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          300,000,000         300,000,000تهران، تهرانعمومی1393/03/12مهاجر ، جواد24پایگاه خبری1
          550,000,000         550,000,000تهران، تهرانعمومی1392/07/08موسسه مطالعات فرهنگی مستشهدین وصال598پایگاه خبری2
          120,000,000         120,000,000کهگیلویه و بویراحمد، گچسارانعمومی1394/07/06مددی ، پرویزنور 114پایگاه خبری3
            36,000,000           36,000,000یزد، ابرکوهعمومیاستانی1391/05/16کارگر ابرقوئی ، محمدهادیدی ابرکوه 15دو هفته نامه4
            60,000,000           60,000,000کهگیلویه و بویراحمد، گچسارانعمومی1395/03/10علیزاده ، سید نجم الدینآبان 19پایگاه خبری5
      1,362,060,000      1,356,600,000        5,460,000قم، قمعمومیسراسری1378/09/29داستانی ، مرتضیدی 19روزنامه6
            45,900,000           45,900,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1391/10/04زهادی ، احمد2Aفصلنامه7
          180,000,000         180,000,000تهران، تهرانعمومی1394/10/28صادقی اصل ، محمداکباتان 4پایگاه خبری8
            37,210,000           37,000,000           210,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/09/30رضایی موید ، محبوبهدانگ 7ماهنامه9
            26,308,255        26,308,255قزوین، قزوینعمومیاستانی1394/08/04انصاریان ، مهدیهدی 7هفته نامه10
      1,014,520,000         722,300,000         37,720,000    254,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/08/25حیدری ، محمدروز زندگی 7دو هفته نامه11
          220,000,000         220,000,000خراسان جنوبی، بیرجندعمومی1396/11/16دیانی ، وحیدپرس 724پایگاه خبری12
          239,280,000         227,400,000         11,880,000تهران، تهرانعمومیسراسری1389/06/15موسسه فرهنگی هنری جریان شناسی تاریخ معاصردی 9هفته نامه13
Advancesفصلنامه14  in Pharmacognosy and Phytomedicine99,900,000           99,900,000مازندران، ساریاختصاصیسراسری1394/11/05حسینی ، سید موسی            
            24,000,000           24,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/02/27موسسه غیرتجاری کار آفرینان نوین دانش الفتCan Doدو ماهنامه15
Dental Research Jفصلنامه16 ournal22,000,000           22,000,000اصفهان، اصفهانتخصصیسراسری1381/07/01موسوی ، سید امیر            
            52,000,000           52,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/01/31عابدپور ، امیرdrillingدو ماهنامه17

Eماهنامه18 nglish is  fun8,000,000             8,000,000خراسان شمالی، بجنورداختصاصیمنطقه ای1395/07/12ارزمانی ، وحید               

Eهفته نامه19 verything About E verything240,000,000         240,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/11/12رویتوند غیاثوند ، داود          
expressماهنامه20  news163,800,000         163,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/07/12مدرس صادقی ، سید سعید          
Fروزنامه21 inancial Tribune1,738,100,000      1,738,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/02/29شرکت دنیای اقتصاد تابان      
Global Jفصلنامه22 ournal Of Animal Scientific Research96,200,000           96,200,000مازندران، ساریتخصصیسراسری1392/03/27حسینی ، سید موسی            

فصلنامه23
ْGlobal Journal Of Environmental Science And 

Management
            40,000,000           40,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1393/02/22نوری ، جعفر

INTدو فصلنامه24 .J ournal Of Iron And S teel Society Of Iran10,000,000           10,000,000اصفهان، اصفهانتخصصیسراسری1384/02/19انجمن آهن و فوالد ایران            
International Cardiovascular Research Jفصلنامه25 ournal17,000,000           17,000,000فارس، شیرازتخصصیسراسری1385/12/21زیبایی نژاد ، محمد جواد            
International Jدو ماهنامه26 ournal Of Aquatic Biology24,000,000           24,000,000البرز، کرجتخصصیسراسری1393/01/18ایگدری ، سهیل            
International Jدو فصلنامه27 ournal Of Psychology40,000,000           40,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/12/08انجمن روان شناسی ایران            
International Jفصلنامه28 ournal Of Transportation E ngineerin44,000,000           44,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/03/26پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه            
          940,282,500         837,000,000   103,282,500تهران، تهرانعمومیسراسری1373/02/19مؤسسه سخن گسترIRAN NEWSروزنامه29

فصلنامه30
IRANIAN JOURNAL  OF  ALLERGY  ASTHMA AND 

IMMUNOLOGY
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1377/07/27معین ، مصطفی

Iranian Jفصلنامه31 ournal of child Neurology47,000,000           47,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/02/25انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان            
Iranian Jدو ماهنامه32 ournal Of Kidney Diseases48,000,000           48,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1388/03/13انجمن علمی نفرولوژی و دیالیز ایران            
Iranian Jدو فصلنامه33 ournal Of Pediatric Surgery52,000,000           52,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1393/02/22انجمن علمی جراحان کودکان ایران            
Jدو ماهنامه34 ournal Of Applied F luid Mechanics274,100,000         274,100,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/04/06موسسه انجمن فیزیک ایران          
Jدو فصلنامه35 ournal Of Food Biosciences  And Technology10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/06/28علوم و تحقیقات تهران/ دانشگاه آزاد اسالمی            
Jدو فصلنامه36 ournal Of Textiles  And Polymers10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1391/11/30انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران            
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          236,300,000         236,300,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1383/07/27علی بخشی ، فاطمهLadderماهنامه37
Middle Eفصلنامه38 ast J ournal Of Digestive Disease54,800,000           54,800,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/11/14انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران            
Mine and Businessدو ماهنامه39  Today23,800,000           23,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/07/05بختیار خلجی ، احمد            
          361,400,000         361,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/07/24فیض آبادی ، سمیراOPTIONهفته نامه40
            56,000,000           56,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1395/02/06حق روستا ، طاهرهResearch in Marine Sciencesفصلنامه41
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1389/01/23موسسه انجمن روماتولوژی ایرانRheumatology Researchفصلنامه42
Safinah-alnejat Jفصلنامه43 ournal43,100,000           43,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/09موسسه فرهنگی نبأ مبین            
          145,400,000         145,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1381/08/20علی بخشی ، فاطمهTeenagerدو ماهنامه44

فصلنامه45
The J ournal of Agriculture and Natural Resources  

Sciences
          111,000,000         111,000,000مازندران، ساریاختصاصیسراسری1394/06/30حسینی ، سید موسی

The Jفصلنامه46 ournal of Applied Sciences  Research118,400,000         118,400,000مازندران، ساریاختصاصیسراسری1395/03/24حسینی ، سید موسی          
            22,000,000           22,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/09/01وثوقی کرمانی ، عبدالرضاviewفصلنامه47
            37,766,666        37,766,666تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/10/14اشتیاقی ، رامینvivaماهنامه48
      2,874,628,771      2,438,800,000      435,828,771تهران، تهرانعمومیسراسری1382/09/17وکیلی ، محمد علیابتکارروزنامه49
          720,990,625         673,000,000        6,840,000        41,150,625کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجعمومیمنطقه ای1390/10/12وکیلی ، محمد علیابتکار جنوبروزنامه50
      1,106,231,789      1,106,231,789تهران، تهرانعمومیسراسری1364/04/31صفی زاده ، سید محمدابرارروزنامه51
          676,000,000         676,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1375/06/26صفی زاده ، سید محمدابرار اقتصادیروزنامه52
      1,477,118,211      1,477,118,211تهران، تهرانعمومیسراسری1373/06/05صفی زاده ، سید محمدابرار ورزشیروزنامه53
          244,500,000         244,500,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1393/03/26سلطانی ، حشمت الهابرازهفته نامه54
            10,000,000           10,000,000زنجان، زنجانعمومیمحلی1382/05/20جعفرزاده ، حامدابرچایهفته نامه55
          266,695,323         207,397,661           400,000        58,897,662تهران، تهراناختصاصیسراسری1390/03/30پرویزی مریدانی ، نیماابزار و یراقماهنامه56
          417,109,600         365,100,000        52,009,600کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1376/01/25ترکمن ، محمد حسینابوذرهفته نامه57
          250,000,000         250,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/05/12جمیلی ، غالمحسیناتاق خبرپایگاه خبری58
          538,998,286         513,000,000        25,998,286بوشهر، برازجانعمومیمنطقه ای1378/04/14صابری ، اکبراتحاد جنوبهفته نامه59
          340,000,000         340,000,000بوشهر، دشتستانعمومی1393/11/13صابری ، اکبراتحاد خبرپایگاه خبری60
          662,000,000         662,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/04/26موسسه اتحاد ملت ایرانیاناتحاد ملتروزنامه61
            83,900,000           83,900,000هرمزگان، بندرعباسعمومیاستانی1395/05/18قتالی ، سوسناتحاد هرمزگانهفته نامه62
          110,600,000         110,600,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1394/09/30امامیان ، سیدمحمدجعفراتفاق کرمانشاهماهنامه63
            62,872,542           10,000,000           720,000        52,152,542مرکزی، اراکعمومیاستانی1394/03/18چارکامیانی ، سپیدهاتفاق مرکزیهفته نامه64
      1,111,150,000         765,400,000      345,750,000تهران، تهرانعمومیسراسری1378/07/26خزانی ، شادیاتفاق نوهفته نامه65
      1,640,501,489         838,500,000      802,001,489خراسان شمالی، بجنوردعمومیاستانی1387/04/17شیردل ، مسعوداتفاقیه خراسان شمالیروزنامه66
            82,595,000           70,000,000           9,945,000         2,650,000خراسان رضوی، مشهدعمومیسراسری1391/04/12پاکباز خسروشاهی ، علیاتل و متلدو هفته نامه67
            17,800,000           17,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/01/25نیک نامی ، سیف الهاتوماسیون ساختمانفصلنامه68
            44,300,000           44,300,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیمحلی1390/02/26جلیل زاده ، حمیداحرار آذربایجاندو هفته نامه69
            45,000,000           44,000,000         1,000,000اصفهان، اصفهانعمومیسراسری1395/02/13اقتصاد ، علیرضااحوالدو ماهنامه70
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1395/04/21مفتخری مظاهری ، علیرضااخبار اصنافپایگاه خبری71
          537,400,000         537,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1381/05/05عابدی ، محمدرضااخبار آزمایشگاهیماهنامه72
          289,500,000         289,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1387/02/09موسسه انتشار نشریه عصر ایرانیاناخبار بانک، بورس و بیمههفته نامه73
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          148,198,928           79,800,000        68,398,928تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/12/22عالیی ، مسعوداخبار پزشکیدو هفته نامه74
          110,000,000         110,000,000گلستان، گرگانعمومی1393/06/10قوجق ، یوسفاخبار ترکمنپایگاه خبری75
            49,500,000           49,500,000فارس، جهرمعمومیاستانی1395/01/16خوشبویی ، احمداخبار جهرمهفته نامه76
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1395/10/27اختر محققی ، مهدیاخبار خوبپایگاه خبری77
          117,141,388      117,141,388تهران، تهرانعمومی1394/05/05شرکت پیام رسمانه مانا نویداخبار رسمیپایگاه خبری78
      1,268,200,000      1,268,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1387/08/22طاهرخانی ، ناهیداخبار صنعتروزنامه79
          300,847,500         280,000,000        20,847,500تهران، تهراناختصاصیسراسری1387/11/14شادی مهر ، افشیناخبار صنعت چرم و کفشماهنامه80
          299,100,000         299,100,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/12/22خلیلی ، اتابکاخبار فلزاتماهنامه81
               8,000,000             8,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/10/28جعفری ، زینباخبار کودکانهفصلنامه82
            60,300,000           60,300,000تهران، شمیراناتاختصاصیسراسری1393/11/20رنجبر فرد شیرازی ، جاویداخبار مالیماهنامه83
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومی1393/11/06دیده بان ، محمد نقیاخبار مرزپایگاه خبری84
          250,000,000         250,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/06/23نجابت ، احساناخبار نفتپایگاه خبری85
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1396/08/29خاکیان ، یوسفاخبار نوینپایگاه خبری86
          120,000,000         120,000,000خراسان رضوی، مشهدعمومی1394/03/04هوشیار حسینی ، سیاوشاختبارپایگاه خبری87
               8,000,000             8,000,000یزد، خاتماختصاصیسراسری1395/03/24رنجبر ، اکبرادبستان یزدفصلنامه88
            82,700,000           82,700,000سمنان، شاهرودعمومیمنطقه ای1390/03/23جاللی ، حمیدرضاادیبدو هفته نامه89
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1397/02/03کرمانی ، سمیهاربعین نامهسالنامه90

            30,000,000           30,000,000خراسان رضوی، مشهدعمومیسراسری1393/03/26شرکت آتی نگرزیلیارتباط برترماهنامه91

          266,000,000         189,000,000       77,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/11/26موسسه دانش فرهنگ مینوارتباط پویاماهنامه92
          171,000,000         126,000,000         45,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1395/01/23نیک پژوه ، اکبرارتقای سالمتدو ماهنامه93
            94,700,000           94,700,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1382/05/20خائف ، فرهاداردبیل فرداهفته نامه94
            10,000,000           10,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1391/08/22محمدی ، شهراماردبیل نویندو هفته نامه95
          458,100,000         458,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/03/19حیدری ، محمداردیبهشتهفته نامه96
            80,000,000           80,000,000فارس، ارسنجانعمومی1393/10/08شفیعی زرقانی ، زین العابدینارسنپایگاه خبری97
               8,000,000             8,000,000بوشهر، دشتستاناختصاصیسراسری1395/06/08حسام مقدم ، اسماعیلارغنون هامونسالنامه98
          603,000,000         603,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1370/02/09اشراقی ، محمدارکروزنامه99
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومی1395/12/02جوکار ، محسنارگ خبرپایگاه خبری100
            49,000,000           49,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1374/09/27کریم پور نطنزى ، مسعودارمغاندو هفته نامه101
            19,000,000           19,000,000آذربایجان غربی، نقدهعمومیمنطقه ای1380/12/06سلیمانزاد ، ایرجارمغان آذربایجانهفته نامه102
            11,000,000           11,000,000خوزستان، آبادانعمومیاستانی1385/11/16سالماتی ، محمدرضاارمغان بازاردو هفته نامه103
          131,860,014         131,860,014فارس، شیرازعمومیاستانی1395/12/02شیشه بر ، میناارمغان پارسهفته نامه104
            80,600,000           80,600,000چهارمحال و بختیاری، بروجنعمومیاستانی1374/05/02افضلی بروجنی ، سید احمدارمغان چهارمحال و بختیاریهفته نامه105
            50,000,000           50,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1389/10/20گروهی ساردو ، حلیمهارمغان ساردودو هفته نامه106
            20,798,606        20,798,606مازندران، ساریعمومیاستانی1391/02/18اسالمی ، زهراارموندو ماهنامه107
            48,100,000           48,100,000خوزستان، اهوازعمومیاستانی1384/02/05انصاری ، محمد سعید.اروندروزنامه108
            80,200,000           80,200,000اصفهان، اصفهانعمومیاستانی1386/06/26خورسندی بروزادی ، مهرداداسپاداناهفته نامه109
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومی1395/06/01فروزان ، یونساستاد نیوزپایگاه خبری110
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            74,600,000           74,600,000خراسان رضوی، مشهداختصاصیسراسری1394/06/16نوفرستی ، غالمرضااستاندارد و کیفیتدو ماهنامه111
            38,900,000           38,900,000فارس، شیرازعمومیاستانی1382/11/27رفیعى ، منوچهراستخرهفته نامه112
          102,600,000         102,600,000کرمان، جیرفتعمومیمنطقه ای1394/10/28محمدی ساردو ، بهروزاستداللهفته نامه113
            42,300,000           42,300,000گلستان، گرگانعمومیاستانی1384/11/24دارائی قادیکالئی ، اسدالهاسترآبادهفته نامه114
            32,000,000           32,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/09/09خسروی ، محمداستعداد ایرانیماهنامه115

          170,300,000         170,300,000کرمان، کرمانعمومیمنطقه ای1381/11/21نعمت اله زاده ، سید نظام الدیناستقامتهفته نامه116

