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مبلغ حمایتصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

240,000,000علیخانلو ، توحیداقتصادی ایرانخبرگزاری123278

300,000,000موسسه اطالع رسانی خبرگزاری آریاآریاخبرگزاری269998

700,000,000معزی ، علیرضاخبر آنالینخبرگزاری323085

240,000,000مجتمع آموزشی امام صادق عداناخبرگزاری470009

360,000,000بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدسدفاع مقدسخبرگزاری570012

240,000,000ریاض ، سیدعلیسالمتخبرگزاری670014

700,000,000(ایلنا)موسسه اطالع رسانی و خبرگزاری کار ایران کار ایرانخبرگزاری723068

220,000,000موسسه فرهنگی خبری هنری مرور وقایع جهانمرور وقایع جهانخبرگزاری870025

140,000,000همتی ن    ژاد ، محمد حسین598پایگاه خبری923742

63,000,000مددی ، پرویزنور114پایگاه خبری1075899

106,000,000علیزاده ، سید نجم الدینآبان19پایگاه خبری1177747

91,000,000غرضی ، سید محمد زهیرآنالین55پایگاه خبری1223799

25,000,000ناظمی ، هادیالبرز90پایگاه خبری1375566

114,000,000صابری ، اکبراتحاد خبرپایگاه خبری1474182

25,000,000هاشمی ، زینباحتسابپایگاه خبری1574083

29,000,000عباسپور شاهمرس ، مهدیاحرار خبرپایگاه خبری1674578

54,000,000مفتخری مظاهری ، علیرضااخبار اصنافپایگاه خبری1777905

95,000,000اختر محققی ، مهدیاخبار خوبپایگاه خبری1878942

25,000,000رمضانی کنچاء ، علیاخبار شمال ماپایگاه خبری1974285

119,000,000دیده بان ، محمد نقیاخبار مرزپایگاه خبری2073879

111,000,000کریم زاد شریفی ، امیراخبار نصرپایگاه خبری2124328

41,000,000خاکیان ، یوسفاخبار نوینپایگاه خبری2280402

31,000,000هوشیار حسینی ، سیاوشاختبارپایگاه خبری2374927

142,000,000اسدی طاری ، محمد حسنارتباط امروزپایگاه خبری2474695

25,000,000آقایی مقدم ، سوزندهارس رساپایگاه خبری2578982

25,000,000اشتری ، مژگانارمغان شهرپایگاه خبری2680235

85,000,000عسکری اشکذری ، علیرضااشکذر خبرپایگاه خبری2775382

114,000,000شرکت رسانه رویداد پارسیاصفهان امروز آنالینپایگاه خبری2878733

134,000,000موسسه اعتدال رسانهاعتدالپایگاه خبری2968886

41,000,000محمدزاده علمداری ، بابکاعتدال آذربایجانپایگاه خبری3073885

25,000,000میرزایی ، غالمرضاافق ایالمپایگاه خبری3174170

135,000,000پیرهادی ، مهدیافکار نیوزپایگاه خبری3275170

200,000,000کاظمی ، مریماقتصاد آنالینپایگاه خبری3374334

83,000,000محققیان ، مجیداقتصاد بازارپایگاه خبری3474458

25,000,000جمشیدی الریجانی ، مانیاقتصاد غذاپایگاه خبری3574719

90,000,000شرکت دنیای اقتصاد تاباناقتصاد نیوزپایگاه خبری3668887

114,000,000پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزیاقتصاد و بانک ایرانپایگاه خبری3777877

141,000,000حیدری ، محمد24اقتصادپایگاه خبری3874801

116,000,000افتخاری ، محمدصالحالبرز گلستانپایگاه خبری3974136

250,000,000محمدی ، سجادالفپایگاه خبری4068891
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107,000,000حسینی ، عفتامید بانوانپایگاه خبری4174750

