1.1147.575سهرابی ، مهدیگروپایگاه خبری36573202

31,000,000       1.1111.275شیرزادکبریا ، حسنگزارشگرپایگاه خبری36674767

گسترش صنعت معدن و تجارتپایگاه خبری36777477
موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش 

صنعت معدن و تجارت
1129     116,000,000

27,000,000       116.75مازنی ، محمدمهدیگفت و گویپایگاه خبری36873983

105,000,000     1.1120.35موسسه غیرتجاری نقطه امید ایرانیانگفتار نوپایگاه خبری36973681

149,000,000     1.1153.35مجاز ، بختیارگلدشت کرمانپایگاه خبری37078104

105,000,000     1.2126.4رحیمی ، سید رضا24گلستان پایگاه خبری37177713

161,000,000     1.2140.5علمدار ، هادیگلستان ماپایگاه خبری37274856

204,000,000     1151.25ساکی ، رضاگلونیپایگاه خبری37374604

205,000,000     1.1151.425محسنی هوشیار ، روح الهگیل خبرپایگاه خبری37473659

22,000,000       1.115.5علی پور مرکیه ، حمیدرضاگیل نویسپایگاه خبری37579145

90,000,000       1.1122.55مجیدزاده مشهدسری ، فرجامگیالن پیامپایگاه خبری37674713

87,000,000       1.2121.9شهرکی ، مریمالدیزپایگاه خبری37777201

33,000,000       1.218.4محبی ، اسداهلللرسوپایگاه خبری37875470

127,000,000     1131.75حجت االسالمی ، محمدصالحلقمهپایگاه خبری37975912

148,000,000     1.1137.125احمدی ، غالمرضالنگر خبرپایگاه خبری38074147

187,000,000     11.147.025فردحسینی ، مهسالیزناپایگاه خبری38123188

112,000,000     1.1128.05ابوالحسنی ، ناصرمادوندپایگاه خبری38280564

28,000,000       117حسینی ماهینی ، سید احمدماهین نیوزپایگاه خبری38323633

159,000,000     1140عباسی فشکی ، فریبامستقل آنالینپایگاه خبری38473155

مشرقپایگاه خبری38523165
موسسه فرهنگی مطبوعاتی یاوران خورشید 

مشرق
1187     347,000,000

180,000,000     11.145.1امیدرضا طالشیانمعدن نیوزپایگاه خبری38623483

60,000,000       1115موسوی ، حکمت الهمکث افکارپایگاه خبری38779628

76,000,000       1.1118.975گل محمدی ، محمدمالیری هاپایگاه خبری38873204

179,000,000     1145گندم کاری ، حسینملیتپایگاه خبری38923267
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148,000,000     1137.25موسسه غیرتجاری نگین رسانه همراهموبناپایگاه خبری39068951

