
1400نوبت دوم سال - گزارش حمایت خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

720,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانعلیخانلو ، توحیدعلیخانلو ، توحیداقتصادی ایرانخبرگزاری123278

720,000,000سیاسی، فرهنگی، ورزشیعمومیتهران، تهرانمحبیان ، امیرموسسه اطالع رسانی خبرگزاری آریاآریاخبرگزاری269998

2,500,000,000اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهرانالسجردی ، حسنمعزی ، علیرضاخبر آنالینخبرگزاری323085

720,000,000اجتماعی، سیاسی، فرهنگیعمومیکردستان، سنندجهادیفر ، محمدهادیفر ، محمدخبرگزاری کرد پرسخبرگزاری470021

720,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانسیدوکیلی ، سید حجتمجتمع آموزشی امام صادق عداناخبرگزاری570009

480,000,000سیاسی، فرهنگیعمومیقم، قممحققی ، محمد مهدیموسسه خبرگزاری رسارساخبرگزاری670013

720,000,000پزشکی و پیراپزشکیتخصصیتهران، تهرانریاض ، سیدعلیریاض ، سیدعلیسالمتخبرگزاری770014

500,000,000سیاسی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانشکیبائی ، مهدیموسسه فرهنگی هنری خبرگزاری قدسقدسخبرگزاری870019

کار ایرانخبرگزاری923068
موسسه اطالع رسانی و خبرگزاری کار 

(ایلنا)ایران 
3,350,000,000فرهنگی، اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهرانرحمت حیدری ، مسعود

مرور وقایع جهانخبرگزاری1070025
موسسه فرهنگی خبری هنری مرور 

وقایع جهان

امینی محمدآبادی ، 

محمودرضا
720,000,000اقتصادیعمومیتهران، تهران

405,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانرضایی ، محمدحسینهمتی ن    ژاد ، محمد حسین598پایگاه خبری1123742

مددی ، پرویزمددی ، پرویزنور114پایگاه خبری1275899
کهگیلویه و بویراحمد، 

گچساران
112,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومی

علیزاده ، سید نجم الدینعلیزاده ، سید نجم الدینآبان19پایگاه خبری1377747
کهگیلویه و بویراحمد، 

گچساران
303,000,000سیاسی، فرهنگیعمومی

50,000,000هنریعمومیتهران، تهرانگویا ، هماگویا ، همانما31پایگاه خبری1478294

450,000,000سیاسی، فرهنگی، اجتماعیعمومیتهران، تهرانغرضی ، سید محمد زهیرغرضی ، سید محمد زهیرآنالین55پایگاه خبری1523799

213,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیخراسان جنوبی، بیرجنددیانی ، وحیددیانی ، وحیدپرس724پایگاه خبری1681065

123,000,000ورزشیعمومیالبرز، کرجناظمی ، هادیناظمی ، هادیالبرز90پایگاه خبری1775566

395,000,000اجتماعیعمومیبوشهر، دشتستانصابری ، اکبرصابری ، اکبراتحاد خبرپایگاه خبری1874182

105,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیاصفهان، اصفهانهاشمی ، زینبهاشمی ، زینباحتسابپایگاه خبری1974083

77,000,000اجتماعی، ورزشیعمومیآذربایجان شرقی، تبریزعباسپور شاهمرس ، مهدیعباسپور شاهمرس ، مهدیاحرار خبرپایگاه خبری2074578

21 از 1صفحه 



1400نوبت دوم سال - گزارش حمایت خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

226,000,000سیاسی، فرهنگیعمومیاصفهان، اصفهاناقتصاد ، علیرضااقتصاد ، علیرضااحوال نیوزپایگاه خبری2180599

مفتخری مظاهری ، علیرضااخبار اصنافپایگاه خبری2277905
مفتخری مظاهری ، 

علیرضا
114,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهران

72,000,000اقتصادیعمومیتهران، شمیراناترنجبر فرد شیرازی ، جاویدرنجبر فرد شیرازی ، جاویداخبار پولی مالیپایگاه خبری2373638

247,000,000فرهنگی، سیاسیعمومیتهران، تهراناختر محققی ، مهدیاختر محققی ، مهدیاخبار خوبپایگاه خبری2478942

175,000,000فرهنگی، سیاسیعمومیمازندران، سوادکوهاکبرنژاد ، عمراناکبرنژاد ، عمراناخبار سواد کوهپایگاه خبری2573132

اختصاصیتهران، تهرانگندم کاری ، حسینباستانی ، میالداخبار شبکه هوانوردیپایگاه خبری2675868
حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
88,000,000

61,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیگیالن، رشترمضانی کنچاء ، علیرمضانی کنچاء ، علیاخبار شمال ماپایگاه خبری2774285

86,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیخوزستان، اللیخراسانی ، احمدخراسانی ، احمداخبار اللیپایگاه خبری2873136

333,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهراندیده بان ، محمد نقیدیده بان ، محمد نقیاخبار مرزپایگاه خبری2973879

327,000,000اجتماعی، سیاسی، فرهنگیعمومیآذربایجان شرقی، تبریزکریم زاد شریفی ، امیرکریم زاد شریفی ، امیراخبار نصرپایگاه خبری3024328

116,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانخاکیان ، یوسفخاکیان ، یوسفاخبار نوینپایگاه خبری3180402

134,000,000حوزه علوم انسانیاختصاصیخراسان رضوی، مشهدهوشیار حسینی ، سیاوشهوشیار حسینی ، سیاوشاختبارپایگاه خبری3274927

اسدی طاری ، محمد حسنارتباط امروزپایگاه خبری3374695
اسدی طاری ، محمد 

حسن
90,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیتهران، تهران

94,000,000اقتصادی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانجوکار ، محسنجوکار ، محسنارگ خبرپایگاه خبری3479009

35,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیاصفهان، اصفهاناشتری ، مژگاناشتری ، مژگانارمغان شهرپایگاه خبری3580235

عسکری اشکذری ، علیرضااشکذر خبرپایگاه خبری3675382
عسکری اشکذری ، 

علیرضا
252,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومییزد، صدوق

362,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیاصفهان، اصفهانپناهی ، آزادهشرکت رسانه رویداد پارسیاصفهان امروز آنالینپایگاه خبری3778733

75,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیآذربایجان غربی، ارومیهپوراسد ، ناصرپوراسد ، ناصراطمینان نیوزپایگاه خبری3877531

463,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیتهران، تهرانحضرتی ، الیاسحضرتی ، الیاساعتمادآنالینپایگاه خبری3976417

21 از 2صفحه 



1400نوبت دوم سال - گزارش حمایت خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

افتاناپایگاه خبری4074570
موسسه غیر تجاری مطبوعاتی گسترش 

رسانه ها و سامانه های دیده بان
اختصاصیتهران، تهرانصالحی درجزینی ، علیرضا

حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
184,000,000

35,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیایالم، ایالممیرزایی ، غالمرضامیرزایی ، غالمرضاافق ایالمپایگاه خبری4174170

246,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیخراسان رضوی، مشهدزارع برزشی ، محمدرضازارع برزشی ، محمدرضاافق مشهدپایگاه خبری4282225

482,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیتهران، تهرانحسینی ، مصطفیپیرهادی ، مهدیافکار نیوزپایگاه خبری4375170

اختصاصیتهران، تهرانخدائی ، علیرضاخدائی ، علیرضااقتصاد الکترونیکیپایگاه خبری4482519
حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
143,000,000

254,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیاصفهان، اصفهانمحققیان ، مجیدمحققیان ، مجیداقتصاد بازارپایگاه خبری4574458

175,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیالبرز، کرجحیدرپور اهوازی ، اسمعیلحیدرپور اهوازی ، اسمعیلاقتصاد برخطپایگاه خبری4676990

جمشیدی الریجانی ، محمد رضااقتصاد سبز آنالینپایگاه خبری4781695
جمشیدی الریجانی ، 

محمد رضا
53,000,000حوزه کشاورزی و دامپروریاختصاصیتهران، تهران

335,000,000اقتصادیعمومیتهران، تهرانبختیاری ، علیرضاشرکت دنیای اقتصاد تاباناقتصاد نیوزپایگاه خبری4868887

377,000,000اقتصادیعمومیتهران، تهرانبرنگی ، ایمانبرنگی ، ایماناقتصاد وطنپایگاه خبری4979175

510,000,000اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهرانحیدری ، محمدحیدری ، محمد24اقتصادپایگاه خبری5074801

327,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهراناسمعیلی نژاد ، فیروزاسمعیلی نژاد ، فیروزاقتصادسرآمدآنالینپایگاه خبری5177388

439,000,000اقتصادی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانآذرخش ، نفیسهآذرخش ، نفیسهاکو پرشینپایگاه خبری5223349