          494,272,972         423,000,000        71,272,972مازندران، ساریعمومیسراسری1394/06/16قاسمی ، مهدیاستقالل ایرانیانروزنامه117
          126,333,844      126,333,844تهران، تهرانعمومیسراسری1370/05/28آقا محمدی ، علیاستقالل جوانروزنامه118
          527,462,995         472,000,000        55,462,995تهران، تهرانعمومیسراسری1377/09/02راه چمنی ، محمدرضااسرارروزنامه119
          642,000,000         642,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/04/10موسسه فرهنگی افق رسانه پویااسکناسروزنامه120
          113,400,000         113,400,000سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومیاستانی1395/03/24سلیمانی ، عباسعلیاسوهماهنامه121
            87,000,000           87,000,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1381/11/14کلهری ، محمداشارههفته نامه122
            81,000,000           81,000,000لرستان، الیگودرزعمومیاستانی1378/12/23شاعلی ، ناصراشترانکوهدو هفته نامه123
            84,400,000           84,400,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1390/02/26غریب بیدادرس ، شهیناشتیاقدو هفته نامه124
      1,286,000,000      1,286,000,000اصفهان، اصفهانعمومیاستانی1383/02/07شرکت رسانه رویداد پارسیاصفهان امروزروزنامه125
            39,562,250      39,562,250اصفهان، اصفهانعمومیاستانی1384/12/22شرکت  پیام اصفهان زیبااصفهان زیباروزنامه126
            65,400,000           65,400,000گیالن، رشتعمومیمنطقه ای1383/06/05اسحاقی ، سیدعبدالباقیاصالحهفته نامه127
            15,000,000           15,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/23اتاق اصناف تهراناصناف تهرانماهنامه128
            54,000,000           54,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1372/01/16الیقی ، غالمرضااطالعماهنامه129
          103,594,800    103,594,800تهران، تهرانعمومیسراسری1332/01/01موسسه اطالعاتاطالعاتروزنامه130
            20,000,000           20,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1394/08/18خداپناه ، مریماطالعات اردبیلدو هفته نامه131
            44,000,000           44,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/02/13خسروی ، سمیهاطالعات آرایشی و بهداشتیماهنامه132
            80,000,000           80,000,000تهران، تهراناختصاصی1396/08/29زمانی ، مهرداداطالعات بازرگانیپایگاه خبری133
          699,500,000         699,500,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/01/21شرکت نیکان رسانه بازار سرمایهاطالعات بورسهفته نامه134
            33,000,000           33,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1386/09/26خسروی ، سمیهاطالعات پزشکیماهنامه135
               1,582,690           1,050,000           532,690تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/12/21موسسه اطالعاتاطالعات حکمت و معرفتماهنامه136
            33,000,000           33,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/06/31خسروی ، محمداطالعات کشاورزیماهنامه137
          301,400,000         301,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/04/17حسینی ، علیاطالعات مرغداری و دامپروریماهنامه138
          240,000,000         240,000,000فارس، شیرازاختصاصی1394/09/09سمیع زاده ، احساناطالعات و اخبار کشاورزی و منابع طبیعیپایگاه خبری139
          553,577,017    551,500,000        2,077,017تهران، تهرانعمومیسراسری1369/10/03موسسه اطالعاتاطالعات هفتگیهفته نامه140
            32,000,000           32,000,000خوزستان، اهوازعمومیسراسری1385/11/16ثریانی ، حمیداطلسی هاماهنامه141
            87,000,000           87,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/11/24شرکت حیدر بازرگاناعتبارهفته نامه142
          204,800,000         204,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/03/04فرمانی ، شهراماعتبار امروزدو ماهنامه143
            20,000,000           20,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/12/11گندم کاری ، حسیناعتبار شهرماهنامه144
            36,000,000           36,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1394/05/19تویسرکان منش ، رضااعتباربخشی سالمتفصلنامه145
          642,500,000         642,500,000کرمان، کرمانعمومیسراسری1382/10/01صابری خورزوقی ، رضااعتدالروزنامه146
          660,000,000         660,000,000تهران، تهرانعمومی1392/02/16موسسه اعتدال رسانه.اعتدالپایگاه خبری147
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            81,300,000           81,300,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1389/12/16نجفی ، علی قدرتاعتالی لرستانهفته نامه148
      4,341,943,386      2,741,700,000   1,600,243,386تهران، تهرانعمومیسراسری1380/09/19حضرتی ، الیاساعتمادروزنامه149
          230,400,000         230,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1387/11/07موسسه مطالعات آینده نگر پارسیاناعالم و اطفاء حریقماهنامه150
          290,000,000         290,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/01/31موسسه  گسترش رسانه ها و سامانه های دیده بانافتاناپایگاه خبری151
            91,800,000           91,800,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1394/12/24علیزاده شورگلی ، هادیافتخار آذربایجانهفته نامه152
            48,600,000           48,600,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1395/05/04شکوری ، سانازافتخار لرستانماهنامه153
            30,000,000           30,000,000اصفهان، تیران و کرونعمومیاستانی1394/01/31اشتری ، مژگانافروغماهنامه154
      1,624,230,212      1,157,000,000      467,230,212فارس، شیرازعمومیمنطقه ای1382/02/08بهادری ، پیمانافسانهروزنامه155
            10,000,000           10,000,000البرز، کرجعمومیاستانی1390/08/30انصاری نسب ، عباسافق البرزدو هفته نامه156
          140,000,000         140,000,000ایالم، ایالمعمومی1393/11/20میرزایی ، غالمرضاافق ایالمپایگاه خبری157
          127,000,000         127,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/12/18دیانی ، امیرافق تازهماهنامه158
          118,000,000         118,000,000سمنان، گرمسارعمومیاستانی1393/12/04آخوندی ، حسنافق توسعههفته نامه159
            77,994,834           38,997,416        38,997,418قم، قمعمومیسراسری1382/05/20مرکز مدیریت حوزه های علمیهافق حوزههفته نامه160
            13,000,000           13,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/08/26احمدی ، علیرضاافق روشندو هفته نامه161
            55,500,000           55,500,000البرز، کرجعمومیاستانی1395/07/05یاراحمدی ، منیرافق زاگرسدو هفته نامه162
            38,000,000           38,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1390/10/05رستمی راد ، علیرضاافق شرقدو هفته نامه163
            10,000,000           10,000,000اصفهان، اصفهانعمومیسراسری1395/06/08موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر اصفهانافق فرداماهنامه164

          135,300,000         135,300,000یزد، بافقعمومیاستانی1378/07/05تشکری بافقی ، محمد حسینافق کویرهفته نامه165

            32,000,000           32,000,000خراسان رضوی، چنارانعمومیمحلی1395/04/21آیتی ، علیافق گلبهارماهنامه166
            36,000,000           36,000,000اصفهان، اصفهانعمومیمحلی1394/09/30غفرانی کجانی ، علیافق ناییندو ماهنامه167
          211,200,000         211,200,000ایالم، ایالمعمومیمنطقه ای1378/11/11میرزایی ، غالمرضاافق نوهفته نامه168
               4,540,000        4,540,000هرمزگان، بندرعباسعمومیاستانی1394/06/30دمادم ، علیافق هرمزگاندو هفته نامه169
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1391/10/25موسسه خبری و اطالع رسانی افق.افقپایگاه خبری170
          881,000,000         881,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/05/06موسوی ، حکمت الهافکارروزنامه171
          539,000,000         539,000,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجعمومیاستانی1390/09/07دانشی ، سید محمدافکار مردمروزنامه172
          600,000,000         600,000,000تهران، تهرانعمومی1394/03/25پیرهادی ، مهدیافکار نیوزپایگاه خبری173
            33,000,000           33,000,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1395/10/27سپهوند ، ابراهیمافالک امروزهفته نامه174
          225,554,196         215,000,000        10,554,196لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1384/03/09آقامحمدی ، ابراهیمافالک لرستانهفته نامه175
          110,000,000         110,000,000لرستان، خرم آبادعمومی1394/01/17داودی نژاد ، محمودافالک ورزشیپایگاه خبری176
            62,000,000           62,000,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1393/04/09مرادی ، حسنافالکستاندو هفته نامه177
          117,700,000         117,700,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1395/02/06پورهاشمیان ، سید هادیاقتداردو هفته نامه178
            18,000,000           18,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1371/08/12شوشتریان ، حمیدرضااقتصاد آسیاماهنامه179
          800,000,000         800,000,000تهران، تهرانعمومی1393/12/11کاظمی ، مریماقتصاد آنالینپایگاه خبری180
          395,000,000         395,000,000قم، قمعمومیاستانی1394/05/12دریس ، هادیاقتصاد آیندهروزنامه181
          100,000,000         100,000,000اصفهان، اصفهانعمومی1394/01/17محققیان ، مجیداقتصاد بازارپایگاه خبری182
          350,000,000         350,000,000تهران، تهرانعمومی1392/04/24خادم المله ، احمداقتصاد برترپایگاه خبری183
      1,204,602,346      1,070,100,000      134,502,346تهران، تهرانعمومیسراسری1391/06/13خادم المله ، احمد.اقتصاد برترروزنامه184
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          316,773,216         290,000,000        26,773,216خوزستان، اهوازعمومیسراسری1393/12/04فروغی نیا ، غالمرضااقتصاد بومیروزنامه185
          819,000,000         819,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/10/01قلیش لی ، آتوسااقتصاد پویاروزنامه186
            30,000,000           30,000,000هرمزگان، بندرعباسعمومیاستانی1395/04/21خاندل ، صغریاقتصاد جنوبدو هفته نامه187
          110,700,000         110,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/12/24هوشمند راد ، هرمزاقتصاد جوانهفته نامه188
          606,000,000         606,000,000خوزستان، اهوازعمومیمنطقه ای1377/05/26حسین نژادیان ، حسیناقتصاد خوزستانروزنامه189
            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/09ناصریان ، آریواقتصاد زمانهدو هفته نامه190

          369,900,000         369,900,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/12/21جمشیدی الریجانی ، محمد رضااقتصاد سبزماهنامه191

      1,269,000,000      1,269,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/03/05اسمعیلی نژاد ، فیروزاقتصاد سرآمدروزنامه192
          125,500,000         125,500,000گیالن، رشتعمومیمنطقه ای1394/11/05قاضی ویشکائی ، طاهرهاقتصاد شمالهفته نامه193
          180,000,000         180,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/02/07جمشیدی الریجانی ، مانیاقتصاد غذاپایگاه خبری194
          328,300,000         328,300,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1394/08/04دشتی ، محسناقتصاد غربهفته نامه195
            89,700,000           89,700,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1392/11/14نعمت الهی ، مجیداقتصاد کرمانهفته نامه196
          785,000,000         785,000,000هرمزگان، کیشعمومیمحلی1395/06/08ارزانی ، اسحقاقتصاد کیشروزنامه197
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1395/08/03شمشیری ، محسناقتصاد گردانپایگاه خبری198
            57,000,000           57,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/07/11قدیری رازلیقی ، ناصراقتصاد گردشگریماهنامه199
          103,800,000         103,800,000گلستان، گرگانعمومیاستانی1383/06/05جرجانی ، موسیاقتصاد گلستانهفته نامه200

          166,030,810         127,900,000        38,130,810گیالن، رشتعمومیاستانی1387/05/23طالب پور امیرهنده ، محمد حسناقتصاد گیالنهفته نامه201

      1,056,550,000      1,056,550,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/05/05موسسه پیام اقتصاد امروزاقتصاد مردمروزنامه202
            90,600,000           90,600,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1395/03/10ایمانپور یوردشاهی ، رضااقتصاد مشارکتیهفته نامه203
            36,000,000           36,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/09/01عباسی لرکی ، علیاقتصاد مقاومتی ایران فرداماهنامه204
      1,188,433,804      1,087,000,000      101,433,804تهران، تهرانعمومیسراسری1392/05/14شرکت نویدآوران صبحاقتصاد ملیروزنامه205
            80,000,000           80,000,000تهران، تهراناختصاصی1396/09/20رستمی ، هوشیاراقتصاد نگارپایگاه خبری206

            20,000,000           20,000,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1395/01/16هاشمی نسب ، سیدمحمدحسیناقتصاد و اندیشهماهنامه207

            23,000,000           23,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1374/05/23خسروی ، محمداقتصاد و بازارهفته نامه208
          120,300,000         120,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1385/11/23خلج امیرحسینی ، آناهیتااقتصاد و بیمهماهنامه209
          181,123,726         181,123,726خوزستان، اهوازعمومیاستانی1394/12/24موسوی نسب ، سید شاهرخاقتصاد و رسانههفته نامه210
            34,000,000           34,000,000گیالن، رشتتخصصیاستانی1385/01/21سماکچی ، محمدرسولاقتصاد و صنعت گیالنماهنامه211
          162,000,000         162,000,000آذربایجان غربی، ارومیهاختصاصیسراسری1394/08/25مرکز آموزش علمی کاربردی مالیاتی ارومیهاقتصاد و مالیاتفصلنامه212

            86,400,000           86,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1391/11/02موسسه انجمن علمی اقتصاد شهری ایراناقتصاد و مدیریت شهریفصلنامه213

          185,800,000         185,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/02/22موسسه غیر تجاری اقتصاد و مردم آریاییاقتصاد و مردمهفته نامه214
          283,634,544         190,900,000        92,734,544تهران، تهرانعمومیسراسری1381/12/05زرین پور ، بهزاداقتصاد و نمایشگاههفته نامه215
            36,000,000           36,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/03/11زردشتی ، فروزندهاقتصاد،فرهنگ و توسعه ملیفصلنامه216
          670,000,000         670,000,000تهران، تهرانعمومی1391/11/30علیخانلو ، توحیداقتصادی ایرانخبرگزاری217
            58,330,175        58,330,175همدان، همدانعمومیمنطقه ای1394/09/30ثقفی ، علیاکباتانهفته نامه218
            67,100,000           67,100,000تهران، تهرانعمومیاستانی1396/07/24عباسی راد ، فاطمهاکباتان امروزماهنامه219
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               8,000,000             8,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1395/05/18پورنامداری ، مهدیاکسیر سالمتفصلنامه220
            75,900,000           75,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/09/09مؤسسه پیرانو بین المللاکسیر نوآوریفصلنامه221
            66,500,000           66,500,000تهران، تهرانعمومیاستانی1370/05/21هادزاد ، بابکالبرزهفته نامه222
            10,000,000           10,000,000زنجان، زنجانعمومیمنطقه ای1383/03/18مهدیخانی ، محمدحسینالبرز خرمهفته نامه223
          581,350,000         581,350,000البرز، کرجعمومیاستانی1390/08/30کورانی ، محبوبهالبرز فرداروزنامه224
            46,486,268           40,000,000           6,486,268گلستان، کردکویعمومی1393/11/20افتخاری ، محمدصالحالبرز گلستانپایگاه خبری225
          232,600,000         232,600,000گلستان، گرگانعمومیاستانی1390/10/26تقی پور ، اسماعیل.التیامهفته نامه226
          900,000,000         900,000,000تهران، تهرانعمومی1391/09/13توکلی ، احمدالفپایگاه خبری227
            20,000,000           20,000,000گلستان، گرگانعمومیاستانی1390/10/26کبیر ، غالمرضا.الهامهفته نامه228
          200,500,000         200,500,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1370/07/08اسالمی ، عبدالصمدامانتهفته نامه229
      1,078,000,000      1,078,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/08/19شعبانی ، غالمحسینامتیازروزنامه230
            12,000,000           12,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1388/02/23کاربردی هالل ایران-موسسه آموزش عالی وعلمیامداد و نجاتفصلنامه231
          148,600,000         148,600,000تهران، تهرانعمومیمنطقه ای1380/10/10سالمتی ، بابکامردادهفته نامه232
          695,000,000         695,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/05/18موسسه اطالع رسانی نگین رسانه امروزامروزروزنامه233
          131,200,000         131,200,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردعمومیاستانی1390/04/06احمدی ، ارسالنامروز چهارمحال و بختیاریهفته نامه234
      1,280,582,500      1,267,350,000      13,232,500خراسان جنوبی، بیرجندعمومیاستانی1382/11/27حیدری ، محمودامروز خراسان جنوبیروزنامه235
            40,000,000           40,000,000کرمانشاه، صحنهعمومی1394/07/06موحدی راد ، وحیدامرولهپایگاه خبری236
          258,500,000         258,500,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/05/03علی قلی ، محمد جوادامالک و مستغالتماهنامه237
            65,000,000           65,000,000خراسان جنوبی، بیرجندتخصصیسراسری1382/02/01یزدانی شواکند ، غالمرضاامواج برترماهنامه238
            67,649,098           54,000,000        13,649,098اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1391/08/22احمدی ، حبیبامید اردبیلدو هفته نامه239
          194,080,000           80,000,000         5,000,000   109,080,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/03/18عباسی فشکی ، فریباامید اندیشههفته نامه240
            51,400,000           51,400,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیمنطقه ای1381/12/19کارآموز ، فرامرزامید آذربایجانهفته نامه241
            70,863,926           54,800,000        16,063,926کرمان، کرمانعمومیاستانی1380/07/30جمالی زاده ، احسانامید کرمانهفته نامه242
            68,700,000           68,700,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1390/06/14دشتی ورمزانی ، حجت الهامید کرمانشاههفته نامه243
          399,000,000         399,000,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجعمومیاستانی1385/11/23دانش ، همت اهللامید مردمروزنامه244
          200,000,000         200,000,000تهران، تهرانعمومی1393/06/24برزگر ، جاللامید ملی ایرانیانپایگاه خبری245
          200,000,000         200,000,000تهران، تهرانعمومی1393/08/26خامسیان ، علیرضاامید نامهپایگاه خبری246

          350,900,000         350,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1374/06/27پورقاسمی نجف آبادی ، سیاوشامیدجوانهفته نامه247