51,000,000امیدپرور ، نجمهانارپرسپایگاه خبری4277162

250,000,000فقیهی ، مصطفیانتخابپایگاه خبری4368892

74,000,000منکوئی ، علیرضاانتخاب امروزپایگاه خبری4475343

246,000,000شفیعیان ، علی اصغرانصاف خبرپایگاه خبری4573549

150,000,000سلیمان زاده ، شهرامانعکاس بنابپایگاه خبری4675925

55,000,000مهدی زاده ، هادیاهر خبرپایگاه خبری4775082

43,000,000آستانی ، سید مهدیایران اکونومیستپایگاه خبری4823380

25,000,000رحمانی مورچه خورتی ، محمدجوادایربانپایگاه خبری4975291

56,000,000خاکدامن ، حوراایستانیوزپایگاه خبری5068897

31,000,000میرزائی ، صفوراایالم بامدادپایگاه خبری5175454

25,000,000آبا- شرکت توسعه ورزشهای آبی ایرانیان آباپایگاه خبری5268877

108,000,000امیدپرور ، نجمهآبان پرسپایگاه خبری5378263

25,000,000مولوی ، علیآدینه پرسپایگاه خبری5477102

118,000,000خوش نیت ، محمدآذر قلمپایگاه خبری5573625

63,000,000صدیقی اضماره سفلی ، حامدآذرمغانپایگاه خبری5676883

189,000,000صفاری ، هادیآرمان اقتصادیپایگاه خبری5778404

97,000,000خلج ، آرمانآرمان آراپایگاه خبری5875035

34,000,000یاوری راد ، مرضیهآریا ورزشپایگاه خبری5980329

114,000,000محمدپورفرد ، علیرضاآسا خبرپایگاه خبری6074139

41,000,000افشاری ، ابراهیمآستان  خبرپایگاه خبری6173990

46,000,000میرزاد ، رضاآفتاب ایالمپایگاه خبری6273124

25,000,000علیزاده للکامی ، محمد رضاآوا تصویرپایگاه خبری6378655

157,000,000غالمی تبار ، فرزانهآوای ایرانیانپایگاه خبری6477191

58,000,000منصوری ، سعیدآوای خزرپایگاه خبری6575426

80,000,000ابراهیمی علی ابادی ، میالدآوای رشتپایگاه خبری6673726

94,000,000عالی کردکالیی ، رقیهباران شمالپایگاه خبری6773988

137,000,000قاضی پور ، فرحنازباز انتخاباتپایگاه خبری6823369

184,000,000شرکت اطالع رسانی و خدمات بورسبازار سرمایه ایرانپایگاه خبری6979785

65,000,000جندقی ، محسنبانک مردمپایگاه خبری7075871

163,000,000سلیمانیان نقندر ، شیمابانک و صنعتپایگاه خبری7176222

132,000,000فریادرس ، لیالبانکداری ایرانیپایگاه خبری7274120

54,000,000رستمی ، ذکریاباینگانپایگاه خبری7377788

60,000,000محمودی ، مصطفیبرزن نیوزپایگاه خبری7479104

66,000,000قرایی ، مریمبقاع خبرپایگاه خبری7575037

192,000,000شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی24بورس پایگاه خبری7676392

150,000,000امینی ، بابکبولتن نیوزپایگاه خبری7723276

58,000,000شیخ االسالم ، ربابهبه سایتپایگاه خبری7875409

110,000,000قنواتی ، منصوربهار نیوزپایگاه خبری7923222

127,000,000موسسه اندیشه سرای ماکانبیتوتهپایگاه خبری8076028
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53,000,000ماهی صفت ، شهرهپارس فارسپایگاه خبری8124003