331,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیگلستان، کردکویافتخاری ، محمدصالحافتخاری ، محمدصالحالبرز گلستانپایگاه خبری5374136

718,000,000اقتصادی، سیاسی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانمقدم جهانگیری ، بیژنمحمدی ، سجادالفپایگاه خبری5468891

314,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیالبرز، کرجحسینی ، عفتحسینی ، عفتامید بانوانپایگاه خبری5574750

105,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیخوزستان، اهوازپرویزی بابادی ، افشارپرویزی بابادی ، افشارامید خوزستانپایگاه خبری5677338

امیدپرور ، نجمهانارپرسپایگاه خبری5777162
 در حال تغییر مدیر ، 

مسئول
156,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیفارس، شیراز

653,000,000اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهرانم مرادی ، علیفقیهی ، مصطفیانتخابپایگاه خبری5868892

210,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیگیالن، رشتمنکوئی ، علیرضامنکوئی ، علیرضاانتخاب امروزپایگاه خبری5975343

61,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیخوزستان، اهوازنیر ، سیدمهدینیر ، سیدمهدیاندیشه خوزستانپایگاه خبری6078344

281,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیتهران، تهرانشفیعیان ، علی اصغرشفیعیان ، علی اصغرانصاف خبرپایگاه خبری6173549

21 از 3صفحه 



1400نوبت دوم سال - گزارش حمایت خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

445,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیآذربایجان شرقی، بنابسلیمان زاده ، شهرامسلیمان زاده ، شهرامانعکاس بنابپایگاه خبری6275925

167,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیآذربایجان شرقی، اهرمهدی زاده ، هادیمهدی زاده ، هادیاهر خبرپایگاه خبری6375082

112,000,000اقتصادیعمومیتهران، تهرانآستانی ، سید مهدیآستانی ، سید مهدیایران اکونومیستپایگاه خبری6423380

494,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانارشادی فر ، مونافاتح ، مسعودایران پژواکپایگاه خبری6581131

رحمانی مورچه خورتی ، محمدجوادایربانپایگاه خبری6675291
رحمانی مورچه خورتی ، 

محمدجواد
اختصاصیتهران، تهران

حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
72,000,000

146,000,000اقتصادیعمومیتهران، تهرانخاکدامن ، حوراخاکدامن ، حوراایستانیوزپایگاه خبری6768897

96,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیایالم، ایالممیرزائی ، صفورامیرزائی ، صفوراایالم بامدادپایگاه خبری6875454

61,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیایالم، ایالمرحیمیان ، فرشتهرحیمیان ، فرشتهایالم قلمپایگاه خبری6976597

آباپایگاه خبری7068877
- شرکت توسعه ورزشهای آبی ایرانیان 

آبا
40,000,000ورزشیعمومیتهران، تهرانطالب زاده ، مجید

امیدپرور ، نجمهآبان پرسپایگاه خبری7178263
 در حال تغییر مدیر ، 

مسئول
318,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیفارس، شیراز

79,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیآذربایجان شرقی، تبریزمحمدزاده ، معصومهمولوی ، علیآدینه پرسپایگاه خبری7277102

355,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیآذربایجان شرقی، تبریزخوش نیت ، محمدخوش نیت ، محمدآذر قلمپایگاه خبری7373625

مقنی دهخوارقانی ، علی اصغرآذران نیوزپایگاه خبری7478137
مقنی دهخوارقانی ، علی 

اصغر
61,000,000اقتصادی، فرهنگیعمومیآذربایجان شرقی، تبریز

صدیقی اضماره سفلی ، حامدآذرمغانپایگاه خبری7576883
صدیقی اضماره سفلی ، 

حامد
215,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیاردبیل، اردبیل

377,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیآذربایجان غربی، ارومیهآقازاده ، ابراهیمآقازاده ، ابراهیمآراز خبرپایگاه خبری7676254

548,000,000حوزه علوم انسانیاختصاصیتهران، تهرانصفاری ، هادیصفاری ، هادیآرمان اقتصادیپایگاه خبری7778404

329,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیخوزستان، شوشترخلج ، آرمانخلج ، آرمانآرمان آراپایگاه خبری7875035

261,000,000اجتماعیعمومیآذربایجان شرقی، تبریزایازی ، محمدحسنایازی ، محمدحسنآرمان تبریزپایگاه خبری7978279

114,000,000حوزه ورزشیاختصاصیتهران، تهرانیاوری راد ، مرضیهیاوری راد ، مرضیهآریا ورزشپایگاه خبری8080329

151,000,000فرهنگیعمومیگیالن، آستانه اشرفیهافشاری ، ابراهیمافشاری ، ابراهیمآستان  خبرپایگاه خبری8173990

208,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیکردستان، سنندجرحیمی ، مهوشرحیمی ، مهوشآفتاب دلپایگاه خبری8223897

21 از 4صفحه 



1400نوبت دوم سال - گزارش حمایت خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

علیزاده للکامی ، محمد رضاآوا تصویرپایگاه خبری8378655
علیزاده للکامی ، محمد 

رضا
اختصاصیتهران، تهران

حوزه زمینه های فرهنگی، 

هنری و ادبی
88,000,000

423,000,000هنریعمومیتهران، تهرانغالمی تبار ، فرزانهغالمی تبار ، فرزانهآوای ایرانیانپایگاه خبری8477191

191,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیمازندران، ساریمنصوری ، سعیدمنصوری ، سعیدآوای خزرپایگاه خبری8575426

ابراهیمی علی ابادی ، میالدآوای رشتپایگاه خبری8673726
ابراهیمی علی ابادی ، 

میالد
246,000,000فرهنگی، اجتماعیعمومیگیالن، رشت

287,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیمازندران، ساریعالی کردکالیی ، رقیهعالی کردکالیی ، رقیهباران شمالپایگاه خبری8773988

371,000,000فرهنگیعمومیتهران، تهرانقاضی پور ، فرحنازقاضی پور ، فرحنازباز انتخاباتپایگاه خبری8823369

177,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانجندقی ، محسنجندقی ، محسنبانک مردمپایگاه خبری8975871

448,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانسلیمانیان نقندر ، شیماسلیمانیان نقندر ، شیمابانک و صنعتپایگاه خبری9076222

134,000,000اقتصادیعمومیتهران، تهرانفراهانی ، محمودفراهانی ، محمودبانکداری نوین الکترونیکپایگاه خبری9174413

206,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیکرمانشاه، پاوهرستمی ، ذکریارستمی ، ذکریاباینگانپایگاه خبری9277788

224,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیآذربایجان شرقی، تبریزبردباری جراغلی ، حمیدهبردباری جراغلی ، حمیدهبردباری نیوزپایگاه خبری9382377

189,000,000حوزه علوم انسانیاختصاصیتهران، تهرانمحمودی ، مصطفیمحمودی ، مصطفیبرزن نیوزپایگاه خبری9479104

159,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانقرایی ، مریمقرایی ، مریمبقاع خبرپایگاه خبری9575037

24بورس پایگاه خبری9676392
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان 

تحلیل فارابی
601,000,000حوزه علوم انسانیاختصاصیتهران، تهرانباغانی ، علیرضا

456,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیبوشهر، بوشهرهوشمند ، مازیارمؤسسه غیر تجاری هوشمند رسانه امروزبوشهری هاپایگاه خبری9775257

173,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانشهبازی ، مسعودشهبازی ، مسعودبه روز ترین هاپایگاه خبری9878155

202,000,000پزشکی و پیراپزشکیتخصصیتهران، تهرانشیخ االسالم ، ربابهشیخ االسالم ، ربابهبه سایتپایگاه خبری9975409

293,000,000اقتصادی، سیاسی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانعراقی ، مهدیقنواتی ، منصوربهار نیوزپایگاه خبری10023222

کریمی رادپور ، مرضیهبهارانهپایگاه خبری10173147
 در حال تغییر مدیر ، 

مسئول
204,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیهمدان، بهار

377,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانمیرزاحسینی ، عباسمیرزاحسینی ، عباسبهداشت نیوزپایگاه خبری10277041

361,000,000اجتماعی، اقتصادی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانماهی صفت ، شهرهماهی صفت ، شهرهپارس فارسپایگاه خبری10324003

21 از 5صفحه 



1400نوبت دوم سال - گزارش حمایت خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

اسکندری کفشگرکالئی ، زهراپارسینهپایگاه خبری10474806
شیخ االسالمی کندلوس ، 

فریماه
682,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیتهران، تهران

161,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیتهران، تهرانجاوری ، علیرضاجاوری ، علیرضاپایان تیترپایگاه خبری10582523

159,000,000اقتصادی، فرهنگیعمومیتهران، تهراناثنی عشری ، شهراداثنی عشری ، شهرادپایشگرپایگاه خبری10677056

301,000,000اقتصادیعمومیتهران، تهرانسید صدر ، سید محمدسید صدر ، سید محمدپرتال حمل و نقلپایگاه خبری10723373