94,000,000       1.1123.65نجفی ، ملک نازموج رساپایگاه خبری39174595

102,000,000     11.125.575رویتوند غیاثوند ، داودمودگانپایگاه خبری39275640

110,000,000     1.1127.5رضایی ، لیالموسیقی فارسپایگاه خبری39374859

114,000,000     1.1128.6نعیمی سنگین ، اعظممهر تبریزپایگاه خبری39477203

139,000,000     1.1134.925رضالو ، داودمهر صباپایگاه خبری39574530

53,000,000       1.1113.2قاضی ویشکائی ، طاهرهمهر گیالنپایگاه خبری39673206

63,000,000       1.2115.9ابراهیمی ، خدادادمهران نیوزپایگاه خبری39779259

68,000,000       1117موسوی ، حکمت الهمهزیار نیوزپایگاه خبری39879716

123,000,000     1.2130.9آزادبختی ، امینمیرمالسپایگاه خبری39975141

49,000,000       1.1112.375سیروئی نژاد ، فاطمهناب نیوزپایگاه خبری40078108

96,000,000       1.1124.2پرستار ، نادرناظر ورزشپایگاه خبری40180271

57,000,000       1.1114.3حاصلی منظور ، رضانافعپایگاه خبری40277182

80,000,000       1120شیخ زاده ، علینامحدودپایگاه خبری40378454

323,000,000     1181پورمحمدی ، علینامه نیوزپایگاه خبری40424204

105,000,000     1.2126.4نورانی زنوز ، لعیانای قلمپایگاه خبری40574557

167,000,000     1142عزیزی ، محمدنبأ پرسپایگاه خبری40678820

128,000,000     1132خلیلی ، محمدرضانبض بازارپایگاه خبری40778817

31,000,000       1.117.7ثابت قدم ، سید رضانبض خبرپایگاه خبری40880594

285,000,000     1.1171.5پاکباز خسروشاهی ، علینخست نیوزپایگاه خبری40968953

26,000,000       1.116.6بشری گشت رودخانی ، مجتبیندای گیالنپایگاه خبری41076293

75,000,000       1.2118.9پوراسد ، ناصرندای موجپایگاه خبری41176377

43,000,000       1.1110.725امیریان ، رامزنسیم اهرپایگاه خبری41278670

68,000,000       1117علی حسینی عباسی ، محمدرضانسیم ایرانپایگاه خبری41376890

38,000,000       1.219.6رحمتیان ، بتولنسیم دلفوپایگاه خبری41473806

44,000,000       1.1111سید هاشمی ، سید سعیدنسیم قمپایگاه خبری41577735

123,000,000     1.1130.8کریمی رادپور ، مرضیهنشاط شهرپایگاه خبری41674133

82,000,000       1.1120.625قادر ، زهرهنشانهپایگاه خبری41773220

26,000,000       1.116.6مؤسسه غیر تجاری هوشمند رسانه امروزنفت امروزپایگاه خبری41874113

56,000,000       1114قدیری رازلیقی ، مهدینفت ماپایگاه خبری41977282

16,000,000       114جهان پاک ، سمیرانقد دولتپایگاه خبری42077390

112,000,000     1128رخ فرد ، محمدصادقنماپایگاه خبری42173221

117,000,000     1129.25رسولی ، امیرابراهیمنمایندهپایگاه خبری42273223
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89,000,000       1122.25محمدی ، نازیالنمایه بانکپایگاه خبری42379736

199,000,000     1150توکلی ، حسننو اندیش ایرانیانپایگاه خبری42479463

175,000,000     1144حمیدرضا محمودینواپایگاه خبری42577755

33,000,000       1.218.4فاتحی نیا ، فریادنوای آبیدرپایگاه خبری42673878

96,000,000       1.2124علی احمدپورنوای گیالنغربپایگاه خبری42777601

88,000,000       1122محبی ، آرشنوش آنالینپایگاه خبری42879450

100,000,000     1122.75منشوری ، مسعودنوید صبحپایگاه خبری42924242

47,000,000       1.2111.7کشته گر ، مهدینی زار خبرپایگاه خبری43073984

45,000,000       1111.25زمانی ، اکبرنیتا نیوزپایگاه خبری43177155

101,000,000     1.11.125.41مسیبی ، محمدنیروگاهیانپایگاه خبری43278067

78,000,000       1.2119.5کوهی ، امیننیلکوهپایگاه خبری43373883

181,000,000     1.2150.4عبداله زاده ، علیوارک نیوزپایگاه خبری43478469

138,000,000     1.2134.5حسن نژاد ، مسعودواکاویپایگاه خبری43580103

195,000,000     1.2148.9ربیع زاده ، میالد19ورزش پایگاه خبری43678724

363,000,000     1191موسسه فرهنگی هنری محتواپردازان فراکاوورزش سهپایگاه خبری43723322