107,000,000سید صدر ، سید محمدپرتال حمل و نقلپایگاه خبری8223373

106,000,000نعمتی ، مهدیپسماند ایرانپایگاه خبری8377048

94,000,000شریفی بناب ، سید هادیپول بانکپایگاه خبری8478078

120,000,000موسسه خبری و اطالع رسانی پول و سرمایهپول نیوزپایگاه خبری8568903

95,000,000زمانی ، اکبرپول و تجارتپایگاه خبری8674514

65,000,000سجادی اسدآبادی ، سیدخلیلپویا خبرپایگاه خبری8777529

74,000,000شفیعی ، زینبپیام بیناپایگاه خبری8880187

41,000,000شیوخی ، علی اکبرپیام ملتپایگاه خبری8975563

61,000,000واسعی ، سیدحامدپیشخوان خبرپایگاه خبری9078830

87,000,000نمازیان ، سکینهپیشرفت استانپایگاه خبری9178652

69,000,000معتمد ، رضاپیغام بوشهرپایگاه خبری9274449

114,000,000اسمعیل نژاد ، مهدیپیک هشترودپایگاه خبری9373589

300,000,000امیری ، امیرعلیتابناک امروزپایگاه خبری9468905

150,000,000شرافت ، محمدتارود دماوندپایگاه خبری9573705

25,000,000موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه24تامین پایگاه خبری9677693

144,000,000حاجی نیاء لیل آبادی ، امیرتبریز جوانپایگاه خبری9780566

119,000,000نعمتی ، اصغرتجارت آنالینپایگاه خبری9879021

190,000,000ظریفیان شفیعی ، محسنتعاون آنالینپایگاه خبری9979178

50,000,000عروجی ، عذراتگپایگاه خبری10077766

169,000,000بابایی ، رامینتیتر برترپایگاه خبری10176672

25,000,000دانشمند دیزیچه ، محمد صادقجارچی مبارکهپایگاه خبری10277063

38,000,000کاکاخانی ، مهدیجامکپایگاه خبری10376661

38,000,000وهابی ، مجتبیجاهد خبرپایگاه خبری10476928

300,000,000موسسه مطبوعاتی و اطالع رسانی جمارانجمارانپایگاه خبری10576708

34,000,000حضرتی آقاباقر ، مریمجهانی خبرپایگاه خبری10673868

38,000,000حسینی ، سیده فریباچالوس نیوزپایگاه خبری10774885

54,000,000نظری ، علیچهار دانگهپایگاه خبری10873665

67,000,000ضرغامی ، مهدیحزب اهلل نیوزپایگاه خبری10923134

58,000,000بوستانی ، معصومهخبر بیستپایگاه خبری11078074

72,000,000واصف ، روح الهخبر تاسیساتپایگاه خبری11175498

47,000,000آهنگ ، وحیدخبر دیشموکپایگاه خبری11276854

160,000,000محمدزاده ، فاطمهخبر فوریپایگاه خبری11379171

127,000,000موسسه مطالعات فرهنگی مستشهدین وصالخبر قمپایگاه خبری11474408

31,000,000شبیری ، محمدعلیخبر ماشینپایگاه خبری11576600

49,000,000حسن پور ، ابوالفضلخبر و هنرپایگاه خبری11678262

49,000,000نظری ، علیخبر هرمزگانپایگاه خبری11778693

43,000,000رضایی ، کورشخبرآورانپایگاه خبری11878079

190,000,000خضریان ، علیخبرنامه دانشجویان ایرانپایگاه خبری11923741

115,000,000عابدپور ، امیرخرداد خبرپایگاه خبری12074395
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50,000,000احمدی ، علی.خلیج فارسپایگاه خبری12168915