367,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانسیف ، سجادسیف ، سجادپرسونپایگاه خبری10879082

اختصاصیقم، قمنعمتی ، مهدینعمتی ، مهدیپسماند ایرانپایگاه خبری10977048
حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
311,000,000

261,000,000اقتصادیعمومیتهران، تهرانشریفی بناب ، سید هادیشریفی بناب ، سید هادیپول بانکپایگاه خبری11078078

پول نیوزپایگاه خبری11168903
موسسه خبری و اطالع رسانی پول و 

سرمایه
271,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهراننظری مهر ، زهرا

263,000,000اقتصادیعمومیتهران، تهرانزمانی ، اکبرزمانی ، اکبرپول و تجارتپایگاه خبری11274514

سجادی اسدآبادی ، سیدخلیلپویا خبرپایگاه خبری11377529
سجادی اسدآبادی ، 

سیدخلیل
204,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیایالم، ایالم

159,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانجهانگیرفام ، روشنادوپیکر ، صادقپویش خبرپایگاه خبری11480134

نیک کار چنیجانی ، معصومهپویشگران گیلپایگاه خبری11576989
نیک کار چنیجانی ، 

معصومه
261,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیگیالن، رشت

239,000,000فرهنگی، ورزشیعمومیفارس، شیرازتورع ، محسنتورع ، محسنپیام خبرپایگاه خبری11678072

سعیدور بچه آّباد ، فاطمهپیام فوریپایگاه خبری11781782
 در حال تغییر مدیر ، 

مسئول
155,000,000اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهران

125,000,000فرهنگی، اجتماعیعمومیزنجان، زنجانشیوخی ، علی اکبرشیوخی ، علی اکبرپیام ملتپایگاه خبری11875563

327,000,000اجتماعی، هنریعمومیتهران، تهرانواسعی ، سیدحامدواسعی ، سیدحامدپیشخوان خبرپایگاه خبری11978830

نمازیان ، سکینهنمازیان ، سکینهپیشرفت استانپایگاه خبری12078652
کهگیلویه و بویراحمد، 

گچساران
265,000,000سیاسی، فرهنگیعمومی

144,000,000اجتماعیعمومیبوشهر، بوشهرمعتمد ، رضامعتمد ، رضاپیغام بوشهرپایگاه خبری12174449

اسمعیل نژاد ، مهدیاسمعیل نژاد ، مهدیپیک هشترودپایگاه خبری12273589
آذربایجان شرقی، 

هشترود
333,000,000اجتماعی، سیاسیعمومی

21 از 6صفحه 



1400نوبت دوم سال - گزارش حمایت خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

454,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیتهران، دماوندشرافت ، محمدشرافت ، محمدتارود دماوندپایگاه خبری12373705

439,000,000اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهرانبهشتی ، حمیدبهشتی ، حمیدتازه نیوزپایگاه خبری12482396

430,000,000اجتماعی، ورزشیعمومیآذربایجان شرقی، تبریزحاجی نیاء لیل آبادی ، امیرحاجی نیاء لیل آبادی ، امیرتبریز جوانپایگاه خبری12580566

341,000,000اقتصادیعمومیتهران، تهراننعمتی ، اصغرنعمتی ، اصغرتجارت آنالینپایگاه خبری12679021

رکن الدینی قلعه دژ ، فاطمهتجارت جنوب آنالینپایگاه خبری12782386
رکن الدینی قلعه دژ ، 

فاطمه
75,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیهرمزگان، بندرعباس

598,000,000اقتصادیعمومیتهران، تهرانبهرامی ، حمیدرضابهرامی ، حمیدرضاتجارت نیوزپایگاه خبری12875886

213,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیگلستان، گرگاندانشمند ، نورمحمددانشمند ، نورمحمدترکمن سسیپایگاه خبری12977972

امینی فرد ، مهینتژگاهپایگاه خبری13082326
 در حال تغییر مدیر ، 

مسئول
239,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیلرستان، خرم آباد

263,000,000حوزه علوم انسانیاختصاصیتهران، تهرانظریفیان شفیعی ، محسنظریفیان شفیعی ، محسنتعاون آنالینپایگاه خبری13179178

64,000,000اجتماعیعمومیتهران، تهرانعروجی ، عذراعروجی ، عذراتگپایگاه خبری13277766

واحدی پور تبریزی ، غالمحسینتوریسم آنالینپایگاه خبری13377748
واحدی پور تبریزی ، 

غالمحسین
454,000,000اجتماعیعمومیتهران، تهران

جمشیدی الریجانی ، مزدک20تیتر پایگاه خبری13474696
جمشیدی الریجانی ، 

مزدک
187,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهران

439,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانبابایی ، رامینبابایی ، رامینتیتر برترپایگاه خبری13576672

تینپایگاه خبری13624270
موسسه اطالع رسانی و مطبوعاتی ترابر 

یار نوید
اختصاصیتهران، تهرانذهبیون ، مسعود

حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
127,000,000

132,000,000حوزه کشاورزی و دامپروریاختصاصیتهران، تهرانمهربان ، عین الهمهربان ، عین الهجار پرسپایگاه خبری13768907

202,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیگیالن، رشتسحرخیز فومنی ، علیرضاسحرخیز فومنی ، علیرضاجارستانپایگاه خبری13877411

110,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیایالم، ایالمکاکاخانی ، مهدیکاکاخانی ، مهدیجامکپایگاه خبری13976661

136,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیگیالن، رشتوهابی ، مجتبیوهابی ، مجتبیجاهد خبرپایگاه خبری14076928

123,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهراننبوتی ، جوادنبوتی ، جوادجدول یابپایگاه خبری14181254

134,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیگیالن، آستانه اشرفیهلطفی نژاد جاللی ، مرتضیلطفی نژاد جاللی ، مرتضیجالل شرقپایگاه خبری14277575
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1400نوبت دوم سال - گزارش حمایت خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

جمارانپایگاه خبری14376708
موسسه مطبوعاتی و اطالع رسانی 

جماران
702,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیتهران، تهراننادعلی زاده ، محمدعلی

151,000,000اقتصادیعمومیتهران، تهرانعلمی انواری ، میالدعلمی انواری ، میالدجوان خودروپایگاه خبری14482186

550,000,000فرهنگی، سیاسی، اجتماعیعمومیتهران، تهرانجهان تیغی ، مهدیجهان تیغی ، مهدیجهانپایگاه خبری14568908

160,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیمازندران، چالوسحسینی ، سیده فریباحسینی ، سیده فریباچالوس نیوزپایگاه خبری14674885

120,000,000اجتماعیعمومیتهران، تهرانذبیحیان ، اکرمذبیحیان ، اکرمچند ثانیهپایگاه خبری14774563

208,000,000اجتماعیعمومیمازندران، سارینظری ، علینظری ، علیچهار دانگهپایگاه خبری14873665

غمخوار بین کالیی ، علیرضاحامیان محیط زیست پاکپایگاه خبری14973998
غمخوار بین کالیی ، 

علیرضا
245,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهران

356,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیتهران، تهرانبرآسود ، محسنبرآسود ، محسنحامیان والیتپایگاه خبری15077144

173,000,000اجتماعی، اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهرانضرغامی ، مهدیضرغامی ، مهدیحزب اهلل نیوزپایگاه خبری15123134

88,000,000ورزشیعمومیمرکزی، ساوهمشتاق ، ایمانمشتاق ، ایمانخانه فوتسالپایگاه خبری15275711

392,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیخراسان رضوی، مشهدمنتظری ، سید مجتبیمنتظری ، سید مجتبی8خبر پایگاه خبری15373160

اختصاصیتهران، تهرانواصف ، روح الهواصف ، روح الهخبر تاسیساتپایگاه خبری15475498
حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
241,000,000

موسوی ، سید محمد حسینخبر تصویریپایگاه خبری15582545
موسوی ، سید محمد 

حسین
255,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهران

آهنگ ، وحیدآهنگ ، وحیدخبر دیشموکپایگاه خبری15676854
کهگیلویه و بویراحمد، 

کهگیلویه
169,000,000سیاسی، فرهنگیعمومی

153,000,000سیاسی، فرهنگیعمومیآذربایجان شرقی، تبریزربانی ، محمد رضاربانی ، محمد رضاخبر صبحپایگاه خبری15775554

24,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانسبزه علی ، لیالسبزه علی ، لیالخبر طالییپایگاه خبری15878185

کفشدار طوسی ، ابراهیمخبر فوریپایگاه خبری15979171
 در حال تغییر مدیر ، 

مسئول
544,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیخراسان رضوی، مشهد

خبر قمپایگاه خبری16074408
موسسه مطالعات فرهنگی مستشهدین 

وصال
537,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیقم، قمهمتی ن    ژاد ، محمد حسین