      1,130,595,976         676,000,000   454,595,976آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1376/07/28پیرایش قهوه چی ، میرایوبامینروزنامه248
            35,500,000           35,500,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1391/08/22فرهمندامین ، صادقامین اردبیلدو هفته نامه249
            57,600,000           57,600,000یزد، بافقعمومیمحلی1388/01/24عباسی بافقی ، محمدامین بافقهفته نامه250
            10,000,000           10,000,000قزوین، قزویناختصاصیسراسری1385/12/07انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان استان قزوینانبوه سازان استان قزوینفصلنامه251
          300,000,000         300,000,000تهران، تهرانعمومی1392/04/10فقیهی ، مصطفیانتخابپایگاه خبری252
          222,301,000         62,301,000    160,000,000قم، قمعمومیسراسری1387/06/13موسسه فرهنگی آینده روشن بشریتانتظار نوجوانماهنامه253
            26,000,000           26,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/02/11ارزنگیان ، هناانجامدو هفته نامه254
            91,200,000           91,200,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1394/03/18حامد ایمان ، علیانجمنماهنامه255
            36,000,000           36,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1391/07/24علیزاده ، جواداندیشمندان حقوقفصلنامه256
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          198,600,000         198,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/06/08غریبی اندبیلی ، رشیداندیشمندان ملت ایرانهفته نامه257
            36,054,991           36,054,991اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1384/02/12محمدی ، شهراماندیشه اردبیلدو هفته نامه258
          777,640,000         680,200,000         97,440,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/06/28صمدی راد ، برات الهاندیشه پویاماهنامه259
          102,600,000         102,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/12/14کانون مدارس اسالمیاندیشه تربیتماهنامه260
          186,429,897         162,798,966        23,630,931آذربایجان غربی، خویعمومیاستانی1395/02/13اسدلو ، حبیبهاندیشه خویهفته نامه261
            62,000,000           62,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/06/31و انقالب اسالمی (س)پژوهشکده امام خمینیاندیشه سیاسی در اسالمفصلنامه262
            67,700,000           67,700,000مرکزی، اراکعمومیسراسری1382/07/21خسروی ، محمداندیشه های نوماهنامه263
            10,000,000           10,000,000یزد، یزدعمومیاستانی1394/11/26فراز ، سید علیاندیشه یزددو هفته نامه264
          646,359,522         500,000,000      146,359,522تهران، تهراناختصاصی1394/11/12شرکت آریا راهبرد انرژیانرژی امروزپایگاه خبری265
            30,000,000           30,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/07/06موسسه انجمن علمی انرژی بادی ایرانانرژی بادفصلنامه266
            44,000,000           44,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1391/10/04کعبی نژادیان ، عبدالرزاقانرژی های تجدیدپذیر و نوفصلنامه267
          332,100,000         332,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/08/15شکیبی ، خشایارانرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمدماهنامه268

          630,950,000         405,900,000      225,050,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1387/04/17محمدی حسینی نژاد ، سید حسینانشاء و نویسندگیماهنامه269

          980,000,000         980,000,000تهران، تهرانعمومی1393/08/26شفیعیان ، علی اصغرانصاف خبرپایگاه خبری270
          240,000,000         240,000,000آذربایجان شرقی، بنابعمومی1394/07/13سلیمان زاده ، شهرامانعکاس بنابپایگاه خبری271
            10,000,000           10,000,000فارس، شیرازعمومیاستانی1395/02/06حسن نژاد رنجبر ، انیسانیسماهنامه272
            60,000,000           60,000,000سیستان و بلوچستان، زابلعمومی1393/11/20حسینی ، سایرهاوشیداپایگاه خبری273
            50,600,000           50,600,000آذربایجان شرقی، عجب شیرعمومیاستانی1382/02/22قاضی شیراز ، عنایت الهاولویت اولدو هفته نامه274
          674,010,576         449,000,000      225,010,576خوزستان، اهوازعمومیاستانی1377/01/31جاسم نژاد ، منیژهایام خوزستانروزنامه275
            75,000,000           75,000,000خراسان رضوی، مشهداختصاصیسراسری1394/08/25سید ابراهیمی ، سید مصطفیایده پردازان ساختمانماهنامه276

            20,000,000           20,000,000کرمان، کرماناختصاصیسراسری1394/06/23شرکت علم محوران آسمانایده های نو در علوم و فناوریفصلنامه277

          998,938,200    218,938,200      780,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1372/11/04سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمیایرانروزنامه278
          350,000,000         350,000,000تهران، تهرانعمومی1392/09/11آستانی ، سید مهدیایران اکونومیستپایگاه خبری279
          266,800,000         266,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1370/09/11سحابی ، حامدایران فرداماهنامه280
            93,000,000           93,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/12/22وثوقی کرمانی ، عبدالرضاایراناماهنامه281
          314,754,722         223,800,000        90,954,722تهران، تهرانعمومیسراسری1394/11/05هادی ، امیر رضاایرانگردماهنامه282

          120,000,000         120,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/05/12رحمانی مورچه خورتی ، محمدجوادایربانپایگاه خبری283

            55,339,664           20,000,000        35,339,664خوزستان، اهوازعمومیاستانی1394/08/18نیله چی ، میثمایستادگیهفته نامه284
          130,600,000         130,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/09/30مدنی ، سیده پریوشایستگاه مهرماهنامه285
          759,800,000         759,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/05/18شرکت هفت صبح ماندگارایستگاه هفتهفته نامه286
            80,100,000           80,100,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردعمومیسراسری1382/03/19برزویی ، محمدایل بختیاریهفته نامه287
          140,000,000         140,000,000ایالم، ایالمعمومی1394/06/09میرزائی ، صفوراایالم بامدادپایگاه خبری288
            40,000,000           40,000,000ایالم، ایالمعمومی1393/07/07افضلی نژاد ، سیدکاظمایالم بیدارپایگاه خبری289
            46,598,970           31,000,000        15,598,970اردبیل، مشگین شهرعمومیمحلی1394/01/31عطایی ، اکبرایلقاردو هفته نامه290
            62,000,000           62,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/09/17دیبادین ، شیواایماماهنامه291
          896,695,200         896,695,200قم، قمعمومیسراسری1376/10/29ضیغمی ، حیدرایمانروزنامه292
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            79,700,000           79,700,000ایالم، ایالمعمومیاستانی1390/02/05جمالوندی ، عطاءاهللایمندو هفته نامه293
            39,000,000           39,000,000گیالن، رشتعمومیاستانی1394/05/12پارسی ، علیرضاآب و آئینهماهنامه294
            32,000,000           32,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/06/31خسروی ، محمد.آب و غذاماهنامه295

            75,600,000           75,600,000اصفهان، اصفهانتخصصیسراسری1373/06/21شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالبآب و فاضالب اصفهانفصلنامه296

            12,000,000           12,000,000آذربایجان شرقی، مراغهعمومیمنطقه ای1395/05/04رزی فام ، حسینآبادگرانهفته نامه297
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/10/08کارآموزیان ، فاطمه مهساآبتابپایگاه خبری298
          998,750,000         998,750,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1380/11/01یوسفی ، بهزادآبشارروزنامه299
          149,989,220      149,989,220فارس، آبادهعمومیاستانی1380/09/05شهرداری آبادهآپاتیههفته نامه300
      1,342,900,000         644,300,000      698,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/10/14سعیدی پور ، حسینآپاراتهفته نامه301
          553,500,000         553,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/11/06موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیهآتیه نوهفته نامه302
          386,600,000         386,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/11/07رضائی ، مهدیآخر هفتهماهنامه303
          155,822,385      155,822,385خراسان رضوی، مشهدعمومی1393/03/12موسسه فرهنگی هنری خراسانآخرین خبرپایگاه خبری304
          178,900,000         178,900,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1376/05/06شرکت سخن نگاران طوبیآذر پیامهفته نامه305
            65,900,000           65,900,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1394/05/12عباسی نهاری ، علیآذر شرقهفته نامه306
          641,948,460         620,000,000        21,948,460آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1372/08/03رضائی ، اکبرآذربایجانروزنامه307
          401,300,000         401,300,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1394/11/12ربانی ، محمد رضاآذربایجان بیدارهفته نامه308
            54,000,000           54,000,000آذربایجان شرقی، بنابعمومیمنطقه ای1394/11/12کاظم نژند اصل ، حسنآذربایجان سسیهفته نامه309
            77,100,000           77,100,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1394/11/05ضیایی جباری ، حسنآذرتاشدو هفته نامه310
          319,000,000         319,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/03/19ریاضی ، حسینآذریفصلنامه311
            61,100,000           61,100,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1393/12/04حسینی پته خور ، فریدونآذریوردهفته نامه312
          115,500,000         115,500,000تهران، وردآوردعمومیمحلی1384/05/24محمدی مقانک ، لیالآذینماهنامه313
          373,200,000         263,200,000    110,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/05/05حجازی فر ، افسانهآراد جواندو هفته نامه314
            66,800,000           66,800,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1380/11/01نظری شیخ احمد ، علیآرازهفته نامه315
      1,307,700,000      1,307,700,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1385/09/27آقازاده ، ابراهیمآراز آذربایجانروزنامه316
          160,000,000         160,000,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومی1394/08/25آقازاده ، ابراهیمآراز خبرپایگاه خبری317
          518,100,000         518,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/07/24شرکت آرامش برتر آتیهآرامش برترماهنامه318
            31,000,000           31,000,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1391/08/22غاربی کلخوران ، غالمحسینآرتاهفته نامه319
            53,000,000           53,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/10/28بخشی ، لطفعلیآرد و نانماهنامه320
          440,100,000         440,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/11/12موسسه مطبوعاتی مکتب رسانه مدرنآرشامدو هفته نامه321
          350,000,000         350,000,000تهران، تهراناختصاصی1395/06/08صفاری ، هادیآرمان اقتصادیپایگاه خبری322
      2,917,172,000      2,817,750,000      99,422,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/09/17سفیدی ، هوشمندآرمان امروزروزنامه323
            80,000,000           80,000,000خوزستان، شوشترعمومی1394/03/18خلج ، آرمانآرمان آراپایگاه خبری324
            18,000,000           18,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1395/07/12لطف الهی ، احمدآرمان آزادیدو هفته نامه325
          258,900,000         258,900,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیسراسری1383/01/17ابراهیمی ، بابکآرمان جوانهفته نامه326
            20,000,000           20,000,000مرکزی، اراکعمومیاستانی1388/12/10رضایی ، حمیدآرمان خواههفته نامه327
            60,600,000           60,600,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1387/03/20بنی اسدی زارع ، عباسآرمان دانشهفته نامه328
          975,000,000         975,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/06/10عبدالهی ، حسینآرمان ملیروزنامه329
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          317,000,000         305,000,000         12,000,000البرز، کرجعمومیاستانی1395/03/24فالح دوست ، مریمآرمان میهنروزنامه330
          800,000,000         800,000,000تهران، تهرانعمومی1385/09/05موسسه اطالع رسانی خبرگزاری آریاآریاخبرگزاری331
            43,000,000           43,000,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1394/09/09ایزدی ، حسنآریا لرستانهفته نامه332
            80,000,000           80,000,000تهران، تهراناختصاصی1396/08/15یاوری راد ، مرضیهآریا ورزشپایگاه خبری333
            30,000,000           30,000,000اردبیل، اردبیلعمومیسراسری1393/11/13پارسا ، غفارآریتاندو هفته نامه334
          729,200,000         729,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/09/05انیسی طهرانی ، نادرآزادههفته نامه335
          337,021,364         197,200,000         74,980,000       34,250,000        30,591,364تهران، تهراناختصاصیسراسری1377/04/01عابد ، نداآزماماهنامه336
            59,500,000           59,500,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/06/16طاهری مسلک ، زهرهآزمایشگاه برترماهنامه337
          113,400,000         113,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1381/02/30انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایرانآزمایشگاه و تشخیصفصلنامه338
            88,600,000           88,600,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1395/10/06سعادتی بنه ، کبریآزنادو هفته نامه339
          178,200,000         178,200,000گلستان، گرگانعمومیاستانی1385/02/25امینیان ، هدایت الهآژینهماهنامه340
            40,000,000           40,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومی1393/11/20محمدپورفرد ، علیرضاآسا خبرپایگاه خبری341
            80,000,000           80,000,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1392/05/14آزادبخت ، رضاآسارهدو هفته نامه342
            80,700,000           80,700,000خوزستان، اهوازعمومیاستانی1385/11/16ایزدی ، محمدرضاآستانه پارسهفته نامه343
            30,000,000           30,000,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1394/06/16ناصرآزاد ، سجادآسمان اردبیلدو هفته نامه344
          376,100,000         376,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/08/19قربانپور ، رامینآسمان دوستیهفته نامه345
            40,000,000           40,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/07/24داودآبادی ، آمنهآسمان سبزماهنامه346
            10,000,000           10,000,000مازندران، ساریعمومیاستانی1391/02/11یوسفی افراکتی ، معصومهآسمان شمالماهنامه347
            63,400,000           63,400,000تهران، شهریارعمومیمحلی1393/11/06داسدار ، اسماعیلآسمان شهریارماهنامه348
            34,000,000           34,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1382/12/22اژدری ، مالکآسمان کرمانهفته نامه349
          158,001,690           44,000,000      114,001,690تهران، تهرانعمومیسراسری1385/01/21ارزنگیان ، هناآسمان مهرماهنامه350
          676,968,925         419,336,485   257,632,440تهران، تهرانعمومیسراسری1380/10/03باقری نیا ، ساقیآسیاروزنامه351
          255,600,000         255,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/07/24سعیدی پور ، سپیدهآشپز ایرانیماهنامه352

      1,132,329,796         315,800,000      684,720,000      131,809,796تهران، تهراناختصاصیسراسری1384/05/10موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سالمتآشپزباشیماهنامه353

          324,400,000         279,400,000       45,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/08/25موسسه دانش فرهنگ مینوآشپزخانه سنتیدو هفته نامه354
          580,250,000         507,200,000       73,050,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1387/08/22شجاعی مهر ، هرمزآشپزی خانواده سبزماهنامه355
            46,950,000         46,950,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/01/25رجبی شکیب ، محمدرضاآشپزی مثبت جدیدماهنامه356
            61,400,000           61,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1380/11/15میر فندرسکی ، مصطفیآشیانهماهنامه357
            33,000,000           33,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/16خسروی ، حامدآصفانماهنامه358
          108,800,000         108,800,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیمحلی1383/06/05مصطفی زاده ، علیآغریدو هفته نامه359
            63,900,000           63,900,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1392/03/27شیرزادکبریا ، حسنآفاقدو هفته نامه360
            48,900,000           48,900,000کرمان، قلعه گنجعمومیاستانی1394/10/14آفاق حسینی ، سید اسماعیلآفاق جنوبهفته نامه361
          195,700,000         195,700,000خوزستان، اندیمشکاختصاصیسراسری1395/11/04موسوی ، سید امیرآفاق علوم انسانیماهنامه362
            67,400,000           67,400,000فارس، فیروزآبادعمومیاستانی1395/12/02براتی ، آرشآفاق فیروزآبادهفته نامه363
            94,900,000           94,900,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1395/03/10پگاه ، فرشادآفاق ورزشیهفته نامه364
          418,000,000         418,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1385/04/12مظفری ، منصورآفتاب اقتصادیروزنامه365
          200,000,000         200,000,000ایالم، ایالمعمومی1393/06/31میرزاد ، رضاآفتاب ایالمپایگاه خبری366
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          120,200,000         120,200,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1389/12/16بوربور ، علیآفتاب بروجردهفته نامه367
            34,000,000           34,000,000تهران، پیشواعمومیمنطقه ای1395/05/04طاهری جعفر ، امیرحسینآفتاب پیشوادو هفته نامه368
          168,160,800         162,500,000        5,660,800هرمزگان، بندرعباسعمومیمنطقه ای1387/03/20مسلم زاده ، فروغآفتاب جنوبهفته نامه369
               8,000,000             8,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1394/02/07فالح ، محمد هادیآفتاب خردفصلنامه370
          417,200,000         417,200,000گیالن، رشتعمومیمنطقه ای1389/05/11سیروس ، لیالآفتاب خزرهفته نامه371

            30,000,000           30,000,000البرز، کرجعمومیاستانی1394/08/25عیسی زاده ، لیالآفتاب درخشان البرزماهنامه372