144,000,000ملک شیخی ، سمیهخودرو پارسیپایگاه خبری12276711

51,000,000نارنج پور ، مجتبیخوز نامهپایگاه خبری12374865

87,000,000حیدری ، فاضلخوزناپایگاه خبری12475383

140,000,000جمشیدی ، سیدرضادانستنی آنالینپایگاه خبری12578839

40,000,000پاکاری ، سودهدانشجو آزادپایگاه خبری12676544

34,000,000پور محمد چماچایی ، تقیدیار سیدپایگاه خبری12780073

60,000,000حیدری ، مجتبیدیار کارونپایگاه خبری12876369

158,000,000محمدپور ، امیردیار میرزاپایگاه خبری12923737

43,000,000احمدی بزچلوئی ، نوشیندیدار امروزپایگاه خبری13077817

40,000,000سیف علی ، سعیددیدبان ایرانپایگاه خبری13179548

124,000,000ذاکری ، سعیدذاکر خبرپایگاه خبری13274886

25,000,000آذرمهر ، سمیهراسان خبرپایگاه خبری13375900

55,000,000جامی ، رضاراه اترکپایگاه خبری13475919

88,000,000فریادرس ، فرشتهراه امروزپایگاه خبری13574755

86,000,000رستمی راوری ، محمدنعیمراه آرمانپایگاه خبری13676779

221,000,000موسسه غیر تجاری راه برترین های سبک زندگیراه برترین هاپایگاه خبری13780477

203,000,000ذکی زاده ، مقدادراه داناپایگاه خبری13873078

109,000,000موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر اصفهانربیعپایگاه خبری13976097

220,000,000شرکت نگاه تیزبین وقایع شهررک ناپایگاه خبری14077046

31,000,000موسسه همگامان اندیشه زمانرمزگشا نیوزپایگاه خبری14176853

93,000,000زنگنه ، فاطمهرود آورپایگاه خبری14274405

41,000,000مرادی ، اکبرروزهای بروجردپایگاه خبری14375083

243,000,000حیدری ، محمد24رویداد پایگاه خبری14476372

25,000,000محیائی ، نجمهرهپویان قمپایگاه خبری14577136

25,000,000خسروپرست ، نجمهزاهد نیوزپایگاه خبری14678034

25,000,000صفرخان مؤذنی ، عطیهزرین نامهپایگاه خبری14773671

67,000,000موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سالمتزندگی  آنالینپایگاه خبری14879022

117,000,000بخشی استوار ، عباسسادسپایگاه خبری14978468

25,000,000کیوانی ، سعیدسازه نیوزپایگاه خبری15073172

94,000,000جنان صفت ، محمد صادق24ساعت پایگاه خبری15173173

135,000,000پارسا ، غفارساواالن خبرپایگاه خبری15273174

53,000,000شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدارسپیدار نیوزپایگاه خبری15378133

84,000,000فیاضی ، سید هادیستاره هاپایگاه خبری15424437

70,000,000کوشا ، ستارهستاره هنرپایگاه خبری15577678

139,000,000موسسه اندیشه سرای ماکانسرپوشپایگاه خبری15677103

45,000,000بشکوه ، عباسسرزمین ارتباطاتپایگاه خبری15774200

87,000,000موسسه سیمای سروش پارسیانسروش سینماپایگاه خبری15877214

96,000,000گندم کاری ، حسینسفیر اقتصادپایگاه خبری15975683

49,000,000صالحی ، فرهادسالم پاوهپایگاه خبری16075880
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50,000,000نیکانلو ، سمیهسیب پرسپایگاه خبری16178012