20,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیمازندران، ساریکاردر باالدهی ، ذبیح الهکاردر باالدهی ، ذبیح الهخبر مازندرانپایگاه خبری16174204

96,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانشبیری ، محمدعلیشبیری ، محمدعلیخبر ماشینپایگاه خبری16276600
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ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

80,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانوکیلی ، پویاموسسه اتحاد ملت ایرانیانخبر نماپایگاه خبری16377574

210,000,000فرهنگی، هنریعمومیخراسان جنوبی، بیرجندحسن پور ، ابوالفضلحسن پور ، ابوالفضلخبر و هنرپایگاه خبری16478262

295,000,000ورزشیعمومیتهران، تهرانبهارفر ، بهارهبهارفر ، بهارهخبر ورزش زنانپایگاه خبری16576291

149,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیهرمزگان، بندرعباسنظری ، علینظری ، علیخبر هرمزگانپایگاه خبری16678693

رضایی ، کورشرضایی ، کورشخبرآورانپایگاه خبری16778079
کهگیلویه و بویراحمد، 

گچساران
149,000,000سیاسی، ورزشیعمومی

105,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیآذربایجان غربی، ماکوقاسمی ، حمیدقاسمی ، حمیدخبرماکوپایگاه خبری16880010

564,000,000اقتصادی، سیاسی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانحیاتی ، محمدرضاخضریان ، علیخبرنامه دانشجویان ایرانپایگاه خبری16923741

654,000,000ورزشیعمومیتهران، تهرانمافی ، کیوانانتظامی ، حسینخبرورزشی آنالینپایگاه خبری17081607

355,000,000اجتماعیعمومیتهران، تهرانعابدپور ، امیرعابدپور ، امیرخرداد خبرپایگاه خبری17174395

268,000,000فرهنگی، اجتماعیعمومیمازندران، ساریهدایتی بنیادآباد ، محسنهدایتی بنیادآباد ، محسنخزر نماپایگاه خبری17279499

146,000,000سیاسی، فرهنگیعمومیتهران، تهراناحمدی ، علیاحمدی ، علی.خلیج فارسپایگاه خبری17368915

263,000,000اجتماعی، ورزشیعمومیگیالن، رشتمنادی ، جوادمنادی ، جوادخمام نیوزپایگاه خبری17477800

381,000,000اقتصادی، اجتماعیعمومیتهران، تهرانملک شیخی ، مهدیهملک شیخی ، مهدیهخودرو پارسیپایگاه خبری17576711

162,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیخوزستان، اهوازنارنج پور ، مجتبینارنج پور ، مجتبیخوز نامهپایگاه خبری17674865

171,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیخوزستان، اهوازبهزادی ، مهدیبهزادی ، مهدیخوزتابپایگاه خبری17781040

283,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیخوزستان، اهوازحیدری ، فاضلحیدری ، فاضلخوزناپایگاه خبری17875383

405,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانجمشیدی ، سیدرضاجمشیدی ، سیدرضادانستنی آنالینپایگاه خبری17978839

123,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیکرمان، کرمانپاکاری ، سودهپاکاری ، سودهدانشجو آزادپایگاه خبری18076544

130,000,000اقتصادی، اجتماعیعمومیتهران، تهرانآذین ، محمد رضاآذین ، محمد رضادرآمد نیوزپایگاه خبری18181986

268,000,000حوزه سینما و تئاتراختصاصیتهران، تهرانمعلم ، امیدمعلم ، امیددنیای تصویر آنالینپایگاه خبری18280885

159,000,000اقتصادی، سیاسی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانفراهانی ، عذرافراهانی ، عذرادنیای قلمپایگاه خبری18322297

79,000,000اجتماعیعمومیآذربایجان شرقی، تبریزدرخشانی ، مسعوددرخشانی ، مسعوددیار آذربایجانپایگاه خبری18474599

105,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیگیالن، شفتپور محمد چماچایی ، تقیپور محمد چماچایی ، تقیدیار سیدپایگاه خبری18580073

197,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیخوزستان، اهوازحیدری ، مجتبیحیدری ، مجتبیدیار کارونپایگاه خبری18676369
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1400نوبت دوم سال - گزارش حمایت خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

603,000,000ورزشی، سیاسی، فرهنگیعمومیگیالن، رشتهوشمند گورابی ، سینامحمدپور ، امیردیار میرزاپایگاه خبری18723737

309,000,000ورزشی، هنریعمومیتهران، تهراناحمدی بزچلوئی ، نوشیناحمدی بزچلوئی ، نوشیندیدار امروزپایگاه خبری18877817

486,000,000اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهرانسیف علی ، سعیدسیف علی ، سعیددیدبان ایرانپایگاه خبری18979548

اختصاصیتهران، تهرانهوشمندی راد ، کیوانهوشمندی راد ، کیواندیده بان محیط زیست ایرانپایگاه خبری19081796
حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
169,000,000

368,000,000حوزه علوم انسانیاختصاصیتهران، تهرانسجادی نژاد ، سیدرضاسجادی نژاد ، سیدرضادین آنالینپایگاه خبری19124070

368,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیالبرز، کرجتیموری ، مهردادتیموری ، مهرداددیوان نیوزپایگاه خبری19274356

259,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیقم، قمذاکری ، سعیدذاکری ، سعیدذاکر خبرپایگاه خبری19374886

68,000,000اجتماعی، هنریعمومیایالم، ایالمآذرمهر ، سمیهآذرمهر ، سمیهراسان خبرپایگاه خبری19475900

184,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیگلستان، مراوه تپهمرادیانی ، روح انگیزجامی ، رضاراه اترکپایگاه خبری19575919

245,000,000اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهرانفریادرس ، فرشتهفریادرس ، فرشتهراه امروزپایگاه خبری19674755

راه برترین هاپایگاه خبری19780477
موسسه غیر تجاری راه برترین های 

سبک زندگی
446,000,000فرهنگی، اجتماعیعمومیتهران، تهرانمحسنی ، مرتضی

289,000,000حوزه علوم انسانیاختصاصیتهران، تهرانوالی ، میناموسسه شبکه عصر تراکنشراه پرداختپایگاه خبری19874572

51,000,000سیاسی، فرهنگیعمومیاردبیل، سرعینمددی آتشگاه ، ابرهیممددی آتشگاه ، ابرهیمراه چشمه لرپایگاه خبری19980988

474,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیتهران، تهرانذکی زاده ، مقدادذکی زاده ، مقدادراه داناپایگاه خبری20073078

287,000,000اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهراناختر محققی ، مهدیاختر محققی ، مهدیراهبرد بازارپایگاه خبری20175821

ربیعپایگاه خبری20276097
موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر 

اصفهان

حاجیان حسین آبادی ، 

مظفر
329,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیاصفهان، اصفهان

138,000,000اقتصادیعمومیتهران، تهراناحمدی ، هادیاحمدی ، هادیردهپایگاه خبری20380897

275,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانحاجی اسفندیاری ، شبنمحاجی اسفندیاری ، شبنمرسا نشرپایگاه خبری20480537

535,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانابراهیمی ، مسعودشرکت نگاه تیزبین وقایع شهررک ناپایگاه خبری20577046

114,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیالبرز، کرجحیدری ، محمودموسسه همگامان اندیشه زمانرمزگشا نیوزپایگاه خبری20676853

283,000,000فرهنگی، اجتماعیعمومیهمدان، تویسرکانطهماسبی ، میالدطهماسبی ، میالدرود آورپایگاه خبری20774405

199,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیتهران، تهرانصالح ابادی ، حامدصالح ابادی ، حامدروز نوپایگاه خبری20824035

136,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیلرستان، بروجردمرادی ، اکبرمرادی ، اکبرروزهای بروجردپایگاه خبری20975083

215,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیتهران، تهرانکالنی ، بابککالنی ، بابکروستا نیوزپایگاه خبری21079586
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1400نوبت دوم سال - گزارش حمایت خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

232,000,000حوزه علوم انسانیاختصاصیتهران، تهرانمجیدی ، بهروزمجیدی ، بهروزروند بازارپایگاه خبری21182038

686,000,000اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهرانحیدری ، محمدحیدری ، محمد24رویداد پایگاه خبری21276372

138,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیقم، قممحیائی ، نجمهمحیائی ، نجمهرهپویان قمپایگاه خبری21377136

خسروپرست ، نجمهخسروپرست ، نجمهزاهد نیوزپایگاه خبری21478034
سیستان و بلوچستان، 

زاهدان
39,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومی

86,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیگلستان، علی آبادصفرخان مؤذنی ، عطیهصفرخان مؤذنی ، عطیهزرین نامهپایگاه خبری21573671

202,000,000سیاسی، اجتماعیعمومیگلستان، گرگانکریمی ، صیداکریمی ، صیداساجد خبرپایگاه خبری21680956