            90,000,000           90,000,000کردستان، سنندجعمومی1392/11/28رحیمی ، مهوشآفتاب دلپایگاه خبری373
            30,000,000           30,000,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1395/12/02جبارزاده لطفی ، افسونآفتاب ساواالنماهنامه374
          162,600,000         162,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/12/24حسینی ، کبریآفتاب سالمتماهنامه375
            64,400,000           64,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/07/24گوهرپور ، حسنآفتاب صبحماهنامه376
            77,000,000           77,000,000خراسان رضوی، مشهدعمومیاستانی1394/08/25علوی ، سیدمهدیآفتاب صبح نیشابوردو هفته نامه377
          102,600,000         102,600,000گلستان، گرگانعمومیاستانی1394/07/06کالنتری ، روح الهآفتاب گلستانهفته نامه378
            10,000,000           10,000,000مرکزی، اراکعمومیاستانی1390/07/11فخراالسالم ، ابوالفضلآفتاب مرکزیهفته نامه379
            20,000,000           20,000,000فارس، شیرازعمومیاستانی1393/10/22عوض پور ، آمنهآفتاب مهتابماهنامه380
            12,000,000           12,000,000مرکزی، اراکعمومیسراسری1388/12/10خسروی ، محمدآفتاب میهنهفته نامه381
            93,139,652           33,069,826        60,069,826تهران، تهرانعمومی1394/07/13جلیل زاده ، هاتفآفتاب  نیوزپایگاه خبری382
          121,600,000         121,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/12/22پوررضا ، محمدآفتاب ورزشیماهنامه383
      2,359,700,000      2,359,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1377/11/26مظفری ، منصورآفتاب یزدروزنامه384
          475,100,000         475,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/12/19موسسه مطبوعاتی مکتب رسانه مدرنآفریندو هفته نامه385
      1,095,000,000      1,095,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1370/12/12جعفرعلی جاسبی ، عبدالهآفرینشروزنامه386
          568,400,000         568,400,000ایالم، شیروان و چرداولعمومیمنطقه ای1383/12/24جمشیدزاده ، حجعلی امجدآالمتوهفته نامه387
            85,000,000           85,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/08/25شیرعلی زاده قزلجه ، حاتمآلبوم ورزشماهنامه388
            22,000,000           22,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1396/04/12حامد ایمان ، علیآلوارسفصلنامه389
          155,400,000         155,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1377/07/27صالحی ، محمد تقیآلومینیومهفته نامه390
      1,206,800,000      1,175,000,000      31,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1321/12/13موسسه جمعیت ادبی الیکآلیکروزنامه391
          260,500,000         260,500,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/10/04موسسه دانش فرهنگ مینوآموزش آشپزیهفته نامه392
            32,000,000           32,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1394/05/05انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایرانآموزش و توسعه منابع انسانیفصلنامه393
          470,000,000         470,000,000خوزستان، اهوازعمومیاستانی1385/11/16ممبینی ، سیروسآنزانروزنامه394
            95,237,500           64,000,000         31,237,500تهران، تهرانعمومیسراسری1394/08/18تنهایی شبستری ، آرشآنگاهفصلنامه395

            30,000,000           30,000,000یزد، صدوقعمومیاستانی1394/07/13جعفری نسب اشکذری ، مهدیآوای اشکذرماهنامه396

            70,200,000           70,200,000همدان، همدانعمومیمنطقه ای1376/07/14یادگاری ، سیدعباسآوای الوندهفته نامه397
            54,000,000           54,000,000گیالن، املشعمومیمحلی1391/07/03محبوبی ، صادقآوای املشفصلنامه398
          350,000,000         350,000,000تهران، تهرانعمومی1394/12/24غالمی تبار ، فرزانهآوای ایرانیانپایگاه خبری399
          107,700,000         107,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/06/08حسابی ، فرخآوای آبرنگماهنامه400
            42,000,000           42,000,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیمحلی1381/11/21آقاجانی ، فائضهآوای آذربایجاندو هفته نامه401
            64,200,000           64,200,000آذربایجان غربی، ماکوعمومیاستانی1395/04/21قاسمی ، حمیدآوای آزاددو هفته نامه402
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            33,000,000           33,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1395/02/13آگاهی ، غالمحسینآوای باغرودو هفته نامه403
            25,000,000           25,000,000چهارمحال و بختیاری، لردگانعمومیاستانی1381/09/18کریمی ، مهدیآوای بختیاریهفته نامه404
          154,550,000         132,500,000        22,050,000بوشهر، بوشهرعمومیاستانی1380/12/06آب آذر ، حمیدآوای بهارستانهفته نامه405
            28,000,000           28,000,000قزوین، قزوینعمومیمنطقه ای1382/02/22طاهرخانی ، اسدالهآوای تاتهفته نامه406
          219,600,000         219,600,000مازندران، ساریعمومیمحلی1394/07/06ناظری ، مسلمآوای تجنهفته نامه407
            40,000,000           40,000,000گلستان، ترکمنعمومی1393/10/15باالخلی ، میالدآوای ترکمنپایگاه خبری408
          120,600,000         120,600,000قم، قمعمومیمنطقه ای1382/04/16امینی قمی ، محمد کاظمآوای جام جمهفته نامه409
          118,674,956           91,600,000        3,676,500        23,398,456خراسان جنوبی، بیرجندعمومیمحلی1390/03/30کارگر ، قدسیهآوای جوانهفته نامه410
      1,063,800,000      1,063,800,000خراسان جنوبی، بیرجندعمومیاستانی1376/05/20جعفرپورمقدم ، غالمرضاآوای خراسان جنوبیروزنامه411
            18,000,000           18,000,000اردبیل، مشگین شهرعمومیمنطقه ای1394/11/12مشکبار ، توگلآوای خیاودو هفته نامه412
          515,000,000         515,000,000خوزستان، اهوازعمومیاستانی1391/07/03حاللی زاده ، امیدآوای دزروزنامه413
          110,000,000         110,000,000کهگیلویه و بویراحمد، لندهعمومی1394/06/09بدری ، فتاحآوای رودکوفپایگاه خبری414
            34,000,000           34,000,000تهران، تهرانعمومیاستانی1394/10/14فغانی ، مرتضیآوای ریدو هفته نامه415
          455,400,000         455,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/07/24حق شناس گرگانی ، علیآوای زندگیدو هفته نامه416
            63,000,000           63,000,000گیالن، رشتعمومیسراسری1383/02/07آرام ، علیرضاآوای سبزهفته نامه417
            24,000,000           24,000,000هرمزگان، بندرعباسعمومیاستانی1393/12/18کمالی باغستانی ، محمدآوای شرجیهفته نامه418
          386,000,000         386,000,000گیالن، رشتعمومیمحلی1370/12/19فرزان ، کامیارآوای شمالروزنامه419
            54,000,000           54,000,000آذربایجان غربی، ارومیهاختصاصیاستانی1394/11/26نصیری مستان آباد ، ساقیآوای صبحدو هفته نامه420

            64,998,286           39,000,000        25,998,286گیالن، رشتعمومیاستانی1389/05/11حق پرست قدیم لیمو دهی ، عباسآوای صومعههفته نامه421

            49,500,000           49,500,000کهگیلویه و بویراحمد، کهگیلویهعمومیاستانی1382/04/16شیرنژاد ، فیض الهآوای عشایرهفته نامه422
            22,000,000           22,000,000فارس، شیرازعمومیمنطقه ای1395/02/06بستام ، هادیآوای فارسماهنامه423
            16,600,000           16,600,000کرمانشاه، کرمانشاهاختصاصیاستانی1394/02/14میرزائی ، مسعودآوای کاردان زاگرسفصلنامه424
          217,700,000         217,700,000خراسان رضوی، کاشمرعمومیمنطقه ای1378/09/29شرکت خدماتی تبلیغاتی پاک نیمای ترشیزآوای کاشمردو هفته نامه425
          286,200,000         286,200,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1375/05/01زاهدی ، عبدالمحمدآوای کرمانشاههفته نامه426
          140,400,000         140,400,000مازندران، آملعمومیاستانی1396/04/12عزیزکمالی ، عبدالرضاآوای کمالهفته نامه427
            18,500,000           18,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/07/05اقبال پور ، امیر هوشنگآوای کودکیدو هفته نامه428
            28,000,000           28,000,000گیالن، رشتاختصاصیاستانی1396/06/13دادرس راسته کناری ، حسنآوای گیالنفصلنامه429
            40,000,000           40,000,000کهگیلویه و بویراحمد، بهمئیعمومی1395/05/18تقوی زاده ، علمدارآوای ماغرپایگاه خبری430
          189,900,000         189,900,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1378/09/29منصرف ، رضاآوای ماکوهفته نامه431
            98,500,000           98,500,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1383/06/05معین الدینی ، مریمآوای ماهانهفته نامه432
            51,598,974           36,000,000        15,598,974اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1380/10/10ضرغام ایناللو ، یونسآوای مردمهفته نامه433
            30,000,000           30,000,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومی1397/03/28معروفی ، عبدالسالمآوای مرزپایگاه خبری434
          141,679,054         115,293,304        26,385,750همدان، مالیرعمومیمنطقه ای1395/11/04زمانی ، حسنآوای مالیرهفته نامه435
          155,469,390         127,900,000        27,569,390زنجان، زنجانعمومیمنطقه ای1385/08/15فتحی ، فرحنازآوای میهنهفته نامه436
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1378/05/18میرزا آقا بیک ، حسنآوای ورزشهفته نامه437
            80,698,660           80,698,660مرکزی، خمینعمومیسراسری1377/04/01لطفی ، فاطمهآوای وطنهفته نامه438
            20,000,000           20,000,000بوشهر، دشتستانعمومیاستانی1394/03/25حسام مقدم ، اسماعیلآوای هاموندو هفته نامه439
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            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1388/12/10صادق کار حقیقی ، مریمآونگفصلنامه440
            20,000,000           20,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1392/11/21نخعی فر ، فاطمهآوید کرمانماهنامه441
            26,000,000           26,000,000اصفهان، مبارکهتخصصیسراسری1376/11/27شرکت فوالدمبارکه اصفهانآهن و فوالددو ماهنامه442
            70,200,000           70,200,000آذربایجان غربی، تکابعمومیاستانی1395/06/08شوقی ، کاوهآهنگ کودکیدو ماهنامه443
          181,800,000         181,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/05/12آیتی ، محمدآیت ماندگاردو هفته نامه444
          127,800,000         127,800,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1395/07/05صادق هراب ، اکبرآیدین گله جکفصلنامه445
            64,200,000           64,200,000گیالن، رشتعمومیمنطقه ای1394/05/19منکوئی ، علیرضاآیندگانهفته نامه446
          718,400,000         718,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/06/05رئیسی ، علیآینده برترهفته نامه447
            63,320,000           56,000,000           4,320,000         3,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1392/05/14موسسه مطالعه و مبارزه با دخانیات خانواده سبزآینده سالمماهنامه448
          137,900,000         137,900,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1380/12/06علویان ، علیآینده ماهفته نامه449
          934,200,000         934,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/06/10اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهرانآینده نگرماهنامه450
          761,000,000         761,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1368/05/09رضائی ، جلیلآینههفته نامه451
          285,000,000         285,000,000خوزستان، اهوازعمومیسراسری1394/05/12حیدری ، فاضلآینه تالشروزنامه452
          146,700,000         146,700,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1386/06/12باقری ، حسنآینه رفسنجانهفته نامه453
            66,300,000           66,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/03/18شاهمرادی ، مسعودآینه شمعدوندو ماهنامه454
            89,100,000           89,100,000یزد، یزدعمومیاستانی1382/05/13سلطان زاده ، رضاآینه یزدهفته نامه455
            34,000,000           34,000,000یزد، یزدعمومیاستانی1388/01/24سبحان زاده ، کاظمآیینه ءمهردو هفته نامه456

            80,000,000           80,000,000تهران، تهراناختصاصی1396/08/15موسسه فرهنگی هنری اشاعه تبلیغبا اقتصادپایگاه خبری457

            70,000,000           70,000,000فارس، الرستانعمومیسراسری1395/10/27خضری ، عبدالعزیزبا پیام دانش اوزفصلنامه458
          117,100,000         117,100,000کرمان، شهربابکعمومیمحلی1382/04/30فروتنی ، علی اکبربابک زمینهفته نامه459
            81,000,000           81,000,000مازندران، بابلعمومیاستانی1387/07/03ابوالقاسم زاده نوری ، زهرابابل نامههفته نامه460
      1,303,535,916      1,256,300,000        47,235,916کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمحلی1368/08/22سعادت ، کامرانباخترروزنامه461
          223,300,000         223,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/07/30مرادی آورزمانی ، مژگانبادبادک رنگیدو هفته نامه462
            44,000,000           44,000,000کردستان، سنندجعمومیمنطقه ای1395/07/05میرزائی زاده ، محمد احسنباران شافعفصلنامه463
            30,000,000           30,000,000خراسان رضوی، گنابادعمومیاستانی1390/02/05امیری دلوئی ، حسینباران کویرماهنامه464
          140,000,000         140,000,000کردستان، دیواندرهعمومی1394/03/04اولیائی ، فریبرزبارانی خبرپایگاه خبری465
          192,000,000         192,000,000خراسان رضوی، مشهداختصاصیمنطقه ای1395/07/05رزاقی بهار ، علیبارثاواماهنامه466
          324,000,000         324,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/11/26موسسه رسانه ای ریحان نفیسبارزهفته نامه467
          241,950,020         150,000,000        91,950,020تهران، تهرانعمومی1392/09/18قاضی پور ، فرحنازباز انتخاباتپایگاه خبری468

            40,000,000           40,000,000هرمزگان، بندرعباسعمومی1396/04/12بنی هاشمی ، سید محمد هاشمباز خبرپایگاه خبری469

            28,325,000        28,325,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1395/04/21سلطانی ، شهریاربازار اخباردو هفته نامه470
          309,600,000         309,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/05/03فرمانی ، شهرامبازار امروزهفته نامه471
          460,260,500         381,000,000        79,260,500تهران، تهرانعمومیسراسری1396/05/23غفوری ، محسنبازار اولهفته نامه472
            26,000,000           26,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/09/03خسروی ، محمدبازار ایدههفته نامه473
          611,300,000         483,300,000    128,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/02/04موسسه دانش فرهنگ مینوبازار برترهفته نامه474
          108,000,000         108,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/07/10موسسه غیر تجاری عمران توسعه افق فرتاکبازار تاسیساتدو ماهنامه475
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            94,700,000           94,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/08/20وطن دوست ، امیر هوشنگبازار چرم و کفشماهنامه476
          285,600,000         255,600,000       30,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/02/07موسسه دانش فرهنگ مینوبازار خودرودو هفته نامه477
            46,500,000           46,500,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/07/03رضایی زنگبار ، بهروزبازار ساختمان و تاسیساتماهنامه478
          200,000,000         200,000,000تهران، تهرانعمومی1396/06/13شرکت اطالع رسانی و خدمات بورسبازار سرمایه ایرانپایگاه خبری479
          268,037,436         259,200,000           8,837,436گلستان، گرگانعمومیاستانی1394/03/18جافرنوده ، سکینهبازار کسب و کار گلستانهفته نامه480
          192,000,000         192,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1386/06/12شرکت نیکان رسانه بازار سرمایهبازار و سرمایهماهنامه481
            60,400,000           60,400,000گیالن، رشتاختصاصیاستانی1393/11/13قره داغی ، مسعودبازارکار گیالنهفته نامه482
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1393/04/09خاکدامن ، حورابازارهای مالیپایگاه خبری483
          140,400,000         140,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/10/16درگی ، پرویزبازاریاب بازارسازماهنامه484
            46,800,000           46,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/06/31موسسه صباح فیروزکوهبازتابماهنامه485
            55,000,000           55,000,000قم، قمعمومیاستانی1396/08/15کاروان ، ناصربازتاب خبرهفته نامه486
          167,000,000         167,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/12/22شرکت بازی گستران دریکبازی نماماهنامه487
          144,800,000         144,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1390/03/30موسسه مطالعات آینده نگر پارسیانبازی و اسباب بازیماهنامه488
          502,000,000         502,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1381/05/05پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرباغ نظرماهنامه489
               4,015,981           4,015,981آذربایجان شرقی، مرندعمومیمحلی1382/02/01خلیلی اقدم ، محمودباغچه باندو هفته نامه490
            15,000,000           15,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/03/05میرزایی ، روح اهللباغدارماهنامه491
            10,000,000           10,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1391/08/22صفاری ، اکبربامداد اردبیلدو هفته نامه492
            65,095,894           41,000,000        24,095,894کرمان، بردسیرعمومیمحلی1394/09/30محمد تقی.حسینی پور ، بامداد بردسیرهفته نامه493
          951,000,000         951,000,000بوشهر، بوشهرعمومیسراسری1393/04/09حسینی ، سید مالکبامداد جنوبروزنامه494
            20,000,000           20,000,000خوزستان، اهوازعمومیاستانی1392/12/19ساالری ، عزیزالهبامداد خوزستانهفته نامه495
          169,600,000         169,600,000خوزستان، اهوازعمومیمنطقه ای1394/11/12کیوانی ، سعیدبامداد زاگرسهفته نامه496
            30,000,000           30,000,000سمنان، شاهرودعمومیسراسری1390/03/23ریاحی ، غالمحسینبامداد شاهرودفصلنامه497
          109,400,000         109,400,000گلستان، گرگانعمومیمنطقه ای1396/02/11ولی پور ، غالمرضابامداد گلستانهفته نامه498
          342,929,899         317,200,000        25,729,899لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1376/02/01چنگایی ، عزت الهبامداد لرستانهفته نامه499
            80,000,000           80,000,000تهران، تهراناختصاصی1393/11/20موسسه فرارسانه جامع صنعت نماآسیابامناپایگاه خبری500
            91,000,000           91,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/06/31سعیدور بچه آّباد ، فاطمهبانک برترماهنامه501
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1394/07/06جندقی ، محسنبانک مردمپایگاه خبری502
          451,100,000         451,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/11/13فراهانی ، محمودبانکداری آیندهماهنامه503
          121,655,366      121,655,366تهران، تهرانعمومی1393/01/25فراهانی ، محمودبانکداری پرسپایگاه خبری504
            75,500,000           75,500,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1389/12/16پرویزپور ، خسروبانگ اساطیردو هفته نامه505
            35,000,000           35,000,000یزد، مهریزعمومیاستانی1388/01/24دهقانی زاده بغدادآباد ، حمزهبانگ صبحدو هفته نامه506
            98,000,000           98,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1378/02/20زاهدی ، مهرنازبانوماهنامه507
          546,500,000         546,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/03/04فیاض ، مریمبانو شمیمدو هفته نامه508
            20,000,000           20,000,000سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومیاستانی1396/06/13سنچولی پردل ، محسنبانوک جوانماهنامه509
          128,000,000         128,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1367/10/20زمان آبادی ، غالمحسینبانوی شرقیدو هفته نامه510
          186,000,000         186,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/11/04قاسمی ، زهرابانوی شهردو هفته نامه511
          157,400,000         157,400,000تهران، تهرانعمومیاستانی1390/04/06محمدی ثابت ، نسرینبانوی نمونهماهنامه512
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          624,000,000         624,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/02/08داودی ، مسعودبانی فیلمروزنامه513
            41,000,000           41,000,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیسراسری1396/07/24امامی ، داودباور ملیدو هفته نامه514
            96,000,000           96,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/06/31پورحاجی زاده ، فرخنده.بایادو ماهنامه515
            71,500,000           71,500,000زنجان، زنجانعمومیمنطقه ای1385/09/27محمدبیانی ، علیبایرامماهنامه516
            10,000,000           10,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/07/10دوست محمدی ، امیدبایسته های مهندسیفصلنامه517
          100,000,000         100,000,000کرمانشاه، پاوهعمومی1395/03/10رستمی ، ذکریاباینگانپایگاه خبری518
          236,800,000         236,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/08/30اطیابی ، نسرینبچه ها بشریماهنامه519
               1,150,000         1,150,000البرز، کرجعمومیاستانی1395/01/23فالح پور ، رسولبچه های البرزماهنامه520
          363,300,000         213,300,000    150,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/04/12رساپور ، سعیدبچه های خوبماهنامه521
          801,900,000         801,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1377/04/01جعفر دهباشی ، علی اکبربخارادو ماهنامه522
            50,000,000           50,000,000تهران، تهرانعمومی1396/09/20شیخ زاده ، علیبخریم نخریمپایگاه خبری523
          270,000,000         270,000,000خوزستان، اهوازعمومی1394/01/31بهادری ، کامبیزبدر خبرپایگاه خبری524
            12,000,000           12,000,000اصفهان، اصفهانعمومیسراسری1391/10/25موسسه غیر تجاری نگار آفرین فردای شرق آریابرای فرداماهنامه525
          454,900,000         454,900,000خراسان رضوی، مشهداختصاصیسراسری1385/01/21سید ابراهیمی ، سید مصطفیبرآوردماهنامه526
            67,201,320           10,000,000        57,201,320مرکزی، اراکعمومیاستانی1395/04/21عبدی ، آرشبرج شیشههفته نامه527
          351,000,000         351,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/06/30سعیدی پور ، سعیدبرداشتماهنامه528
            55,700,000           55,700,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1394/11/05بردباری جراغلی ، حمیدهبردباریدو هفته نامه529
          208,600,000         168,600,000       40,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/02/22موسسه دانش فرهنگ مینوبردیاماهنامه530