49,000,000       1.1112.375اکبری ، محمدجوادورزش کوهبنانپایگاه خبری43877381

83,000,000       1.1120.9دلخوش نهزمی ، حسنورسپایگاه خبری43975555

139,000,000     1134.75قاسمی ، نوروزوقتپایگاه خبری44073335

59,000,000       1.2114.7ناصری ، حسینوهارپایگاه خبری44175564

29,000,000       1.217.2صیدمحمدی ، فرج الهویراپایگاه خبری44224102

335,000,000     1.2184وطمانی ، هرمانهاژهپایگاه خبری44376070

220,000,000     1.2155.2بهروزی ، فرحنازهاناخبرپایگاه خبری44476662

40,000,000       1.117.7فقیه ، کیوانهچیرودپایگاه خبری44578166

68,000,000       1.1121.175نصیری آملی ، روزبههراز نیوزپایگاه خبری44674335

140,000,000     1.1135.2موسسه ندای مهر هرمزگانهرمزگان امروزپایگاه خبری44778571

140,000,000     1135تقدسی ، احسانهشت صبحپایگاه خبری44873560

139,000,000     1.1134.925خواجه پور ، محمدهفت برکهپایگاه خبری44975448

212,000,000     1153.25افشاری ، معصومههفت پرسپایگاه خبری45076842

103,000,000     1.1125.85علیپور نیاول ، علیهمای خبرپایگاه خبری45175471

173,000,000     1.1143.45مشتاق ، راحلههمدان پرسپایگاه خبری45223407

38,000,000       1.119.625غفاری ، مصطفیهمدان خبرپایگاه خبری45374549

44,000,000       1.1111اکبری ، محبوبههمدان ورزشپایگاه خبری45474798
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118,000,000     1.1129.7اسدی ، احمدهمدلی زنجانپایگاه خبری45579103

103,000,000     1.1125.85صالحی ، رضاهمرازپایگاه خبری45673334

175,000,000     1.1144شرکت سخن نگاران طوبیهمنواپایگاه خبری45773706

102,000,000     1125.5آقا محمدی ، علیهموطن سالمپایگاه خبری45868956

173,000,000     1143.5افضلی ، مهدیهنر آنالینپایگاه خبری45976090

107,000,000     1126.75تقی زاده بهجتی ، حامدهنر صداپایگاه خبری46080501

هنرمند نیوزپایگاه خبری46179133
شرکت نمایشگاه های بین المللی مجازی 

جهان سبز
1151.75     206,000,000

96,000,000       1124سیف بهزاد ، اردوانهنرنامه امروزپایگاه خبری46276059

102,000,000     1.1125.575شعبانپور ، غالمرضاهورگانپایگاه خبری46376252

62,000,000       1.2115.6آزادبخت ، حشمت الههومیانپایگاه خبری46475921

43,000,000       1.2110.8صادق امیری ، سامانیاریزانپایگاه خبری46579760

184,000,000     1.2140.2جایدری ، محمدرضایافتهپایگاه خبری46623017

49,000,000       1.1112.375شیخعلیشاهی ، امیریزد آگاهپایگاه خبری46779682

102,000,000     1.1125.575عبدلی سخویدی ، فاطمهیزد آواپایگاه خبری46874145

56,000,000       1.1114.025دهشیری ، فاطمهیزد بانوپایگاه خبری46974641

100,000,000     1.1125.025جاللی علی آبادی ، علی رضایزد فرداپایگاه خبری47076093

450,000,000     علیخانلو ، توحیداقتصادی ایرانخبرگزاری471

600,000,000     موسسه اطالع رسانی خبرگزاری آریاآریاخبرگزاری472

1,500,000,000  معزی ، علیرضاخبر آنالینخبرگزاری473

400,000,000     مجتمع آموزشی امام صادق عداناخبرگزاری474

400,000,000     ریاض ، سیدعلیسالمتخبرگزاری475

کار ایرانخبرگزاری476
موسسه اطالع رسانی و خبرگزاری کار 

(ایلنا)ایران 
  1,500,000,000

مرور وقایع جهانخبرگزاری477
موسسه فرهنگی خبری هنری مرور وقایع 

جهان
     400,000,000

15 از 15صفحه 