54,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیکرمانشاه، کرمانشاهمهدوی مهر ، حسن علیحزب توسعه کرمانشاهساحت کرمانشاهپایگاه خبری21778679

147,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیگیالن، رشتحسینی ، سیده فریباحسینی ، سیده فریباساحل خبرپایگاه خبری21876799

367,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانبخشی استوار ، عباسبخشی استوار ، عباسسادسپایگاه خبری21978468

92,000,000فرهنگیعمومیخوزستان، اهوازکیوانی ، سعیدکیوانی ، سعیدسازه نیوزپایگاه خبری22073172

269,000,000اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهرانجنان صفت ، محمد صادقجنان صفت ، محمد صادق24ساعت پایگاه خبری22173173

سپیدار نیوزپایگاه خبری22278133
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش 

رسانه سپیدار
186,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیالبرز، کرججعفری ، مهدی

391,000,000اجتماعیعمومیتهران، تهرانفیاضی ، سید هادیفیاضی ، سید هادیستاره هاپایگاه خبری22324437

205,000,000فرهنگی، هنریعمومیتهران، تهرانکوشا ، ستارهکوشا ، ستارهستاره هنرپایگاه خبری22477678

سرآمد اخبارپایگاه خبری22579575
موسسه رسانه ای عصر سرآمدان 

اقتصادی
359,000,000سیاسی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانیزدانی نظام آباد ، محمد

موسسه اندیشه سرای ماکانسرپوشپایگاه خبری22677103
 در حال تغییر مدیر ، 

مسئول
423,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیاصفهان، اصفهان

142,000,000سیاسی، اجتماعیعمومیتهران، تهرانبشکوه ، عباسبشکوه ، عباسسرزمین ارتباطاتپایگاه خبری22774200

183,000,000فرهنگی، هنریعمومیتهران، تهرانمحمدپور ، مریممحمدپور ، مریمسرنا خبرپایگاه خبری22880896

321,000,000هنریعمومیتهران، تهرانمحمدیوسفی ، محمدرضاموسسه سیمای سروش پارسیانسروش سینماپایگاه خبری22977214

اختصاصیتهران، تهرانخجسته فر ، نکیساخجسته فر ، نکیساسفیران سبزپایگاه خبری23080533
حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
23,000,000

175,000,000هنری، فرهنگیعمومیکرمانشاه، پاوهصالحی ، فرهادصالحی ، فرهادسالم پاوهپایگاه خبری23175880

21 از 11صفحه 



1400نوبت دوم سال - گزارش حمایت خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

مجیدی کرائی ، مالکمجیدی کرائی ، مالکسالم دناپایگاه خبری23275004
کهگیلویه و بویراحمد، 

یاسوج
70,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومی

243,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهراننیکانلو ، سمیهنیکانلو ، سمیهسیب پرسپایگاه خبری23378012

684,000,000فنی و مهندسیتخصصیتهران، تهرانفاتح ، مسعودفاتح ، مسعودسیتناپایگاه خبری23468925

92,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیآذربایجان غربی، ارومیهصالحی ، سهیالصالحی ، سهیالسیلوانا نیوزپایگاه خبری23579543

اختصاصیتهران، تهرانغالمی آبسردی ، امیدغالمی آبسردی ، امیدسیمای انرژیپایگاه خبری23678813
حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
80,000,000

اختصاصیتهران، تهرانشمقدری ، روح الهموسسه جامعه اسالمی هنرمندانسینما پرسپایگاه خبری23723461
حوزه زمینه های فرهنگی، 

هنری و ادبی
546,000,000

215,000,000فرهنگی، هنریعمومیتهران، تهرانتقی زاده بهجتی ، حامدتقی زاده بهجتی ، حامدسینما خانهپایگاه خبری23874362

185,000,000فرهنگی، هنریعمومیتهران، تهرانمظفری ، حامدمظفری ، حامدسینما روزانپایگاه خبری23976647

اختصاصیتهران، تهرانکثیریان ، کیوانکثیریان ، کیوانسینما سینماپایگاه خبری24068926
حوزه زمینه های فرهنگی، 

هنری و ادبی
485,000,000

44,000,000فرهنگی، هنریعمومیالبرز، کرجشاهوند ، احمدشاهوند ، احمدسینما شبکهپایگاه خبری24180483

79,000,000حوزه سینما و تئاتراختصاصیتهران، تهراناستادی ، رضااستادی ، رضاسینما مثبتپایگاه خبری24274122

44,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیکرمانشاه، جوانرودسبحانی ، آرشسبحانی ، آرششاهو نیوزپایگاه خبری24382558

مفتخری مظاهری ، علیرضاشایناپایگاه خبری24473177
مفتخری مظاهری ، 

علیرضا
283,000,000حوزه سینما و تئاتراختصاصیتهران، تهران

بهزاد ، رحیمبهزاد ، رحیمشبسترخبرپایگاه خبری24573961
آذربایجان شرقی، 

شبستر
173,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومی

267,000,000فرهنگی، ورزشی، هنریعمومیتهران، تهرانآالدپوش ، سعیدآالدپوش ، سعیدشبکه تصویرپایگاه خبری24624410

88,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیگیالن، رشترمضانی کنچاء ، احمدرمضانی کنچاء ، احمدشعاع مشرقپایگاه خبری24776057

315,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانآرمان ، داریوشآرمان ، داریوششفا آنالینپایگاه خبری24824096

726,000,000سیاسی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانعباسی ، حبیب اهللعباسی ، حبیب اهللشفقناپایگاه خبری24923668

347,000,000اجتماعی، اقتصادی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانالریجانی ، علینجفی ، فاطمهشما نیوزپایگاه خبری25023780

116,000,000اقتصادی، سیاسی، فرهنگیعمومیخوزستان، اهوازحاللی زاده ، امیدحاللی زاده ، امیدشوشانپایگاه خبری25123325
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1400نوبت دوم سال - گزارش حمایت خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

182,000,000اجتماعیعمومیخوزستان، شوشترنارنج پور ، مجتبینارنج پور ، مجتبیشوشتر خبرپایگاه خبری25274429

147,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیکرمانشاه، کرمانشاهتکلف پور ، فاطمه زهراتکلف پور ، فاطمه زهراشهر روشنپایگاه خبری25380074

368,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیاردبیل، اردبیلپارسا ، غفارپارسا ، غفارشهرخوانپایگاه خبری25481837

193,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیالبرز، کرجعباس زاده ، رضاعباس زاده ، رضاشهروند البرزپایگاه خبری25573184

70,000,000اجتماعیعمومیاردبیل، پارس آبادآورند ، غالمرضاآورند ، غالمرضاشهریمیزپایگاه خبری25673965

اختصاصیاصفهان، اصفهانروح االمین ، سید علیروح االمین ، سید علیشیرین طنزپایگاه خبری25777131
حوزه زمینه های فرهنگی، 

هنری و ادبی
189,000,000

208,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیآذربایجان شرقی، مراغهمظلومی ، مجتبیمظلومی ، مجتبیصافی نیوزپایگاه خبری25881039

اختصاصیتهران، تهرانمهدی پور ، حمید رضامهدی پور ، حمید رضاصبای سالمتپایگاه خبری25975220
حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
53,000,000

61,000,000سیاسی، فرهنگیعمومیهمدان، همداناکبری ، محبوبهاکبری ، محبوبهصبح الوندپایگاه خبری26073186

96,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیتهران، پردیسشرافت ، محمدشرافت ، محمدصبح پردیسپایگاه خبری26178424

شیخ ممو ، امینشیخ ممو ، امینصبح زاگرسپایگاه خبری26274031
کهگیلویه و بویراحمد، 

یاسوج
219,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومی

285,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیقزوین، قزوینامیری ، مرتضیامیری ، مرتضیصبح قزوینپایگاه خبری26378269

193,000,000اجتماعی، ورزشیعمومیهرمزگان، کیشزمانی ، عادلزمانی ، عادلصبح کیشپایگاه خبری26477964

274,000,000اقتصادی، فرهنگیعمومیخراسان رضوی، مشهدمحمدی ابرده ، سید محمدمحمدی ابرده ، سید محمدصبح مشهدپایگاه خبری26574590

189,000,000سیاسی، اجتماعیعمومیبوشهر، بوشهرامیر ، وحیدامیر ، وحیدصدای استانپایگاه خبری26679956

299,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیتهران، تهرانذبیحی ، رضاذبیحی ، رضاصدای ایرانپایگاه خبری26773762

399,000,000حوزه علوم انسانیاختصاصیتهران، تهراناحدیان پور پروین ، نیلوفراحدیان پور پروین ، نیلوفرصدای بانکپایگاه خبری26880502

171,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیآذربایجان غربی، بوکانمرادی ، اقبالمرادی ، اقبالصدای بوکانپایگاه خبری26982222