          152,800,000         152,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1359/02/09جمشیدی الریجانی ، محمد رضابرزگرماهنامه531

          200,000,000         200,000,000تهران، تهراناختصاصی1395/12/16محمودی ، مصطفیبرزن نیوزپایگاه خبری532
          144,800,000         144,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1385/12/21موسسه مطالعات آینده نگر پارسیانبرق و روشناییماهنامه533
          343,748,144         174,448,947      169,299,197تهران، تهرانعمومیسراسری1370/07/08ابراهیمی ، مسعودبرگ سبزماهنامه534
          198,350,000         188,500,000           5,950,000         3,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/07/07معتضدی ، اقبالبرگ هنرفصلنامه535
          327,602,720           60,000,000      267,602,720تهران، تهرانعمومی1393/06/31وزارت ورزش وجوانانبرناخبرگزاری536
            30,000,000           30,000,000مازندران، قائم شهرعمومیاستانی1395/06/08کاوه ، میثمبریم سفرفصلنامه537
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1376/10/01رضایی ناظمی ، سید محمدبزرگراه رایانهماهنامه538
          156,600,000         156,600,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1378/02/20علیزاده منیر ، تبسمبسپارماهنامه539
            40,000,000           40,000,000هرمزگان، بستکعمومی1396/08/29اسدپور ، آرمانبستک نیوزپایگاه خبری540
            58,740,000           58,000,000           740,000هرمزگان، بستکعمومیاستانی1394/08/04کوخردی ، سید ابراهیمبستکیهدو هفته نامه541
          109,900,000         109,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/11/29حسینی آشتیانی ، حمید رضابسوی افتخارهفته نامه542
          193,800,000         193,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/11/26شرکت تعاونی مطبوعاتی عصر قلم یزدبشارت اقتصادیهفته نامه543
            20,000,000           20,000,000فارس، فیروزآبادعمومیمنطقه ای1396/01/21جعفری ، عنایت الهبشارت فردافصلنامه544
      1,183,000,000      1,183,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/01/18آذرنگار ، جوادبشارت نوروزنامه545
            55,500,000           55,500,000یزد، یزدعمومیمحلی1395/06/08آذرنگار ، جوادبشارت نو کیشهفته نامه546
          410,000,000         410,000,000یزد، یزدعمومیاستانی1391/05/16آذرنگار ، جوادبشارت یزدروزنامه547
          263,700,000         263,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/05/20اطیابی ، نسرینبشریماهنامه548
            50,000,000           50,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1364/09/11بهاری اردشیری ، عباسعلیبشیرهفته نامه549
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            52,000,000           52,000,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1395/06/08پرویزی ، بشیربشیر کرمانشاههفته نامه550
          809,000,000         809,000,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1370/12/19بهاری اردشیری ، عباسعلیبشیر مازندرانروزنامه551
            13,000,000           13,000,000تهران، ریعمومیسراسری1382/09/17خداقلی زاده ، جعفربصیرت جوانانهفته نامه552
            30,000,000           30,000,000تهران، رباط کریمعمومیاستانی1393/07/07دویران ، علیرضابصیرت سبزدو هفته نامه553
            35,000,000           35,000,000قم، قمعمومیاستانی1358/08/19خسروشاهیان ، سید هادیبعثتدو هفته نامه554
          291,083,557         150,000,000      141,083,557تهران، تهرانعمومی1394/03/18قرایی ، مریمبقاع خبرپایگاه خبری555
            35,500,000           35,500,000لرستان، کوهدشتعمومیاستانی1393/11/13بساطی ، محمدبلوطستانماهنامه556
            29,100,000           29,100,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1370/03/06سازمان بنادرودریانوردی- وزارت راه و ترابری بندر و دریاماهنامه557
            81,100,000           81,100,000ایالم، ایالمعمومیمنطقه ای1394/03/04شکیب انصاری ، انوربوتکدو هفته نامه558
          470,500,000         470,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1375/05/01شرکت بورس اوراق بهادار تهرانبورسماهنامه559
          550,000,000         550,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/09/30شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی24بورس پایگاه خبری560
          334,800,000         334,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/12/13مغانی ، محبوبهبورس امروزماهنامه561
          273,800,000         273,800,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/12/08شهبازی ، نعمت اهللبورس و بانکماهنامه562
            19,005,555        19,005,555بوشهر، بوشهرعمومیاستانی1394/05/05مؤسسه غیر تجاری هوشمند رسانه امروزبوشهر امروزهفته نامه563
            80,162,500           40,000,000        40,162,500بوشهر، بوشهرعمومی1394/05/05مؤسسه غیر تجاری هوشمند رسانه امروزبوشهری هاپایگاه خبری564
          113,332,805         113,332,805تهران، تهرانعمومی1391/11/30امینی ، بابکبولتن نیوزپایگاه خبری565
            20,000,000           20,000,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجعمومی1395/10/27سپهر ، محمودبویر نیوزپایگاه خبری566
          260,000,000         260,000,000تهران، تهرانتخصصی1394/06/09شیخ االسالم ، ربابهبه سایتپایگاه خبری567
          161,200,000         161,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/07/19محمدی ، محمد علیمبه سوی زندگیدو هفته نامه568
          104,600,000         104,600,000بوشهر، دشتستانعمومیاستانی1393/11/06محمدزاده فرد ، نرگسبه فکر شهرهفته نامه569
            89,100,000           89,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1388/04/03شریفی قزوینی ، علیبه هنگامفصلنامه570
          262,498,290         236,500,000        25,998,290کردستان، سنندجعمومیمنطقه ای1390/04/13حق گو ، محمد مهردادبه هیزهفته نامه571
          517,000,000         517,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1373/05/31طالب نژاد ایرانی ، احمدبهارروزنامه572
          232,000,000         232,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/09/20قاسمی ، فریبابهار جوانیدو هفته نامه573
            67,600,000           67,600,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1394/01/31کبودی ، فردینبهار کرمانشاههفته نامه574
          217,000,000         217,000,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1394/03/11بهاران ، نگاربهار لرستانهفته نامه575
            10,000,000           10,000,000مازندران، ساریعمومیاستانی1391/02/11حسن زاده اشرفی ، رضابهار مازندرانماهنامه576
          200,000,000         200,000,000تهران، تهرانعمومی1392/10/16قنواتی ، منصوربهار نیوزپایگاه خبری577
            40,000,000           40,000,000همدان، بهارعمومی1393/06/24ایپکلو ، فاطمه.بهارانهپایگاه خبری578
          110,100,000         110,100,000آذربایجان شرقی، مراغهعمومیمحلی1382/07/21مکرمی فر ، مهراببهاریههفته نامه579
          185,425,000         159,700,000         25,725,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/10/28فخاری ، عبدالحسینبهائی شناسیفصلنامه580
            30,000,000           30,000,000البرز، کرجاختصاصیاستانی1393/05/13اسالمی روشتی ، سیدحسینبهبدفصلنامه581
          284,600,000         284,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/11/12صالح ، النازبهترین فرصت سرمایه گذاریهفته نامه582
          161,600,000         161,600,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/07/03یافتیان ، حمیدبهداشتماهنامه583
            53,200,000           53,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/06/23موسسه فرارسانه جامع صنعت نماآسیابهداشت، ایمنی، انرژیماهنامه584
            30,000,000           30,000,000مرکزی، اراکعمومیاستانی1394/05/19رجائیان ، محمدبهرنگهفته نامه585
            41,000,000           41,000,000خوزستان، آبادانعمومیاستانی1390/06/21امیری ، احمدبهمنشیردو هفته نامه586
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          466,200,000         348,700,000    117,500,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/06/08احمدی ، سیده سودابهبهونهماهنامه587
          405,200,000         292,700,000    112,500,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1387/06/13شرکت الهام گستر امروزبی بیماهنامه588
               2,000,000         2,000,000گلستان، گرگانعمومیسراسری1396/04/12مقصودلو ، مائدهبی محاباماهنامه589
            85,600,000           85,600,000زنجان، زنجانعمومیمنطقه ای1385/08/15سلطانی ، احمدبیان خدابندههفته نامه590
          100,000,000         100,000,000لرستان، پلدخترعمومی1393/05/13مرادی ، علی صفربیان روزپایگاه خبری591
          216,000,000         216,000,000سمنان، سمنانعمومیاستانی1396/04/12همتی ، احمدبیان مردمروزنامه592
          254,000,000         254,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/06/13موسوی ، سید علیبیان ملیروزنامه593
            83,598,966           68,000,000        15,598,966کردستان، سنندجعمومیمنطقه ای1395/07/05مرادی ، گالویژبیانیهفته نامه594
          360,000,000         360,000,000اصفهان، اصفهانعمومی1394/08/04موسسه اندیشه سرای ماکانبیتوتهپایگاه خبری595
            10,000,000           10,000,000کرمان، کرمانعمومیمنطقه ای1375/08/28هاشمی ، سیدعلیبیداریهفته نامه596
            33,000,000           33,000,000مازندران، آملعمومیاستانی1396/01/21قربانی ، سینابیداری اندیشهدو هفته نامه597
            10,000,000           10,000,000مرکزی، اراکعمومیاستانی1394/08/25نیک عهد ، مجیدبیداری مرکزیدو هفته نامه598
            10,000,000           10,000,000کردستان، سنندجعمومیمنطقه ای1394/06/30حقمرادی ، محمدبیر و هزرماهنامه599
          137,455,000         122,200,000      15,255,000خراسان جنوبی، بیرجندعمومیاستانی1395/01/16حیدری ، مریمبیرجند امروزهفته نامه600
          110,000,000         110,000,000خراسان جنوبی، بیرجندعمومی1393/05/13نوفرستی ، محسنبیرجند رساپایگاه خبری601
          149,200,000         149,200,000بوشهر، تنگستانعمومیمحلی1382/05/20جعفری ، یونسبیرمیهفته نامه602
          187,300,000         187,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/11/07عبداللهیان بلوچی ، افشینبیستهفته نامه603
          227,200,000         227,200,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1376/06/31معتمدیان ، فریدون.بیستونهفته نامه604
          137,600,000         137,600,000فارس، کازرونعمومیمحلی1384/04/27مطهری زاده ، موسیبیشاپورهفته نامه605
          119,700,000         119,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/12/21رستموندی آغمیوثی ، رضابیمه گرماهنامه606
            30,000,000           30,000,000آذربایجان غربی، ماکوعمومی1394/02/07سلمانی شورگلی ، قاسمبینا خبرپایگاه خبری607
            20,000,000           20,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/12/08انجمن علمی آسیب شناسی ایرانپاتولوژیدو ماهنامه608
            50,000,000           50,000,000تهران، تهرانعمومی1393/06/31پیرهادی ، محسنپارس خبرپایگاه خبری609
          400,000,000         400,000,000تهران، تهرانعمومی1392/12/19ماهی صفت ، شهرهپارس فارسپایگاه خبری610

            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1388/07/13اختیاری کسنویه یزد ، اسفندیارپارس نامهماهنامه611

          270,900,000         270,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/03/18توکلی اژیه ، سیامکپارساماهنامه612
          154,575,370           10,000,000      144,575,370فارس، شیرازعمومیاستانی1390/05/03محمدی ، علیپارسههفته نامه613
          162,000,000         162,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1391/11/30محمدیوسفی ، محمدرضاپارسیاندو هفته نامه614
            23,000,000           23,000,000سمنان، شاهرودعمومیاستانی1390/03/23دائمی حمزه زاده ، نوراپارسیای قومسهفته نامه615

          900,000,000         900,000,000تهران، تهرانعمومی1393/06/24اسکندری کفشگرکالئی ، زهراپارسینهپایگاه خبری616

          124,800,000         124,800,000خراسان رضوی، مشهدتخصصیسراسری1390/03/09مؤسسة فرهنگی هنری خردسرای فردوسیپاژفصلنامه617
          162,870,150           77,300,000        85,570,150کرمان، سیرجانعمومیاستانی1382/02/22پورابراهیمی ، علیرضاپاسارگادهفته نامه618
            15,000,000           15,000,000قم، قمتخصصیسراسری1394/09/30مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهاتپاسخفصلنامه619
            52,087,500         52,087,500قم، قمعمومیاستانی1370/07/08دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قمپاسدار اسالمماهنامه620
          140,000,000         140,000,000گلستان، گرگانعمومی1396/10/04اسماعیلی ، محمدپاسروپایگاه خبری621
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/02/06طاهرپور ، زهراپاکماهنامه622
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            32,000,000           32,000,000یزد، میبدعمومیاستانی1388/01/24شبانی کاظم آباد ، احمدپالیزهفته نامه623
            90,400,000           80,100,000        10,300,000گیالن، رشتعمومیاستانی1395/07/19پاداش ستوده ، معصومهپامچالهفته نامه624
          190,800,000         190,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/10/04فالح ، معصومهپاورقیماهنامه625
          100,000,000         100,000,000کرمانشاه، پاوهعمومی1396/07/24یوسفی ، میالدپاوه پرسپایگاه خبری626
            10,000,000           10,000,000کرمان، جیرفتعمومیاستانی1393/07/28پیرنیا ، کرامتپایاندو هفته نامه627
            10,000,000           10,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1386/05/29شهابی ، حسینپایان هفتههفته نامه628
          162,114,438         121,100,000         5,000,000        36,014,438تهران، تهرانعمومیسراسری1393/05/13عباسی فشکی ، فریباپایتخت کهنهفته نامه629
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1392/11/21عباسپور طهرانی فرد ، مجیدپایداری ،توسعه و محیط زیستفصلنامه630
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1395/01/23ماندگاری ، محسنپایش اخبارپایگاه خبری631
          290,537,716         290,537,716تهران، تهرانعمومیسراسری1380/11/08فروغی راد ، سیاوشپایش خودروهاماهنامه632
            29,000,000           29,000,000قم، قمعمومیسراسری1393/11/06فعالی ، محمد تقیپایش سبک زندگیدو فصلنامه633
            33,000,000           33,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1392/04/24جوادی فر ، زینبپته کرمانهفته نامه634
          367,900,000         367,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/03/18چقائی ، مهدیپدیدهماهنامه635
            75,000,000           75,000,000تهران، تهرانعمومی1392/09/11سید صدر ، سید محمدپرتال حمل و نقلپایگاه خبری636
          140,000,000         140,000,000همدان، همداناختصاصی1394/05/12یزدی ، مرضیهپرتوی قرآنپایگاه خبری637
          334,400,000         334,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/03/04کاظمی ، فاطمهپردازشماهنامه638
            10,500,000           10,500,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/06/05پژوهشکده پردازش هوشمند عالئمپردازش عالئم و داده هافصلنامه639
            13,000,000           13,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1378/08/17فرهمند ، محمد نصیرپردازشگرماهنامه640
          129,200,000         129,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/02/07عسگری ، زمانپردیسهفته نامه641
            44,000,000           44,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/07/24دریس ، حامدپردیسان نوینهفته نامه642
          220,000,000         220,000,000خراسان رضوی، گناباداختصاصی1395/05/18بوستانی کالتی ، مصطفیپرستار نیوزپایگاه خبری643
            48,900,000           48,900,000یزد، یزدعمومیاستانی1381/11/21زمان زاده نصرابادی ، نسرینپرگارهفته نامه644
            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1369/11/18شرکت پرواز نسل نو اندیشپروازماهنامه645
          292,700,000         292,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/09/25محمد علی نژاد ، عطااهللپرورش اندامماهنامه646
            24,000,000           24,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/10/06موسوی ، سید محمد حسینپروندههفته نامه647
            51,000,000           51,000,000خراسان رضوی، مشهدتخصصیسراسری1393/06/31طاهری ، مرتضیپزشک ایده آلماهنامه648
            46,000,000           46,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/12/22خسروی ، سمیهپزشک خانوادهماهنامه649
            82,700,000           82,700,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/03/09دولتی ابربکوه ، میثمپزشکان ایرانیدو هفته نامه650
            40,500,000           40,500,000گیالن، رشتتخصصیاستانی1382/05/20یحیی جوزی ، محمدتقیپزشکان گیلماهنامه651
          220,000,000         220,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/01/31بهمن آبادی ، مصطفیپزشکناپایگاه خبری652
          197,700,000         197,700,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1370/02/07سیف بهزاد ، اردوانپزشکی امروزهفته نامه653
            50,000,000           50,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1380/12/20قطبی ، روشنکپزشکی امروز زناندو فصلنامه654