233,000,000فاتح ، مسعودسیتناپایگاه خبری16268925

25,000,000صالحی ، سهیالسیلوانا نیوزپایگاه خبری16379543

173,000,000موسسه جامعه اسالمی هنرمندانسینما پرسپایگاه خبری16423461

64,000,000تقی زاده بهجتی ، حامدسینما خانهپایگاه خبری16574362

62,000,000مظفری ، حامدسینما روزانپایگاه خبری16676647

132,000,000کثیریان ، کیوانسینما سینماپایگاه خبری16768926

25,000,000شاهوند ، احمدسینما شبکهپایگاه خبری16880483

25,000,000استادی ، رضاسینما مثبتپایگاه خبری16974122

93,000,000مفتخری مظاهری ، علیرضاشایناپایگاه خبری17073177

25,000,000نوش آبادی ، سمیهشبنم همدانپایگاه خبری17173182

25,000,000رمضانی کنچاء ، احمدشعاع مشرقپایگاه خبری17276057

300,000,000حسینی توسل ، مجتبیشفقناپایگاه خبری17323668

198,000,000نجفی ، فاطمهشما نیوزپایگاه خبری17423780

35,000,000حاللی زاده ، امیدشوشانپایگاه خبری17523325

51,000,000نارنج پور ، مجتبیشوشتر خبرپایگاه خبری17674429

74,000,000عباسی ، عیسیشهریار نیوزپایگاه خبری17776624

25,000,000آورند ، غالمرضاشهریمیزپایگاه خبری17873965

57,000,000روح االمین ، سید علیشیرین طنزپایگاه خبری17977131

25,000,000مهدی پور ، حمید رضاصبای سالمتپایگاه خبری18075220

25,000,000جعفری ممتاز ، مینوصبح الوندپایگاه خبری18173186

25,000,000شرافت ، محمدصبح پردیسپایگاه خبری18278424

77,000,000شیخ ممو ، امینصبح زاگرسپایگاه خبری18374031

84,000,000امیری ، لیالصبح قزوینپایگاه خبری18478269

57,000,000امیر ، وحیدصدای استانپایگاه خبری18579956

100,000,000ذبیحی ، رضاصدای ایرانپایگاه خبری18673762

81,000,000احدیان پور پروین ، نیلوفرصدای بانکپایگاه خبری18780502

25,000,000رضایی ، حمیدرضاصدای رسانهپایگاه خبری18874228

111,000,000حسینی ، سیدمهدیصلح خبرپایگاه خبری18977798

51,000,000علیزادمنیر ، آرشصنایع دندانپزشکیپایگاه خبری19079528

111,000,000اسکندری ، امیرسامانصنعت غذا و کشاورزیپایگاه خبری19176529

40,000,000مهرابی ، پویاصنعت نماپایگاه خبری19278284

53,000,000نجفی ، سارهطبس نیوزپایگاه خبری19373188

94,000,000شرکت محتوانگاران نوآور طرفداریطرفداریپایگاه خبری19475914

25,000,000شکوریان ، جعفرعجب شیر پرسپایگاه خبری19574643

68,000,000فرمانی ، شهرامعصر اعتبارپایگاه خبری19674635

300,000,000محمدی ، جعفرعصر ایرانپایگاه خبری19768938

136,000,000خوش پیمان ، پویاعصر تبریزپایگاه خبری19876250

28,000,000جهان تاب پور ، خلیلعصر جهانپایگاه خبری19924167

141,000,000جعفری ، محمد حسینعصر خبرپایگاه خبری20074080
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127,000,000فرمانی ، شهرامعصر خودروپایگاه خبری20173821