158,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیاصفهان، شاهین شهرجویا ، نوراهللجویا ، نوراهللصدای جویاپایگاه خبری27082529

75,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیآذربایجان شرقی، سرابنبات ، حسننبات ، حسنصدای سرابپایگاه خبری27174787

21 از 13صفحه 
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ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

64,000,000اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهراندیانی ، زهرهدیانی ، زهرهصلح پایدارپایگاه خبری27282032

اختصاصیتهران، تهرانعلیزادمنیر ، آرشعلیزادمنیر ، آرشصنایع دندانپزشکیپایگاه خبری27379528
حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
180,000,000

اختصاصیمرکزی، اراکحیدری ، عادلحیدری ، عادلصنعت بازرسیپایگاه خبری27474867
حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
26,000,000

221,000,000حوزه کشاورزی و دامپروریاختصاصیتهران، تهراناسکندری ، امیرساماناسکندری ، امیرسامانصنعت غذا و کشاورزیپایگاه خبری27576529

144,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانصمدی ، الهاممهرابی ، پویاصنعت نماپایگاه خبری27678284

195,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیخراسان جنوبی، طبسنجفی ، سارهنجفی ، سارهطبس نیوزپایگاه خبری27773188

462,000,000اجتماعی، ورزشیعمومیتهران، تهرانابراهیمی ، مسعودشرکت محتوانگاران نوآور طرفداریطرفداریپایگاه خبری27875914

70,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیکرمان، بمافروغ ، سعیدافروغ ، سعیدطلوع ارگپایگاه خبری27979355

92,000,000اقتصادی، فرهنگیعمومیآذربایجان شرقی، تبریزشکوریان ، جعفرشکوریان ، جعفرعجب شیر پرسپایگاه خبری28074643

191,000,000اقتصادیعمومیتهران، تهرانفرمانی ، شهرامگروه رسانه ای روز نوعصر اعتبارپایگاه خبری28174635

454,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانمرادی ، معصومهمرادی ، معصومهعصر پرسپایگاه خبری28278614

379,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیآذربایجان شرقی، تبریزخوش پیمان ، پویاخوش پیمان ، پویاعصر تبریزپایگاه خبری28376250

جهان تاب پور ، خلیلجهان تاب پور ، خلیلعصر جهانپایگاه خبری28424167
کهگیلویه و بویراحمد، 

بهمئی
81,000,000اجتماعی، سیاسی، فرهنگیعمومی

399,000,000اجتماعیعمومیتهران، تهرانجعفری ، محمد حسینجعفری ، محمد حسینعصر خبرپایگاه خبری28574080

اختصاصیتهران، تهرانفرمانی ، شهرامگروه رسانه ای روز نوعصر خودروپایگاه خبری28673821
حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
373,000,000

276,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیتهران، دماوندحاجی اسداللهی ، سحرمرادی ، حسنعصر شرقپایگاه خبری28779593

54,000,000حوزه علوم انسانیاختصاصیتهران، تهرانفرمانی ، شهرامگروه رسانه ای روز نوعصر نمایشگاهپایگاه خبری28879794

غالمحسین طهرانی مقدم ، محمدهادیعصر هامونپایگاه خبری28973999
غالمحسین طهرانی مقدم 

، محمدهادی

سیستان و بلوچستان، 

زاهدان
425,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومی

145,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیفارس، الرستانپورشمسی ، عادلپورشمسی ، عادلعصرنامه الرستانپایگاه خبری29080919

253,000,000حوزه علوم انسانیاختصاصیتهران، تهرانصیادی ، رضاصیادی ، رضاعقیق هیاتپایگاه خبری29174626

76,000,000فرهنگی، اجتماعیعمومیتهران، تهراننوروزی ، روشننوروزی ، روشنعکس آنالینپایگاه خبری29278730

300,000,000حوزه کشاورزی و دامپروریاختصاصیتهران، تهرانترکمنی نوقابی ، مریمحسینی ، سید محمدغالت نیوزپایگاه خبری29375657
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ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

259,000,000حوزه پزشکی و پیراپزشکیاختصاصیخراسان رضوی، مشهدزارعی ، هادیزارعی ، هادیفاخته نیوزپایگاه خبری29479719

363,000,000فرهنگیعمومیتهران، تهرانساقی ، بهروزساقی ، بهروزفاش نیوزپایگاه خبری29574287

تقی پور ، سجادتقی پور ، سجادفانوس زاگرسپایگاه خبری29677104
کهگیلویه و بویراحمد، 

گچساران
318,000,000اجتماعی، ورزشیعمومی

712,000,000اجتماعی، سیاسی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانخوشوقت ، محمد حسینشرکت فراروی سپهر فرزانگانفراروپایگاه خبری29773191

423,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانفتوحی ، منصورهفتوحی ، منصورهفرتاک نیوزپایگاه خبری29878605

423,000,000ورزشیعمومیتهران، تهرانقاسمی تودشکی ، منصورقاسمی تودشکی ، منصورفرتاک ورزشیپایگاه خبری29978810

454,000,000سیاسی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانآجورلو ، سعیدموسسه مطبوعاتی شمیم صبح فردافرداپایگاه خبری30023260

296,000,000فرهنگیعمومیقم، قمیعقوبی ، علیرضایعقوبی ، علیرضافردوپایگاه خبری30174565

74,000,000فرهنگیعمومیتهران، تهرانرحمانی ، علیرضارسولی ، امیرابراهیمفرهنگ نو امروزپایگاه خبری30268940

498,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیایالم، ایالمنوروزی ، حجتنوروزی ، حجتفریادپایگاه خبری30378904

محمدزاده فرد ، نرگسفکر شهرپایگاه خبری30476375
 در حال تغییر مدیر ، 

مسئول
406,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیبوشهر، دشتستان

233,000,000حوزه ورزشیاختصاصیتهران، تهراناردهالی ، سیدحامداردهالی ، سیدحامدفوتسالپایگاه خبری30573195

140,000,000حوزه سینما و تئاتراختصاصیتهران، تهرانولی زاده ، فریدولی زاده ، فریدفوژان نیوزپایگاه خبری30680834

98,000,000اقتصادی، فرهنگیعمومیگلستان، گنبد کاووسشاددل ، راحلهشاددل ، راحلهقابوس نامهپایگاه خبری30773196

285,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیآذربایجان شرقی، میانهحسن زاده ، قادرحسن زاده ، قادرقافالن سسیپایگاه خبری30876554

127,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیآذربایجان شرقی، تبریزسلیمی گلیزه ، علیسلیمی گلیزه ، علیقلم پرسپایگاه خبری30977544

184,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیخوزستان، اهوازعبدالعزیزی ، حسینعبدالعزیزی ، حسینقلم ماندگارپایگاه خبری31081156

579,000,000فرهنگی، اجتماعیعمومیقم، قمدریس ، هادیدریس ، هادیقم پرسپایگاه خبری31173133

37,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیقم، قممحمدی مطلع ، عباسعلیمحمدی مطلع ، عباسعلیقم فرداپایگاه خبری31273591

344,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیقم، قماسماعیلی نژاد ، سیدسجاداسماعیلی نژاد ، سیدسجادقم نماپایگاه خبری31376924

346,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیقم، قمپورطباطبائی ، سید مجیدپورطباطبائی ، سید مجیدقم نیوزپایگاه خبری31475594

75,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیگیالن، ماسالعلیزاده چلمه سرا ، میالدعلیزاده چلمه سرا ، میالدکادوس نیوزپایگاه خبری31581125

237,000,000فنی و مهندسیتخصصیکرمان، کرمانطهماسبی کوهپایه ، لیداطهماسبی کوهپایه ، لیداکارگران کرمانپایگاه خبری31678179

محمودی خورندی ، محمدحسینکاروانسرا راورپایگاه خبری31780539
محمودی خورندی ، 

محمدحسین
149,000,000اجتماعی، ورزشیعمومیکرمان، راور
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ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

307,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیگلستان، گرگانآریان نیا ، محمدآریان نیا ، محمدکاسپین خبرپایگاه خبری31874911

88,000,000فرهنگی، اجتماعیعمومیگیالن، رشتاخوان اصغری ، خلیلموسسه غیر تجاری شفاف خبر دیلمکاشف اسرارپایگاه خبری31978311

کائیدی شادگان ، امینکائیدی شادگان ، امینکانون رسانه و نمونه اخبارپایگاه خبری32074288
کهگیلویه و بویراحمد، 

گچساران
106,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومی

88,000,000سیاسی، فرهنگیعمومیگلستان، گرگانحسینی ، سیدمحمدمهدیحسینی ، سیدمحمدمهدیکاوشپایگاه خبری32168942