            89,100,000           89,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/07/06گروه توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژنپزشکی شخصیفصلنامه655

          127,600,000         127,600,000گلستان، گرگانعمومیاستانی1386/04/25حسینی ، سیدمحمدمهدیپژواک سخنهفته نامه656
          257,900,000         257,900,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1383/12/12دهقان ، بختیارپژواک شمالهفته نامه657
          127,100,000         127,100,000البرز، کرجعمومیسراسری1395/07/05فتحی ، میالدپژوهش در هنر و علوم انسانیدو ماهنامه658
            48,000,000           48,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1378/11/11همامی ، عباسپژوهش دینیدو فصلنامه659
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          108,000,000         108,000,000البرز، کرجعمومیسراسری1393/11/13کریمی ، سحرپژوهش مللماهنامه660
            57,600,000           57,600,000قم، قمعمومیسراسری1396/07/24اشرافی ، مرتضیپژوهش نامه تاریخ، سیاست و رسانهفصلنامه661
          119,687,500         110,500,000           9,187,500گلستان، گرگاناختصاصیسراسری1394/07/06مردانی نوکنده ، محمد حسینپژوهش نامه معارف حسینیفصلنامه662
            50,000,000           50,000,000گلستان، گرگانتخصصیسراسری1393/02/29خوزین ، علیپژوهش های مدیریت و حسابداریماهنامه663
            75,600,000           75,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/07/19یوسفی ، امیر حسینپژوهش های نوین علوم مهندسیفصلنامه664
          243,000,000         243,000,000هرمزگان، بندرعباسعمومیاستانی1387/03/20سعیدی ، سهرابپژوهشنامه اورمزدفصلنامه665
            45,900,000           45,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/08/04موسسه صیانت از حقوق زنانپژوهشنامه حقوق بشریفصلنامه666
            22,000,000           22,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1394/08/25دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی عدالتپژوهشنامه حقوق خصوصی عدالتدو فصلنامه667
            15,000,000           15,000,000قم، قمتخصصیسراسری1393/12/11فعالی ، محمد تقیپژوهشنامه سبک زندگیدو فصلنامه668
            19,000,000           19,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/02/07انجمن علوم سیاسی ایرانپژوهشنامه علوم سیاسیفصلنامه669
            48,000,000           48,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/08/18انجمن علوم قرآن و حدیث ایرانپژوهشنامه قرآن و حدیثدو فصلنامه670
            36,000,000           36,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/07/25موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسیدو فصلنامه671
            46,000,000           46,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1370/03/06موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقیفصلنامه672
          109,200,000         109,200,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1369/07/30زمانی ، رضاپژوهشهای روانشناختیفصلنامه673
          160,000,000         160,000,000قم، قماختصاصی1394/12/10نعمتی ، مهدیپسماند ایرانپایگاه خبری674
            13,000,000           13,000,000فارس، الرستانعمومیاستانی1396/04/12خضری ، احمدپسین اوزدو هفته نامه675

            10,000,000           10,000,000کرمان، شهربابکعمومیاستانی1394/05/12میرحسینی شهربابک ، سعیدرضاپسین آبادماهنامه676

          443,100,000         259,800,000    183,300,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1380/06/19ظفراردالن ، نیلوفرپشت صحنهدو هفته نامه677
            68,900,000           68,900,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردعمومیاستانی1394/11/26محمودیان ، میثمپگاه چهارمحال وبختیاریهفته نامه678
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانعمومیاستانی1394/06/16هدایت ، پیمانپگاه روزدو ماهنامه679
            50,000,000           50,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/10/03شرکت  مجتمع فرهنگی ورزشی ساحل نور آرامپگاه ورزشیهفته نامه680
      1,136,000,000      1,136,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1391/03/22شرکت الهام گستر امروزپله پلهروزنامه681
          212,800,000         212,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1381/08/20موسسه پنجره ارتباط ایرانیانپنجره ایرانیانماهنامه682
      1,068,414,100         531,900,000         82,762,500    336,530,000   117,221,600تهران، تهرانعمومیسراسری1376/07/21جندقی زاده ، محمد رضاپنجره خالقیتدو هفته نامه683
          546,000,000         546,000,000گیالن، رشتعمومیسراسری1382/08/19حسینی نژاد ، سید ابوطالبپنجره نوروزنامه684
            10,000,000           10,000,000گیالن، آستاراعمومیمحلی1394/09/09ملک زاده ، داریوشپند کدخداماهنامه685
          389,250,000      389,250,000قم، قمعمومیسراسری1373/05/13دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قمپوپکماهنامه686
          207,685,829         125,753,867        81,931,962تهران، تهرانعمومی1395/05/04شریفی بناب ، سید هادیپول بانکپایگاه خبری687
          200,000,000         200,000,000تهران، تهرانعمومی1391/11/30موسسه خبری و اطالع رسانی پول و سرمایه.پولپایگاه خبری688
            40,000,000           40,000,000ایالم، ایالمعمومی1395/02/13سجادی اسدآبادی ، سیدخلیلپویا خبرپایگاه خبری689
          156,200,000         156,200,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1392/11/07حسینی ، سید حسنپویان غربهفته نامه690
          128,600,000         128,600,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1395/07/05دشتی ورمزانی ، منیرپویندگان غربهفته نامه691
          233,300,000         209,700,000       23,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/09/18حزب جامعه زنان انقالب اسالمیپیام ابراهیمدو ماهنامه692
            81,900,000           81,900,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1373/11/03ناصرآزاد ، رسولپیام اردبیلهفته نامه693
          933,000,000         933,000,000سمنان، سمنانعمومیاستانی1370/12/19کواکبیان ، مصطفیپیام استان سمنانروزنامه694
          115,200,000         115,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/02/22شرکت بورس کاالی ایرانپیام اقتصادی بورس کاالدو ماهنامه695
            71,915,000           55,700,000        16,215,000تهران، تهرانعمومیاستانی1382/09/10موسسه پیام البرز جاویدپیام البرزهفته نامه696
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            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1377/04/01انجمن داروسازان ایرانپیام انجمن داروسازان ایرانفصلنامه697
            21,000,000           21,000,000مرکزی، ساوهعمومیاستانی1390/07/11حمیدزاده ، الهامپیام اندیشهدو هفته نامه698
            69,500,000           69,500,000فارس، الرستانعمومیاستانی1395/02/13احمدی ، ابراهیمپیام اوزهفته نامه699
            39,200,000           39,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1381/07/01شرکت توسعه پیام ایمنیپیام ایمنیماهنامه700
          172,000,000         172,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1382/03/26واالیی ، ذکریاپیام آذربایجانروزنامه701
          340,700,000         340,700,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/01/21موسسه مطبوعاتی مکتب رسانه مدرنپیام آراماهنامه702
          232,800,000         232,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/07/24اسمعیلی نژاد ، فیروزپیام آرمانماهنامه703

            50,000,000           50,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1381/05/05ابراهیم زاده ، محمد ابراهیمپیام آزمایشگاهماهنامه704

            58,000,000           58,000,000گیالن، آستاراعمومیمحلی1383/06/05دریابیان ، فرامرزپیام آستاراهفته نامه705
          302,400,000         302,400,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1393/10/08سلیمی ، زهرهپیام آسمانیماهنامه706
      1,129,650,000      1,129,650,000البرز، کرجعمومیاستانی1380/10/03موسسه همگامان اندیشه زمانپیام آشناروزنامه707
          111,600,000         111,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/10/16جهان پناه ، مریمپیام آورماهنامه708
            77,000,000           77,000,000کرمان، کرماناختصاصیسراسری1396/04/12امیرتیموری ، آنیتاپیام آوران معدن و فوالدماهنامه709
          100,000,000         100,000,000خراسان جنوبی، بشرویهعمومی1393/07/07وثوقی ، سکینهپیام بشرویهپایگاه خبری710
          329,800,000         329,800,000آذربایجان غربی، بوکانعمومیاستانی1390/02/26قدرتی احمد آباد ، حامدپیام بهارانهفته نامه711
            70,000,000           70,000,000تهران، تهرانعمومی1396/07/24شفیعی ، زینبپیام بیناپایگاه خبری712

پیام تجربهماهنامه713
موسسه کانون  بازنشستگان وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی
          255,000,000         250,000,000         5,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/10/14

            33,000,000           33,000,000خراسان رضوی، کاشمرعمومیاستانی1393/06/31یوسفی ، حسینپیام ترشیزدو هفته نامه714
            62,800,000           62,800,000تهران، تهراناختصاصیمنطقه ای1382/01/18کمیلی زاده ، بهمنپیام جزیرهماهنامه715
            31,000,000           31,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/03/23محبی ، پیامپیام دامپزشکانماهنامه716
          253,000,000         253,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/03/26توکلی اژیه ، سیامکپیام دلماهنامه717
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/04/08نخجوانی ، حسنپیام دندانپزشکان جواندو ماهنامه718
          339,000,000         339,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/11/06رحیمی ، بیژنپیام روزماهنامه719
          859,000,000         859,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1375/12/13موسسه همگامان اندیشه زمانپیام زمانروزنامه720
          123,819,375      123,819,375قم، قمعمومیسراسری1370/10/02دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قمپیام زنماهنامه721
            30,000,000           30,000,000زنجان، زنجانعمومیاستانی1367/03/03ناصر ، مصطفیپیام زنجانهفته نامه722
          215,600,000         215,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/01/25شرکت رنگین کمان ساختمان و تاسیساتپیام ساختماندو هفته نامه723
          994,380,000         978,400,000      15,980,000البرز، ساوجبالغعمومیمنطقه ای1384/04/27شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدارپیام سپیدارروزنامه724
          372,500,000         290,200,000         22,500,000       59,800,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/04/17بهارستان ، مهدیپیام سالمتیماهنامه725
            42,000,000           42,000,000مازندران، آملعمومیسراسری1381/01/26ابراهیمی ، مجتبیپیام سیاحتماهنامه726
          452,400,000         452,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/04/03محمد رحیمی فرد ، هوشنگپیام شادیدو هفته نامه727
          220,000,000         220,000,000تهران، تهراناختصاصی1395/07/12نورائی ، رضاپیام صنعت بسته  بندیپایگاه خبری728
            41,200,000           41,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/06/10صنعت ایران (کنفدراسیون)موسسه مجمع پیام صنعتگرماهنامه729
      1,249,582,500      1,188,000,000        61,582,500بوشهر، بوشهرعمومیاستانی1382/11/27مؤسسه غیر تجاری هوشمند رسانه امروزپیام عسلویهروزنامه730
            33,000,000           33,000,000اصفهان، اصفهانتخصصیسراسری1383/06/05انجمن آهن و فوالد ایرانپیام فوالدفصلنامه731
          809,000,000         809,000,000قم، قمعمومیاستانی1378/09/15حیدری ، حجتپیام قمروزنامه732
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            37,700,000           37,700,000تهران، رباط کریمعمومیاستانی1381/04/03سلگی ، عیدمرادپیام گلستانهفته نامه733
      1,485,861,623      1,362,400,000      20,647,600      102,814,023کرمان، کرمانعمومیسراسری1383/02/21موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمانپیام ماروزنامه734
            48,900,000           48,900,000تهران، تهراناختصاصیمنطقه ای1395/02/27جعفری ، امیرحسینپیام مالیاتیماهنامه735
          236,775,844         110,680,264      126,095,580اصفهان، مبارکهعمومیاستانی1380/05/08بهرامی ، قهرمانپیام مبارکههفته نامه736
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1380/04/04انجمن مدیران فنی و اجراییپیام مدیران فنی واجرائیفصلنامه737
          148,309,640         148,309,640مرکزی، اراکعمومیاستانی1388/12/10میرعظیم ، سید محمد علیپیام مرکزهفته نامه738
          100,000,000         100,000,000زنجان، زنجانعمومی1394/06/16شیوخی ، علی اکبرپیام ملتپایگاه خبری739

پیام مهرورزانفصلنامه740
 (ع)مؤسسه خیریه آسایشگاه معلولین ذهنی امیرالمؤمنین

سبزوار
            30,000,000           30,000,000خراسان رضوی، سبزوارعمومیاستانی1387/07/17