53,000,000صالحی نیک ، آمنهعصر دناپایگاه خبری20274353

52,000,000احمدی فرسا ، پرویزعصر کرمانشاهپایگاه خبری20374452

121,000,000غالمحسین طهرانی مقدم ، محمدهادیعصر هامونپایگاه خبری20473999

51,000,000پورشمسی ، عادلعصرنامه الرستانپایگاه خبری20580919

25,000,000نوروزی ، روشنعکس آنالینپایگاه خبری20678730

108,000,000تقی پور ، سجادفانوس زاگرسپایگاه خبری20777104

200,000,000شرکت فراروی سپهر فرزانگانفراروپایگاه خبری20873191

144,000,000فتوحی ، منصورهفرتاک نیوزپایگاه خبری20978605

144,000,000قاسمی تودشکی ، منصورفرتاک ورزشیپایگاه خبری21078810

25,000,000رسولی ، امیرابراهیمفرهنگ نو امروزپایگاه خبری21168940

43,000,000حیدری ، حمیدفناوری اطالعات البرزپایگاه خبری21278920

91,000,000اردهالی ، سیدحامدفوتسالپایگاه خبری21373195

37,000,000شاددل ، راحلهقابوس نامهپایگاه خبری21473196

87,000,000حسن زاده ، قادرقافالن سسیپایگاه خبری21576554

29,000,000سلیمی گلیزه ، علیقلم پرسپایگاه خبری21677544

49,000,000دریس ، هادیقم پرسپایگاه خبری21773133

25,000,000محمدی مطلع ، عباسعلیقم فرداپایگاه خبری21873591

105,000,000پشوتن فرد ، ساراقم نماپایگاه خبری21976924

69,000,000پورطباطبائی ، سید مجیدقم نیوزپایگاه خبری22075594

95,000,000آریان نیا ، محمدکاسپین خبرپایگاه خبری22174911

50,000,000شیخ زاده ، علیکانال نفتپایگاه خبری22278470

44,000,000کائیدی شادگان ، امینکانون رسانه و نمونه اخبارپایگاه خبری22374288

82,000,000کمایی ، نوروزکبنا خبرپایگاه خبری22474942

100,000,000حدادی ، محمدرضاکتاب نیوزپایگاه خبری22573135

36,000,000شیخ اال سالمی ، شبنم1400کرمان پایگاه خبری22676546

123,000,000مهرنوش ، میناکسب و کار نیوزپایگاه خبری22723348

107,000,000مسعودی دشتی ، مهدیکشاورزی و صنایع غذایی ایرانپایگاه خبری22868944

31,000,000دوست محمدی ، مهدیکشکانپایگاه خبری22974600

138,000,000محمودی ، حمیدرضاکلیکپایگاه خبری23078688

58,000,000شیخ زاده ، علیکمکیم ماپایگاه خبری23180551

41,000,000خسروی فر ، احسانکنفرانس یابپایگاه خبری23275096

25,000,000ساعدی ، خباتکورده واری آنالینپایگاه خبری23379294

38,000,000شکری ، طیبهکورنگپایگاه خبری23473200

58,000,000طرهانی نژاد ، ابوطالبکوهنانی نیوزپایگاه خبری23577603

25,000,000کائیدی شادگان ، امینگچساران نیوزپایگاه خبری23676643

25,000,000دریجانی ، رحمت اهللگذار نیوزپایگاه خبری23774072

124,000,000سهرابی ، مهدیگروپایگاه خبری23873202

31,000,000شیرزادکبریا ، حسنگزارشگرپایگاه خبری23974767

80,000,000موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارتگسترش صنعت معدن و تجارتپایگاه خبری24077477
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57,000,000موسسه غیرتجاری نقطه امید ایرانیانگفتار نوپایگاه خبری24173681