کمایی ، نوروزکمایی ، نوروزکبنا خبرپایگاه خبری32274942
کهگیلویه و بویراحمد، 

یاسوج
261,000,000سیاسی، ورزشیعمومی

اختصاصیتهران، تهرانحدادی ، محمدرضاحدادی ، محمدرضاکتاب نیوزپایگاه خبری32373135
حوزه زمینه های فرهنگی، 

هنری و ادبی
439,000,000

392,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیکرمان، کرمانخدیشی ، روح اهللموسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمانکرمان نوپایگاه خبری32477033

319,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانمهرنوش ، مینامهرنوش ، میناکسب و کار نیوزپایگاه خبری32523348

پایگاه خبری32668944
کشاورزی و صنایع غذایی 

ایران
219,000,000حوزه کشاورزی و دامپروریاختصاصیتهران، تهرانمسعودی ، محمدمسعودی دشتی ، مهدی

105,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیلرستان، کوهدشتدوست محمدی ، مهدیدوست محمدی ، مهدیکشکانپایگاه خبری32774600

193,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیگلستان، کاللهدلدار ، حمیدمرادیانی ، روح انگیزکالله خبرپایگاه خبری32874930

اختصاصیتهران، تهرانمحمودی ، حمیدرضامحمودی ، حمیدرضاکلیکپایگاه خبری32978688
حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
430,000,000

116,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانمیارعباس کیانی ، فائقهشیخ زاده ، علیکمکیم ماپایگاه خبری33080551

155,000,000هنری، ورزشیعمومیتهران، تهرانخزائی ، محمدرضاخزائی ، محمدرضاکندو نیوزپایگاه خبری33179758

153,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیآذربایجان غربی، ارومیهخسروی فر ، احسانخسروی فر ، احسانکنفرانس یابپایگاه خبری33275096

اختصاصیتهران، تهراناسم حسینی ، سجاداسم حسینی ، سجادکودک پرسپایگاه خبری33377687
حوزه فرهنگی و معلومات 

عمومی
379,000,000

83,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیکردستان، سنندجساعدی ، خباتساعدی ، خباتکورده واری آنالینپایگاه خبری33479294

136,000,000سیاسی، فرهنگیعمومیهمدان، کبودرآهنگشکری ، طیبهشکری ، طیبهکورنگپایگاه خبری33573200

193,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیلرستان، کوهدشتطرهانی نژاد ، ابوطالبطرهانی نژاد ، ابوطالبکوهنانی نیوزپایگاه خبری33677603
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ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

200,000,000سیاسی، ورزشیعمومیهرمزگان، کیشرضائی ، مرتضیرضائی ، مرتضیکیشوند نیوزپایگاه خبری33780139

کاییدی ، زوارهکائیدی شادگان ، امینگچساران نیوزپایگاه خبری33876643
کهگیلویه و بویراحمد، 

گچساران
77,000,000فرهنگی، ورزشیعمومی

379,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیهمدان، نهاوندسهرابی ، مهدیسهرابی ، مهدیگروپایگاه خبری33973202

54,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیتهران، تهرانمازنی ، محمدمهدیمازنی ، محمدمهدیگفت و گویپایگاه خبری34073983

162,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیکرمان، کرماننژادحیدری پور ، محمدرضاموسسه غیرتجاری نقطه امید ایرانیانگفتار نوپایگاه خبری34173681

425,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیکرمان، جیرفتمجاز ، بختیارمجاز ، بختیارگلدشت کرمانپایگاه خبری34278104

409,000,000فرهنگی، هنریعمومیتهران، تهرانساکی ، رضاساکی ، رضاگلونیپایگاه خبری34374604

410,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیگیالن، رشتوزیری تالش ، شاهدمحسنی هوشیار ، روح الهگیل خبرپایگاه خبری34473659

44,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیگیالن، رشتعلی پور مرکیه ، حمیدرضاعلی پور مرکیه ، حمیدرضاگیل نویسپایگاه خبری34579145

مجیدزاده مشهدسری ، فرجامگیالن پیامپایگاه خبری34674713
مجیدزاده مشهدسری ، 

فرجام
180,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیگیالن، رشت

شهرکی ، مریمشهرکی ، مریمالدیزپایگاه خبری34777201
سیستان و بلوچستان، 

میرجاوه
160,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومی

61,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیلرستان، سلسلهسرشار ، سلمانسرشار ، سلمانلرسوپایگاه خبری34875470

حجت االسالمی ، محمدصالحلقمهپایگاه خبری34975912
حجت االسالمی ، 

محمدصالح
253,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهران

296,000,000فرهنگیعمومیگیالن، لنگرودغالم پور پاپکیاده ، حسنغالم پور پاپکیاده ، حسنلنگر خبرپایگاه خبری35074147

375,000,000علوم انسانیتخصصیتهران، تهرانفردحسینی ، مهسافردحسینی ، مهسالیزناپایگاه خبری35123188

سجادی اسدآبادی ، نیرساداتمانا سپهرپایگاه خبری35282350
سجادی اسدآبادی ، 

نیرسادات
153,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیایالم، ایالم

حسینی ماهینی ، سید احمدماهین نیوزپایگاه خبری35323633
حسینی ماهینی ، سید 

احمد
56,000,000اقتصادی، سیاسی، فرهنگیعمومیتهران، تهران

281,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیزنجان، زنجانسواری ، رضاسواری ، رضامردم  نو آنالینپایگاه خبری35482058

259,000,000اقتصادی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانعباسی فشکی ، فریباعباسی فشکی ، فریبامستقل آنالینپایگاه خبری35573155

21 از 17صفحه 



1400نوبت دوم سال - گزارش حمایت خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

اختصاصیتهران، تهرانطالشیان ، امیدرضاطالشیان ، امیدرضامعدن نیوزپایگاه خبری35623483
حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
360,000,000

151,000,000سیاسی، فرهنگیعمومیهمدان، مالیرگل محمدی ، محمدگل محمدی ، محمدمالیری هاپایگاه خبری35773204

359,000,000اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهرانگندم کاری ، حسینگندم کاری ، حسینملیتپایگاه خبری35823267

297,000,000فنی و مهندسیتخصصیتهران، تهرانشاکری ، ابوالفضلموسسه غیرتجاری نگین رسانه همراهموبناپایگاه خبری35968951

روزافزای ، سعیدروزافزای ، سعیدموج جوانپایگاه خبری36081068
کهگیلویه و بویراحمد، 

گچساران
96,000,000اجتماعی، ورزشیعمومی

189,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیزنجان، زنجاننجفی ، ملک نازنجفی ، ملک نازموج رساپایگاه خبری36174595

204,000,000حوزه کشاورزی و دامپروریاختصاصیتهران، تهرانرویتوند غیاثوند ، داودرویتوند غیاثوند ، داودمودگانپایگاه خبری36275640

219,000,000هنریعمومیالبرز، کرجرضایی ، لیالرضایی ، لیالموسیقی فارسپایگاه خبری36374859

228,000,000اجتماعیعمومیآذربایجان شرقی، تبریزنعیمی سنگین ، اعظمنعیمی سنگین ، اعظممهر تبریزپایگاه خبری36477203

278,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیآذربایجان شرقی، میانهرضالو ، داودرضالو ، داودمهر صباپایگاه خبری36574530

105,000,000فرهنگی، اقتصادیعمومیگیالن، رشتقاضی ویشکائی ، طاهرهقاضی ویشکائی ، طاهرهمهر گیالنپایگاه خبری36673206

116,000,000فرهنگی، اجتماعیعمومیایالم، ایالمابراهیمی ، خدادادابراهیمی ، خدادادمهران نیوزپایگاه خبری36779259

226,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیلرستان، خرم آبادآزادبختی ، امینآزادبختی ، امینمیرمالسپایگاه خبری36875141

157,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیتهران، تهرانعرب نژاد ، حسینعرب نژاد ، حسینمیهن نوینپایگاه خبری36981708

99,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیکرمان، کرمانسیروئی نژاد ، فاطمهسیروئی نژاد ، فاطمهناب نیوزپایگاه خبری37078108

193,000,000ورزشیعمومیاردبیل، اردبیلپرستار ، نادرپرستار ، نادرناظر ورزشپایگاه خبری37180271

114,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیهمدان، همدانحاصلی منظور ، رضاحاصلی منظور ، رضانافعپایگاه خبری37277182

159,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانشیخ زاده ، علیشیخ زاده ، علینامحدودپایگاه خبری37378454

646,000,000فرهنگی، اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهرانپورمحمدی ، علیپورمحمدی ، علینامه نیوزپایگاه خبری37424204

193,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیآذربایجان غربی، ارومیهنورانی زنوز ، لعیانورانی زنوز ، لعیانای قلمپایگاه خبری37574557

335,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیتهران، تهرانعزیزی ، محمدعزیزی ، محمدنبأ پرسپایگاه خبری37678820