            10,000,000           10,000,000آذربایجان شرقی، شبسترعمومیاستانی1394/08/25بهزاد ، رحیمپیام میشودو هفته نامه741
            40,000,000           40,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/06/31میرزایی باغینی ، فریماپیام وکیلفصلنامه742
          638,200,000         638,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/07/14خوانساری ، علیرضاپیام هامونهفته نامه743
          318,601,533           72,000,000      246,601,533تهران، تهرانتخصصیسراسری1392/11/14شرکت تصویر یاقوت رویانپیام یاقوتفصلنامه744
          295,000,000         295,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/06/10حق شناس گرگانی ، علیپیامکماهنامه745
      1,495,200,000      1,404,200,000      91,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/04/23بگلری ، مهدیپیروزیروزنامه746
          175,400,000         175,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/04/12مسعودی ، فرانکپیش به سوی کشاورزی اقتصادیماهنامه747
            24,000,000           24,000,000اصفهان، اصفهانعمومیاستانی1394/08/04تصویر رفیع ایرانیانپیشبردهفته نامه748
          945,000,000         769,500,000    175,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/03/18احمدی بزچلوئی ، نوشینپیشخواندو هفته نامه749
            40,000,000           40,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/06/08معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیهپیشخوان پیشگیریماهنامه750
          260,000,000         260,000,000تهران، تهرانعمومی1395/10/06واسعی ، سیدحامدپیشخوان خبرپایگاه خبری751
            70,600,000           70,600,000مرکزی، خمینعمومیاستانی1395/02/06محمدطاهری ، مهدیپیشخوان فرهنگماهنامه752
          217,300,000         217,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/10/06قلمبر ، محمد امینپیشرانماهنامه753
          177,800,000         177,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/09/30کرمانی ، محمدپیشرفت ملیهفته نامه754
          892,780,886         795,800,000        96,980,886مازندران، ساریعمومیسراسری1382/12/22شرکت وارشپیشروروزنامه755
          320,000,000         320,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/12/14شرکت مبتکران سرمایش گرمایش عصر امروزپیشگامان تاسیساتماهنامه756
          154,699,316         144,300,000        10,399,316لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1392/07/01گنجی ، پروینپیشگامان زاگرسهفته نامه757
          362,100,000         362,100,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/04/17شرکت مبتکران سرمایش گرمایش عصر امروزپیشگامان ساختمانماهنامه758
            45,000,000         45,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/06/31نیک پژوه ، اکبرپیشگیریدو ماهنامه759
            70,000,000           70,000,000بوشهر، بوشهرعمومیاستانی1377/02/28معتمد ، رضاپیغامهفته نامه760
            75,900,000           75,900,000ایالم، ایالمعمومیسراسری1386/03/21یعقوبی ، محمدپیغام ایالمهفته نامه761
          433,400,000         433,400,000لرستان، بروجردعمومیاستانی1378/12/23ترک زبان ، احمدپیغام بروجردهفته نامه762
            40,000,000           40,000,000بوشهر، بوشهرعمومی1394/01/17معتمد ، رضاپیغام بوشهرپایگاه خبری763
          311,929,569         271,200,000        40,729,569ایالم، ایالمعمومیاستانی1371/04/09مروارید ، محمدرضاپیک ایالمهفته نامه764
            32,000,000           32,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردعمومیمحلی1390/04/06نوری زاده دهکردی ، مهوشپیک آموزشماهنامه765
            20,000,000           20,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1394/10/14آرش آزاد ، سیامکپیک بامداددو هفته نامه766
          508,500,000         367,500,000    141,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1391/02/04شرکت الهام گستر امروزپیک تهراندو هفته نامه767
            15,000,000           15,000,000مازندران، عباس آبادعمومیمنطقه ای1373/12/22صادقی ، محمدصادقپیک خزرماهنامه768
          272,700,000         272,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/10/01شیرزاد ، محمودپیک خوارزمیدو هفته نامه769
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          247,700,000         247,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/11/07فهیمی رضایی ، بهرامپیک سبزهفته نامه770
            46,100,000           46,100,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1395/12/02اصالنی قلیچی ، لیلیپیک سفیرماهنامه771
          523,000,000         523,000,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1376/05/06درواری ، سیده فاطمهپیک شمالروزنامه772
          440,000,000         440,000,000آذربایجان شرقی، هشترودعمومی1393/09/10اسمعیل نژاد ، مهدیپیک هشترودپایگاه خبری773
          581,427,016         511,000,000        70,427,016یزد، یزدعمومیاستانی1372/09/22ارکان ، محمدمسعودپیمان یزدروزنامه774
            90,000,000           90,000,000کرمانشاه، پاوهعمومی1394/11/05قادری ، اسامهپینووسپایگاه خبری775
          701,400,000         659,400,000         42,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1385/11/23موسسه پویندگان راز ستاره شمالپیوستماهنامه776
            44,000,000           44,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/09/26انجمن اولیاء و مربیانپیوندماهنامه777
            54,000,000           54,000,000گیالن، رشتعمومیاستانی1391/07/03آرام توتکله ، فاطمهتا فرداماهنامه778
          120,200,000         120,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/02/02علیخانی ، محمدتابانهفته نامه779
            50,303,000           32,075,750        18,227,250کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجعمومیاستانی1395/02/27کرمی ، زیباتابشهفته نامه780
            10,000,000           10,000,000لرستان، بروجردعمومیمحلی1389/12/16فخری طباطبایی ، ناصرتابش بروجرددو هفته نامه781
          900,000,000         900,000,000تهران، تهرانعمومی1393/03/26امیری ، امیرعلیتابناک امروزپایگاه خبری782
          161,983,766           20,000,000      141,983,766تهران، دماوندعمومیاستانی1394/12/24شرافت ، محمدتارروددو هفته نامه783
            82,400,000           82,400,000البرز، نظرآبادعمومیاستانی1393/06/31ضرغامی ، مهدیتارکدو هفته نامه784
          200,000,000         200,000,000تهران، دماوندعمومی1393/10/08شرافت ، محمدتارود دماوندپایگاه خبری785
            54,900,000           54,900,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1389/01/16موسسه انجمن علمی ایرانی تاریخ فلسفهتاریخ فلسفهفصلنامه786
          205,200,000         205,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/01/23کالنی ، رضاتاریخ  نگارماهنامه787
            18,000,000           18,000,000گلستان، گنبد کاووستخصصیسراسری1394/11/12قاضی ، عبدالرحیمتاریخ و پژوهشفصلنامه788
          690,100,000         429,600,000      260,500,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/07/06خزانی ، شادیتاریخ و گردشگریماهنامه789
            34,000,000           34,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/01/21علی بابایی ، اکرمتاریخ، توریسم، گردشگریماهنامه790
          511,061,418         392,096,418      118,965,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/01/19مؤسسه مطبوعاتی آریا راهبرد رسانه آیندهتازه های انرژیماهنامه791
            64,795,903           64,795,903تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/11/12مؤسسه مطبوعاتی آریا راهبرد رسانه آیندهتازه های آب و برقماهنامه792
            10,000,000           10,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/09/09شرکت سیامندپارستازه های آبزی پروری آسیافصلنامه793
            46,000,000           46,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/01/25کوهستانی ، شعبانعلیتازه های دام و طیور و آبزیاندو ماهنامه794
            56,061,000           48,900,000           7,161,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/06/16سبک روح ، علی حسنتاسیسات برق ساختمانماهنامه795
            64,000,000           64,000,000تهران، تهراناختصاصیمنطقه ای1387/04/17موسسه مطالعات آینده نگر پارسیانتاسیسات بهداشتیماهنامه796
          133,700,000         133,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/10/01روحی ، بهزادتالشماهنامه797
            10,000,000           10,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1395/04/21مالزاده محمدی ، فرزادتای سیز آذربایجاندو هفته نامه798
            86,400,000           86,400,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1395/07/19حسینی ، پروینتایمازدو هفته نامه799
            30,000,000           30,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیمنطقه ای1381/09/18صبری حلوایی ، حمیدتبریزهفته نامه800
            51,000,000           51,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1394/11/12اسبلی ، پری نازتبریز بیدارماهنامه801
            40,000,000           40,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/06/28صابری ، فرنازتبلیغات بازرگانیماهنامه802
          107,263,416      107,263,416تهران، تهرانعمومیسراسری1382/09/17شرکت هفت هنر سفیدتپشدو هفته نامه803
      1,430,037,608      1,146,000,000      284,037,608تهران، تهرانعمومیسراسری1368/12/14موسسه فرهنگی افق رسانه پویاتجارتروزنامه804
            21,199,656           16,000,000           5,199,656تهران، تهرانتخصصیسراسری1380/11/01درخشان ، سیدعلیرضاتجارت الکترونیکی و رایانهماهنامه805
            46,000,000           46,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1370/06/04شرکت تولیدی فارتجارت ایرانماهنامه806
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          110,600,000         110,600,000هرمزگان، بندرعباسعمومیمنطقه ای1393/09/10رکن الدینی قلعه دژ ، فاطمهتجارت جنوبماهنامه807
          415,850,000         415,800,000              50,000کرمان، کرمانعمومیمنطقه ای1394/06/16امیرتیموری ، آنیتاتجارت شرقیهفته نامه808
          687,902,988         598,800,000        89,102,988تهران، تهرانعمومیسراسری1385/10/04شرکت تجارت طالیی نیک روشتجارت طالییماهنامه809
          262,500,000         262,500,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1395/09/01سیمینه ، مجتبیتجارت غربهفته نامه810
      1,789,470,000      1,276,600,000      180,720,000    332,150,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/10/12شرکت دنیای اقتصاد تابانتجارت فرداهفته نامه811
            86,400,000           86,400,000کرمان، کرمانعمومیسراسری1396/04/12افضلی ، محمد مهدیتجارت کرماندو هفته نامه812
            43,870,000           25,000,000      18,870,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/11/05عشوندی ، فرهادتجارت نامههفته نامه813
          289,169,675         289,169,675تهران، تهرانعمومی1394/07/06بهرامی ، حمیدرضاتجارت نیوزپایگاه خبری814
          391,100,000         391,100,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/12/08فیاض ، مریمتجارت و تبلیغاتماهنامه815
               6,550,000           6,550,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1383/11/19ژاله پور ، شهنازتجارت و توسعههفته نامه816
          569,550,000         507,600,000         61,950,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/10/16بناسازنیازیکار ، کتایونتجربهماهنامه817
          840,000,000         840,000,000تهران، تهرانعمومیاستانی1395/05/18مرادحاصلی ، مجتبیتجریشروزنامه818
          121,900,000         121,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1385/09/27موسسه مطالعات آینده نگر پارسیانتجهیزات ساختمانماهنامه819
            81,429,862           66,600,000        14,829,862خراسان رضوی، مشهدتخصصیمحلی1364/10/23پاپلی یزدی ، محمد حسینتحقیقات جغرافیاییفصلنامه820
            71,300,000           71,300,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1389/05/25انجمن حسابداری ایرانتحقیقات حسابداری و حسابرسیفصلنامه821
          220,300,000         220,300,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1378/09/01سفیدی ، هوشمندتحقیقات روابط عمومیدو ماهنامه822
            30,000,000           30,000,000آذربایجان غربی، پیرانشهرعمومیسراسری1395/02/06دودمان ، خالدتحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرزفصلنامه823
            17,200,000           17,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/06/08عطریانفر ، حمیدتحلیل اقتصادیهفته نامه824
            54,000,000           54,000,000فارس، مرودشتعمومیاستانی1382/06/31زارع ، عباستخت جمشیدهفته نامه825
          392,000,000         392,000,000آذربایجان غربی، تکابعمومیاستانی1390/02/26قدرتی احمد آباد ، حامدتخت سلیماندو هفته نامه826

            30,000,000           30,000,000گیالن، رشتعمومیاستانی1394/11/26مجیدزاده مشهدسری ، فرجامتدبیر امروزماهنامه827

          126,235,000         126,235,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/12/02موسسه مطبوعاتی غیر تجاری تدبیر برتر ماندگارتدبیر برترماهنامه828
          364,900,000         364,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/16دیانی ، امیرتدبیر تازههفته نامه829
            32,000,000           32,000,000کرمان، جیرفتعمومیاستانی1394/01/17سعیدی ، حمیدتدبیر جوانماهنامه830
            58,221,000           34,331,000      23,890,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیمنطقه ای1385/08/22موسسه مطبوعاتی آلتین چاغ آذربایجانتدبیر فردادو هفته نامه831
            50,600,000           50,600,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1394/06/30شهیدی زندی ، علیتدبیر کرمانهفته نامه832
          812,168,000         799,900,000      12,268,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/04/30موسسه پیک نامه امروزتدبیر و زندگیهفته نامه833
          639,496,087         416,000,000      223,496,087تهران، تهرانعمومیسراسری1378/07/05ملک ، امیدترابرانماهنامه834
            52,400,000           52,400,000قم، قمتخصصیسراسری1382/05/20مؤسسة آل البیتتراثنافصلنامه835
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1393/12/11سلیمانی ، وحیدرضاتراز خبرپایگاه خبری836
            33,000,000           33,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/12/11آقایی فر ، آرشترانسفورماتورفصلنامه837
          373,500,000         351,000,000         22,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/01/23موسسه غیر تجاری فرهنگی و هنری ترجمان پیام رساترجمان علوم انسانیفصلنامه838
            64,000,000           64,000,000قم، قمتخصصیسراسری1395/12/16نقدی ، محمدترجمان وحی مبیندو فصلنامه839
          144,600,000         139,400,000           5,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/03/05خاکدامن ، حوراترقی اقتصادیدو هفته نامه840
          140,000,000         140,000,000گلستان، گرگانعمومی1395/04/21دانشمند ، نورمحمدترکمن سسیپایگاه خبری841
          115,000,000         115,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1383/02/07شرکت فرهنگسازان آینده تهرانترمهماهنامه842
               7,800,000             7,800,000اصفهان، برخوارعمومیمحلی1392/11/21داوری ، لیال.ترنم برخواردو ماهنامه843
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            77,900,000           77,900,000گلستان، گرگانعمومیاستانی1386/04/25جهانگیری ، حسینترنم سبزهفته نامه844
            54,300,000           54,300,000مازندران، نوشهرعمومیمنطقه ای1394/08/25نوری کجوریان ، علیرضاترنم شمالهفته نامه845
            30,000,000           30,000,000اردبیل، اردبیلعمومیسراسری1394/08/04شاددل ، یعقوبتریبون آزادماهنامه846
            30,000,000           30,000,000کرمان، منوجانعمومیاستانی1395/01/16کوه پیما ، حسنتریبون جنوبماهنامه847
          305,100,000         305,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/05/18دمندانی ، سولمازتریبون خبردو هفته نامه848
            31,000,000           31,000,000اصفهان، اصفهانعمومیسراسری1394/11/12الری پور هرات ، بهروزتزروفصلنامه849
          182,500,000         182,500,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1376/05/06افراه ، عباستشخیص آزمایشگاهیماهنامه850

تشریفاتفصلنامه851
سهامی  )شرکت هتل بین المللی قصر طالیی خراسان 

(خاص 
            39,000,000           39,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1392/09/18

          202,100,000         202,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/04/06موسسه رسانه ای عصر سرآمدان اقتصادیتصمیمماهنامه852
            50,000,000           50,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1369/12/13صمدیان آهنگر ، سیف الهتصویرفصلنامه853
      2,470,764,724      2,016,000,000      454,764,724تهران، تهرانعمومیسراسری1382/07/21موسسه رسانه نگاران خوب اندیشتعادلروزنامه854
          500,000,000         500,000,000تهران، تهراناختصاصی1395/12/16ظریفیان شفیعی ، محسنتعاون آنالینپایگاه خبری855
            53,000,000           53,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/10/01رزازی فر ، علیرضاتعطیالت سبزدو هفته نامه856
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/04/31قادرمزی ، ثریاتغذیه ، رژیم ، سالمتیفصلنامه857
            60,000,000           60,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/06/13محمودی ، رزیتغذیه دام ، طیور و آبزیاندو ماهنامه858
          111,150,000           70,000,000         41,150,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1381/08/20مؤسسه تغذیه و سالمت مهیارتغذیه و سالمتیماهنامه859
          240,500,000         240,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/03/24سعیدی پور ، سعیدتغییرماهنامه860
      1,140,570,000      1,140,570,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/12/18یحیائی رودبارکی ، حسینتفاهمروزنامه861
          420,500,000         420,500,000مازندران، ساریعمومیسراسری1394/05/19شرکت وارشتفسیرهفته نامه862
            89,100,000           89,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1384/04/06موسسه مطالعات آینده نگر پارسیانتفکر معماریماهنامه863
          661,302,213      661,302,213تهران، تهراناختصاصی1387/05/01مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمیتقریبخبرگزاری864
            46,000,000           46,000,000آذربایجان غربی، تکابعمومیمحلی1393/11/20مشرفی نبی کندی ، نظامتکابماهنامه865
          300,000,000         300,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1380/04/04رویتوند غیاثوند ، داودتکتاهفته نامه866
            28,900,000           28,900,000مازندران، قائم شهرعمومیسراسری1396/02/18کاوه ، میثمتکرارماهنامه867
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1395/03/10عروجی ، عذراتگپایگاه خبری868
               8,000,000             8,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/07/05رضایی ، وحیدتالش ماسالنامه869
          200,800,000         200,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/09/09مدرس صادقی ، سید سعیدتالطمهفته نامه870
          266,660,000         255,860,000         10,800,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1381/08/20موسسه غیرتجاری نگین رسانه همراهتلفن همراهماهنامه871
            79,600,000           79,600,000سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومیاستانی1385/10/04شاهوزهی ، عبداهللتلکیهفته نامه872
          163,300,000         163,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/06/31برنجی کلخوران ، پریوشتلنگرماهنامه873
      1,039,000,000      1,039,000,000فارس، شیرازعمومیسراسری1380/06/26حاجات نیا ، بهمن.تماشاروزنامه874
      1,312,994,063      1,312,994,063تهران، تهرانعمومیسراسری1376/11/27یوسفی ، فرانکتماشاگران امروزروزنامه875
            44,900,000           44,900,000لرستان، خرم آبادعمومیمنطقه ای1396/06/13عبداله زاده ، علیتمدن مرکزیدو هفته نامه876
          287,200,000         287,200,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1394/01/31پیری توسنلو ، مسعودتمشکهفته نامه877
            80,000,000           80,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/03/23موسسه علمی تحقیقاتی فرهنگی دانش تندرستیتن، روان و فرهنگپایگاه خبری878
          337,100,000         337,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/07/21رودباری ، رزاتناسبماهنامه879
            36,500,000           36,500,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1383/02/07علیمحمدی افشار ، بابکتناورانهفته نامه880
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          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانتخصصی1395/07/12تویسرکان منش ، رضاتندرست نیوزپایگاه خبری881
          320,300,000         240,300,000       80,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1394/08/18محبوبی ، ملیحهتندرستانماهنامه882
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومی1391/09/20خوشحالی ، زهرا سادات.تندرستیپایگاه خبری883
          176,000,000         176,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/06/31عظماییان ، عبدالحسین..تندرستیماهنامه884
          138,600,000         110,400,000         28,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/07/01حامدی ، محمدحسنتندیسدو هفته نامه885
            25,000,000           25,000,000قم، قمتخصصیسراسری1394/09/30فارسی مدان ، علیتنعیمدو فصلنامه886
            36,000,000           36,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/06/05(UPS)انجمن تولیدکنندگان مولد برق الکترونیکی توان سازانفصلنامه887
            30,000,000           30,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1394/05/19دریجانی ، رحمت اهللتوتمدو هفته نامه888

      1,924,785,000      1,922,400,000        2,385,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/04/06واحدی پور تبریزی ، غالمحسینتوریسمروزنامه889

          550,000,000         550,000,000تهران، تهرانعمومی1395/03/10واحدی پور تبریزی ، غالمحسینتوریسم آنالینپایگاه خبری890