127,000,000مجاز ، بختیارگلدشت کرمانپایگاه خبری24278104

94,000,000علمدار ، هادیگلستان ماپایگاه خبری24374856

151,000,000ساکی ، رضاگلونیپایگاه خبری24474604

128,000,000محسنی هوشیار ، روح الهگیل خبرپایگاه خبری24573659

54,000,000مجیدزاده مشهدسری ، فرجامگیالن پیامپایگاه خبری24674713

44,000,000شهرکی ، مریمالدیزپایگاه خبری24777201

25,000,000سرشار ، سلمانلرسوپایگاه خبری24875470

91,000,000غالم پور پاپکیاده ، حسنلنگر خبرپایگاه خبری24974147

119,000,000فردحسینی ، مهسالیزناپایگاه خبری25023188

38,000,000گل محمدی ، محمدمالیری هاپایگاه خبری25173204

135,000,000گندم کاری ، حسینملیتپایگاه خبری25223267

57,000,000نجفی ، ملک نازموج رساپایگاه خبری25374595

59,000,000رویتوند غیاثوند ، داودمودگانپایگاه خبری25475640

64,000,000رضایی ، لیالموسیقی فارسپایگاه خبری25574859

77,000,000نعیمی سنگین ، اعظممهر تبریزپایگاه خبری25677203

39,000,000رضالو ، داودمهر صباپایگاه خبری25774530

25,000,000حاصلی منظور ، رضانافعپایگاه خبری25877182

50,000,000شیخ زاده ، علینامحدودپایگاه خبری25978454

215,000,000پورمحمدی ، علینامه نیوزپایگاه خبری26024204

120,000,000عزیزی ، محمدنبأ پرسپایگاه خبری26178820

25,000,000ثابت قدم ، سید رضانبض خبرپایگاه خبری26280594

175,000,000پاکباز خسروشاهی ، علینخست نیوزپایگاه خبری26368953

25,000,000بشری گشت رودخانی ، مجتبیندای گیالنپایگاه خبری26476293

25,000,000امیریان ، رامزنسیم اهرپایگاه خبری26578670

25,000,000رحمتیان ، بتولنسیم دلفوپایگاه خبری26673806

74,000,000کریمی رادپور ، مرضیهنشاط شهرپایگاه خبری26774133

45,000,000قادر ، زهرهنشانهپایگاه خبری26873220

40,000,000قدیری رازلیقی ، مهدینفت ماپایگاه خبری26977282

83,000,000رخ فرد ، محمدصادقنماپایگاه خبری27073221

87,000,000رسولی ، امیرابراهیمنمایندهپایگاه خبری27173223

100,000,000منشوری ، مسعودنوید صبحپایگاه خبری27224242

45,000,000مسیبی ، محمدنیروگاهیانپایگاه خبری27378067

44,000,000کوهی ، امیننیلکوهپایگاه خبری27473883

111,000,000عبداله زاده ، علیوارک نیوزپایگاه خبری27578469

58,000,000ربیع زاده ، میالد19ورزش پایگاه خبری27678724

208,000,000موسسه فرهنگی هنری محتواپردازان فراکاوورزش سهپایگاه خبری27723322

25,000,000اکبری ، محمدجوادورزش کوهبنانپایگاه خبری27877381

49,000,000دلخوش نهزمی ، حسنورسپایگاه خبری27975555

25,000,000ناصری ، حسینوهارپایگاه خبری28075564
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226,000,000وطمانی ، هرمانهاژهپایگاه خبری28176070

138,000,000بهروزی ، فرحنازهاناخبرپایگاه خبری28276662

47,000,000نصیری آملی ، روزبههراز نیوزپایگاه خبری28374335

83,000,000موسسه ندای مهر هرمزگانهرمزگان امروزپایگاه خبری28478571

72,000,000تقدسی ، احسانهشت صبحپایگاه خبری28573560

82,000,000خواجه پور ، محمدهفت برکهپایگاه خبری28675448

160,000,000افشاری ، معصومههفت پرسپایگاه خبری28776842

118,000,000مشتاق ، راحلههمدان پرسپایگاه خبری28823407

25,000,000غفاری ، مصطفیهمدان خبرپایگاه خبری28974549

28,000,000اکبری ، محبوبههمدان ورزشپایگاه خبری29074798

77,000,000اسدی ، احمدهمدلی زنجانپایگاه خبری29179103

66,000,000صالحی ، رضاهمرازپایگاه خبری29273334

51,000,000آقا محمدی ، علیهموطن سالمپایگاه خبری29368956

134,000,000افضلی ، مهدیهنر آنالینپایگاه خبری29476090

68,000,000سیف بهزاد ، اردوانهنر نامه امروزپایگاه خبری29576059

150,000,000شرکت نمایشگاه های بین المللی مجازی جهان سبزهنرمند نیوزپایگاه خبری29679133

34,000,000آزادبخت ، حشمت الههومیانپایگاه خبری29775921

25,000,000صادق امیری ، سامانیاریزانپایگاه خبری29879760

94,000,000جایدری ، محمدرضایافتهپایگاه خبری29923017

65,000,000عبدلی سخویدی ، فاطمهیزد آواپایگاه خبری30074145

30,000,000دهشیری ، فاطمهیزد بانوپایگاه خبری30174641
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