خلیلی ، محمدرضانبض بازارپایگاه خبری37778817
 در حال تغییر مدیر ، 

مسئول
255,000,000اقتصادی، سیاسیعمومیتهران، تهران

61,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیگیالن، رشتثابت قدم ، سید رضاثابت قدم ، سید رضانبض خبرپایگاه خبری37880594
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ردیف
شماره 

مجوز
مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

463,000,000اقتصادی، فرهنگی، ورزشیعمومیخراسان رضوی، مشهدپاکباز خسروشاهی ، علیپاکباز خسروشاهی ، علینخست نیوزپایگاه خبری37968953

بشری گشت رودخانی ، مجتبیندای گیالنپایگاه خبری38076293
بشری گشت رودخانی ، 

مجتبی
53,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیگیالن، رشت

138,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیآذربایجان غربی، ارومیهپوراسد ، ناصرپوراسد ، ناصرندای موجپایگاه خبری38176377

رحمتیان ، بتولنسیم دلفوپایگاه خبری38273806
 در حال تغییر مدیر ، 

مسئول
70,000,000اجتماعیعمومیلرستان، خرم آباد

سید هاشمی ، سید سعیدنسیم قمپایگاه خبری38377735
 در حال تغییر مدیر ، 

مسئول
88,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیقم، قم

53,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیبوشهر، عسلویههوشمند ، مازیارمؤسسه غیر تجاری هوشمند رسانه امروزنفت امروزپایگاه خبری38474113

اختصاصیتهران، تهرانقدیری رازلیقی ، مهدیقدیری رازلیقی ، مهدینفت ماپایگاه خبری38577282
حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
112,000,000

223,000,000سیاسی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانرخ فرد ، محمدصادقرخ فرد ، محمدصادقنماپایگاه خبری38673221

233,000,000سیاسیعمومیتهران، تهرانرحمانی ، علیرضارسولی ، امیرابراهیمنمایندهپایگاه خبری38773223

177,000,000اقتصادی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانمحمدی ، نازیالمحمدی ، نازیالنمایه بانکپایگاه خبری38879736

61,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیکردستان، سنندجساعدی ، خباتساعدی ، خباتنوای آبیدرپایگاه خبری38973878

175,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیکرمانشاه، گیالنغرباحمدپور ، علیاحمدپور ، علینوای گیالنغربپایگاه خبری39077601

381,000,000اقتصادیعمومیتهران، تهراننوری ، علیشرکت سروش همراه رسانهنوداد نیوزپایگاه خبری39180918

181,000,000اجتماعی، سیاسی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانمنشوری ، مسعودمنشوری ، مسعودنوید صبحپایگاه خبری39224242

کشته گر ، مهدیکشته گر ، مهدینی زار خبرپایگاه خبری39373984
سیستان و بلوچستان، 

زابل
86,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومی

90,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیتهران، تهرانزمانی ، اکبرزمانی ، اکبرنیتا نیوزپایگاه خبری39477155

اختصاصیاصفهان، اصفهانمسیبی ، محمدمسیبی ، محمدنیروگاهیانپایگاه خبری39578067
حوزه علوم پایه و فنی و 

مهندسی
184,000,000

143,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیگلستان، گالیکشکوهی ، امینکوهی ، امیننیلکوهپایگاه خبری39673883

368,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیلرستان، خرم آبادعبداله زاده ، علیعبداله زاده ، علیوارک نیوزپایگاه خبری39778469
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مبلغ حمایتزمینهگرایشدفتر مرکزیمدیرمسئولصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشار

252,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیکردستان، سقزحسن نژاد ، مسعودحسن نژاد ، مسعودواکاویپایگاه خبری39880103

357,000,000فرهنگی، ورزشیعمومیکرمانشاه، کرمانشاهربیع زاده ، میالدربیع زاده ، میالد19ورزش پایگاه خبری39978724

ورزش سهپایگاه خبری40023322
موسسه فرهنگی هنری محتواپردازان 

فراکاو
726,000,000اجتماعی، ورزشیعمومیتهران، تهرانجعفری ، محمد حسین

99,000,000ورزشیعمومیکرمان، کوهبناناکبری ، محمدجواداکبری ، محمدجوادورزش کوهبنانپایگاه خبری40177381

167,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیگیالن، شفتدلخوش نهزمی ، حسندلخوش نهزمی ، حسنورسپایگاه خبری40275555

107,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیلرستان، کوهدشتناصری ، حسینناصری ، حسینوهارپایگاه خبری40375564

53,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیایالم، ایالمصیدمحمدی ، فرج الهصیدمحمدی ، فرج الهویراپایگاه خبری40424102

675,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیآذربایجان غربی، مهابادوطمانی ، هرمانوطمانی ، هرمانهاژهپایگاه خبری40576070

403,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیآذربایجان غربی، بوکانبهروزی ، فرحنازبهروزی ، فرحنازهاناخبرپایگاه خبری40676662

169,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیمازندران، آملنصیری آملی ، روزبهنصیری آملی ، روزبههراز نیوزپایگاه خبری40774335

281,000,000اجتماعی، ورزشیعمومیهرمزگان، بندرعباسبردبار ، امیدموسسه ندای مهر هرمزگانهرمزگان امروزپایگاه خبری40878571

425,000,000فرهنگی، هنریعمومیتهران، تهرانافشاری ، معصومهافشاری ، معصومههفت پرسپایگاه خبری40976842

206,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیگیالن، الهیجانعلیپور نیاول ، علیعلیپور نیاول ، علیهمای خبرپایگاه خبری41075471

346,000,000اقتصادی، سیاسی، فرهنگیعمومیهمدان، همدانمشتاق ، راحلهمشتاق ، راحلههمدان پرسپایگاه خبری41123407

88,000,000ورزشیعمومیهمدان، همداناکبری ، محبوبهاکبری ، محبوبههمدان ورزشپایگاه خبری41274798

237,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیزنجان، زنجاناسدی ، احمداسدی ، احمدهمدلی زنجانپایگاه خبری41379103

206,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیاصفهان، اصفهانصالحی ، رضاصالحی ، رضاهمرازپایگاه خبری41473334

351,000,000اجتماعی، سیاسیعمومیآذربایجان شرقی، تبریزسیدان ناظمی ، سید قاسمشرکت سخن نگاران طوبیهمنواپایگاه خبری41573706

203,000,000اجتماعی، سیاسی، فرهنگیعمومیتهران، تهرانآقا محمدی ، علیآقا محمدی ، علیهموطن سالمپایگاه خبری41668956

347,000,000فرهنگی، هنریعمومیتهران، تهرانافضلی ، مهدیافضلی ، مهدیهنر آنالینپایگاه خبری41776090

213,000,000فرهنگی، هنریعمومیتهران، تهرانتقی زاده بهجتی ، حامدتقی زاده بهجتی ، حامدهنر صداپایگاه خبری41880501

413,000,000فرهنگی، هنریعمومیتهران، تهراناحمدی ، مهدیاحمدی ، مهدیهنرمند نیوزپایگاه خبری41979133

191,000,000فرهنگی، هنریعمومیتهران، تهرانسیف بهزاد ، اردوانسیف بهزاد ، اردوانهنرنامه امروزپایگاه خبری42076059
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500,000,000هنری، ورزشیعمومیالبرز، کرجتیموری ، مهردادتیموری ، مهردادهواداری نیوزپایگاه خبری42175841

204,000,000اجتماعی، اقتصادیعمومیفارس، نی ریزشعبانپور ، غالمرضاشعبانپور ، غالمرضاهورگانپایگاه خبری42276252

114,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومیلرستان، کوهدشتآزادبخت ، حشمت الهآزادبخت ، حشمت الههومیانپایگاه خبری42375921

39,000,000فرهنگی، ورزشیعمومیآذربایجان غربی، مهابادصادق امیری ، سامانصادق امیری ، سامانیاریزانپایگاه خبری42479760

294,000,000فرهنگی، ورزشیعمومیلرستان، خرم آبادقاسمی ، عبدالرضاجایدری ، محمدرضایافتهپایگاه خبری42523017

99,000,000اجتماعی، سیاسیعمومییزد، یزدشیخعلیشاهی ، امیرشیخعلیشاهی ، امیریزد آگاهپایگاه خبری42679682

204,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومییزد، یزدعبدلی سخویدی ، فاطمهعبدلی سخویدی ، فاطمهیزد آواپایگاه خبری42774145

112,000,000اجتماعی، فرهنگیعمومییزد، یزددهشیری ، فاطمهدهشیری ، فاطمهیزد بانوپایگاه خبری42874641

جاللی علی آبادی ، علی رضایزد فرداپایگاه خبری42976093
جاللی علی آبادی ، علی 

رضا
200,000,000اقتصادی، سیاسیعمومییزد، یزد

175,000,000اجتماعی، سیاسیعمومییزد، یزدآذرنگار ، جوادآذرنگار ، جوادیزدانهپایگاه خبری43076025
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