            56,700,000           56,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/23مهری ، حامدتوسعه ابنیهفصلنامه891
            32,000,000           32,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1394/11/26محرمی ، مریمتوسعه اردبیلهفته نامه892
            43,000,000           43,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/09/01انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمیتوسعه پتروشیمیدو ماهنامه893
          346,573,216         319,800,000        26,773,216خوزستان، اهوازعمومیاستانی1387/05/23لیموچی ، زینتتوسعه جنوبروزنامه894
            47,598,970           32,000,000        15,598,970گیالن، رشتعمومیمنطقه ای1392/10/16رعنائی اشکیکی ، مژگانتوسعه شمالدو هفته نامه895
          458,031,968         450,000,000           8,031,968تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/08/22خدائی ، علیرضاتوسعه معادنماهنامه896
            20,000,000           20,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/08/15انصاری ، سپهرتوسعه مکراندو هفته نامه897
            88,400,000           88,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/01/21درگی ، پرویزتوسعه مهندسی بازاردو ماهنامه898
            40,000,000           40,000,000کهگیلویه و بویراحمد، گچسارانعمومی1394/06/30تاج گردون ، غالم رضاتوسعه و آبادانی زاگرس نوینپایگاه خبری899
            67,400,000           67,400,000تهران، تهرانعمومیمنطقه ای1393/06/31خاکدامن ، حوراتوفیق اقتصادیماهنامه900
          182,800,000         182,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/03/05پاکدل ، مهرنوشتولیدهفته نامه901
          810,315,020         774,000,000        36,315,020تهران، تهراناختصاصیسراسری1385/06/13کالنی ، بابکتولیدگران کارآفرینهفته نامه902
            10,000,000           10,000,000همدان، همدانعمومیاستانی1387/12/26سعیدی ، مرتضیتهذیبماهنامه903
            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانتخصصیاستانی1382/12/22شهروی ، حمیدرضاتهران صنعتماهنامه904
          372,600,000         372,600,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/12/19شرکت تهویه و تاسیسات امروزتهویه تاسیساتماهنامه905
          364,712,000         350,500,000      14,212,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/12/22دهقان ، محمدحسینتهویه وتبریدماهنامه906

          160,000,000         160,000,000گلستان، آزادشهرعمومی1396/08/15میرعرب رضی ، سید مصطفیتیتر آزادپایگاه خبری907

          200,000,000         200,000,000تهران، تهرانعمومی1394/10/28بابایی ، رامینتیتر برترپایگاه خبری908
            72,900,000           72,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/02/11بابایی ، رامینتیتر صبحماهنامه909
            22,000,000           22,000,000مازندران، ساریعمومیاستانی1395/07/12صباغی ، علی اکبرتیتر هفتهدو هفته نامه910
          699,100,000         482,100,000    217,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/07/05موسسه دانش فرهنگ مینوتیتر یکهفته نامه911
            52,131,250           10,000,000        42,131,250اصفهان، نجف آبادعمومیاستانی1395/04/21سلیمی بنی ، حمیدتیتر یک نجف آباددو هفته نامه912

            48,900,000           48,900,000گیالن، ماسالعمومیاستانی1382/03/19صفوی میرمحله ، سید شهرامتیجرهماهنامه913

            79,100,000           79,100,000هرمزگان، بندرعباسعمومیمنطقه ای1396/04/26قتالی ، سوسنتیدرهفته نامه914
          595,900,000         270,900,000    325,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1381/11/07موسسه دانش فرهنگ مینوتیراژهدو هفته نامه915
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            10,000,000           10,000,000فارس، خرم بیدعمومیاستانی1394/12/10نگهبان ، احسانتیرگانهفته نامه916
          177,953,962         177,953,962مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1394/10/28جویباری ، محمدتیرنگروزنامه917
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1393/04/09دستوری کاخکی ، محسنتیکپایگاه خبری918
          106,900,000         106,900,000گیالن، رشتعمومیاستانی1384/02/26سید محمدی ، سید جاللتیالرهفته نامه919
          450,000,000         450,000,000تهران، تهراناختصاصی1393/03/12موسسه اطالع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نویدتینپایگاه خبری920
            70,000,000           20,000,000      50,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/11/13لطفی ، لیالثانیهماهنامه921
          714,400,000         714,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/09/10نعمت الهی ، اکبرثروتروزنامه922
            84,600,000           84,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/11/12موسسه رسانه ای عصر سرآمدان اقتصادیثروت مللماهنامه923
            75,100,000           75,100,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1395/07/12آیرملو ، رضوانجاده تجارتدو هفته نامه924
          233,100,000         233,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/08/05موسسه همراهان جاده های سبزجاده های سبزماهنامه925
          290,000,000         290,000,000تهران، تهراناختصاصی1391/08/22مهربان ، عین الهجار پرسپایگاه خبری926
      1,204,000,000      1,204,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/04/06رضائی ، جلیلجام برترهفته نامه927
          157,400,000         157,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/10/22اردهالی ، سیدحامدجام عکسماهنامه928
          312,115,822         312,115,822کرمانشاه، کرمانشاهعمومیسراسری1395/02/27رحمتیان ، مریمجام کوردیهفته نامه929
          200,000,000         200,000,000تهران، تهرانعمومی1396/04/12برازجانی ، پیامجامعه ایرانیپایگاه خبری930
            75,800,000           75,800,000مازندران، قائم شهرعمومیاستانی1394/11/12عزتی قادی ، داودجامعه بیدارهفته نامه931
            21,000,000           21,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/11/23ترابی ، احمدجامعه و قانونماهنامه932
          200,000,000         200,000,000ایالم، ایالمعمومی1394/10/28کاکاخانی ، مهدیجامکپایگاه خبری933
            60,000,000           60,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/09/20سلمانی مرادی ، فاطمهجایزهماهنامه934
          304,300,000         304,300,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1371/09/17بنی جمالی ، حسنجدولماهنامه935
          388,000,000         189,000,000    199,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1392/11/14موسسه دانش فرهنگ مینوجدول چکادماهنامه936
      1,391,700,000         496,700,000    895,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1392/12/19موسسه دانش فرهنگ مینوجدول خردورزهفته نامه937
          701,200,000         286,200,000    415,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/09/30موسسه دانش فرهنگ مینوجدول شانسدو هفته نامه938
          761,700,000         761,700,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/09/03سعیدی پور ، رضاجدول متفاوتهفته نامه939
            18,000,000        18,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1376/08/12دلجو غمگسار ، رحیمجدول هفتههفته نامه940
          111,400,000         111,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/11/04عابدی شمس آبادی ، محمودجدولستان ایراندو هفته نامه941
          597,740,000         431,000,000    166,740,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/12/24شرکت الهام گستر امروزجزیره طالییدو هفته نامه942
            36,000,000           36,000,000لرستان، الشتراختصاصیسراسری1395/11/04حسنوند ، محمدجستارهای حقوق عمومیفصلنامه943
          235,000,000         235,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1370/12/26سیدعباسی ، محسنجستجودو هفته نامه944
          407,000,000         407,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/04/06ظفری عاشق دوست ، حسینجشندو هفته نامه945
            32,000,000           32,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/06/31موسسه سیمای سروش پارسیانجشنوارهفصلنامه946
      1,067,000,000      1,067,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/11/18موسسه کلبه امیدمازرونجملهروزنامه947
          835,000,000         835,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/02/27محمدیوسفی ، محمدرضاجمهورروزنامه948
      2,871,000,000      2,871,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1358/08/19- ، -جمهوری اسالمیروزنامه949
            10,000,000           10,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1391/08/22دست باز ، عباسجنت سراماهنامه950
          532,195,000         390,300,000           2,340,000   139,555,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/07/20پورباباگل کله بستی ، ابراهیمجنگ افزارماهنامه951
          124,200,000         124,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1367/12/09شمس بیگی ، حمیدجنگ صنعت و فناوریدو ماهنامه952
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            29,750,000        29,750,000کرمان، کرمانعمومیمنطقه ای1393/10/08نیک نفس دهقانی ، اسالمجنوب شرقهفته نامه953
            21,000,000           21,000,000خوزستان، اهوازعمومیاستانی1392/09/18قمر ، منصورجنوب فردادو هفته نامه954
          147,245,482           79,000,000        68,245,482خوزستان، اهوازعمومیاستانی1385/08/22کریمی حاتمی ، جمیلهجنوبیهاهفته نامه955
      1,170,000,000   1,170,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/04/30شرکت توزیع مجتمع پیام آوران نشر روزجوانروزنامه956
            51,600,000           51,600,000اردبیل، گرمیعمومیاستانی1390/07/25جاوید گرمی ، مهدیجوان گرمیدو هفته نامه957
                  306,750           306,750تهران، تهرانعمومیسراسری1369/03/07موسسه اطالعاتجوانان امروزهفته نامه958
            30,000,000           30,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1390/10/05یزدی نژاد ، شهیده الساداتجوانه های کویردو هفته نامه959
          424,000,000         424,000,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1376/02/01شیرزادکبریا ، حسنجویبارروزنامه960
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومی1391/09/20سروری ، پرویزجهانپایگاه خبری961
          391,000,000         391,000,000خوزستان، اهوازعمومیاستانی1394/08/18سالمت دوم ، صادقجهان اخبارروزنامه962
      1,291,000,000      1,291,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1370/07/01موسسه رسانه گستر سادهجهان اقتصادروزنامه963
          252,000,000         252,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/05/03حاجات نیا ، بهمنجهان امروزماهنامه964
            65,700,000           65,700,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردعمومیاستانی1390/04/06محمدی ، علیجهان بینهفته نامه965
          124,698,456         101,300,000        23,398,456لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1395/02/27میرزایی پور ، زیباجهان پویادو هفته نامه966
          322,000,000         189,000,000    133,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/02/22موسسه دانش فرهنگ مینوجهان جوانماهنامه967
            13,000,000           13,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/06/13رحمانی ، احمدجهان دامپروریدو ماهنامه968
            80,000,000           80,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/06/23شرکت انتشارات فنی ایرانجهان سبزپایگاه خبری969
          642,657,000         476,700,000       51,675,000   114,282,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1380/10/17عیسی تهرانی ، عباسجهان سینمادو هفته نامه970
      2,022,300,000      2,022,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/09/17سعدی ، محمد رضاجهان صنعتروزنامه971
          276,200,000         210,200,000         66,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1374/03/29خادمیان ، طلیعهجهان کتابماهنامه972
            82,000,000           82,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1380/11/15ابراهیمی ساعتی ، نسرینجهان گسترماهنامه973
            96,700,000           96,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/07/21سفیدی ، هوشمندجهان مرغداریماهنامه974
          297,000,000         297,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1391/07/24شهبازی ، نعمت اهللجهان معدنماهنامه975
          209,800,000         209,800,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/06/05مقدسی ، مهساجهان هنرماهنامه976
          250,000,000         250,000,000تهران، تهرانعمومی1393/11/06حضرتی آقاباقر ، مریمجهانی خبرپایگاه خبری977
          267,450,000         267,000,000           450,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/11/07رضایی موید ، محبوبهچاپ و تبلیغاتماهنامه978
          521,882,086         443,700,000        78,182,086تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/09/10سمیعی ، احمدچاپ و نشردو هفته نامه979
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانتخصصی1394/12/10ابراهیمی ، سمیهچارسوی معماریپایگاه خبری980
            30,000,000           30,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1390/03/30نیکنام مطلق ، جعفرچدن و فوالدماهنامه981
          538,600,000         538,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/02/08افتخاری گلی ، زهراچراغهفته نامه982
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/09/01شاملومحمودی ، علیچراغ روشنماهنامه983
            79,200,000           79,200,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1391/08/22روح نواز ، علی اکبرچشم انداز اردبیلهفته نامه984
          100,399,316           90,000,000        10,399,316البرز، کرجعمومیاستانی1394/08/25شفیعی کنارسری ، سیده مریمچشم انداز البرزهفته نامه985
          294,600,000         244,700,000         33,000,000       16,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1360/02/22میسمی ، لطف اهللچشم انداز ایراندو ماهنامه986
          594,300,000         483,300,000    111,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/05/19موسسه دانش فرهنگ مینوچشم انداز بازارهفته نامه987
            24,000,000           24,000,000بوشهر، بوشهرعمومیمنطقه ای1382/06/03قاضی زاده ، غالمعلیچشم انداز جنوبهفته نامه988
          636,000,000         636,000,000خوزستان، اهوازعمومیمنطقه ای1390/05/24حیدری ، رضاچشم انداز روشنروزنامه989
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            32,000,000           32,000,000البرز، کرجتخصصیسراسری1390/08/30حیدری ، قدرت اهللچشم انداز نفتماهنامه990
            52,300,000           52,300,000همدان، همدانعمومیاستانی1388/12/24خجسته ، امیرچشم انداز همداندو هفته نامه991
            56,000,000           56,000,000مازندران، تنکابنعمومیمنطقه ای1382/11/27افروغ ، سهرابعلیچشمهدو هفته نامه992
            10,000,000           10,000,000مازندران، بابلعمومیاستانی1387/07/03شیرزادکبریا ، حسنچشمه توسعهماهنامه993
            48,000,000           48,000,000خراسان رضوی، بینالودعمومیمنطقه ای1382/12/22رفیعا طرقبهی ، قاسمچشمه عسلماهنامه994
            40,000,000           40,000,000بوشهر، بوشهرعمومی1395/08/03سرمشقی ، حسینچغادک نیوزپایگاه خبری995
          167,900,000         167,900,000لرستان، خرم آبادعمومیمنطقه ای1394/10/28معظمی گودرزی ، علیچکاد زاگرسهفته نامه996
            56,000,000           56,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/10/06هجرتی ، افسانهچکاوک نورفصلنامه997
      1,891,206,520      1,013,900,000      142,740,000    481,440,000      19,427,200      233,699,320تهران، تهرانعمومیسراسری1380/06/26عموزاد خلیلی ، فریدونچلچراغهفته نامه998
            20,000,000           20,000,000سیستان و بلوچستان، چاه بهارعمومی1394/01/31فرزبدنیا ، اعظمچهار بهارانپایگاه خبری999
          374,000,000         283,500,000       90,500,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1392/05/14موسوی جزائری ، سیدناصرچهار خونههفته نامه1000
          240,000,000         240,000,000مازندران، ساریعمومی1393/10/08نظری ، علیچهار دانگهپایگاه خبری1001
          213,800,000         213,800,000گیالن، فومنعمومیمحلی1382/11/27فاضل نیای فومنی ، فاضلچهارم دیهفته نامه1002
          149,500,000         149,500,000فارس، ممسنیعمومیمنطقه ای1390/10/12حیدری ، پریساچهره نماهفته نامه1003
          290,000,000         290,000,000فارس، شیرازاختصاصی1394/08/25تمیس ، احسانچهره و اخبار فناوری اطالعاتپایگاه خبری1004
            46,250,000           41,000,000           5,250,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/03/26اسعدی ، محمودچهره های ماندگارماهنامه1005
          159,200,000         159,200,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1380/10/10مقتدر ینگجه ، منصورچی چستهفته نامه1006
          764,000,000         514,000,000    250,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1378/10/13موسسه پرتو فرهنگ زمانهچیستانهفته نامه1007
            48,000,000           48,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1392/09/11عسکری ، سید احمدچیالندو ماهنامه1008
          302,400,000         302,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1391/07/10شکیبی ، خشایارچیلر و برج خنک کنماهنامه1009
          133,500,000         133,500,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1395/01/23احمدپور ملکشاه ، سودابهحامی شمالهفته نامه1010
          200,000,000         200,000,000تهران، تهرانعمومی1393/11/13غمخوار بین کالیی ، علیرضاحامیان محیط زیست پاکپایگاه خبری1011
          300,000,000         300,000,000تهران، تهرانعمومی1394/12/24برآسود ، محسنحامیان والیتپایگاه خبری1012
               8,000,000             8,000,000زنجان، خدابندهعمومیاستانی1390/10/26شرکت تعاونی حدیث قیدارحدیث قیدارهفته نامه1013
            20,000,000           20,000,000کرمان، کرمانعمومیسراسری1364/02/30شجاعی ، مهدیحدیث کرمانروزنامه1014
            74,600,000           74,600,000قزوین، قزوینعمومیاستانی1396/01/21مرادی ، علی محمدحدیث ماهفته نامه1015
          170,500,000         170,500,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1386/11/08موسسه مطالعات آینده نگر پارسیانحرارت و برودتماهنامه1016
            40,000,000           40,000,000مازندران، نوشهرعمومی1395/02/06قمی نجارده ، حسنحرف شمالپایگاه خبری1017
            76,348,200           76,348,200لرستان، خرم آبادعمومیمنطقه ای1394/08/25فوالدی ، کورشحرف لرهفته نامه1018
          659,000,000         659,000,000مازندران، ساریعمومیاستانی1388/07/20رضازاده شرمه ، شکراهللحرف مازندرانروزنامه1019
            18,750,000         18,750,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1378/09/01موسسه غیر تجاری حرفه هنرمند زمان نوهنرمند: حرفه فصلنامه1020
            33,750,000           30,000,000         3,750,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/23قدیانی ، حمیدحرفه ساعتفصلنامه1021
          134,400,000         134,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/12/08نوروزخانی ، فرشیدحریقماهنامه1022
            28,000,000           28,000,000تهران، تهرانتخصصیاستانی1387/08/29شیخ زاده ، علیحس خوبفصلنامه1023
            80,000,000           80,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1363/08/01انجمن حسابداران خبره ایرانحسابدارماهنامه1024
          708,175,000         708,175,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/03/05شرکت تعاونی فرهنگی و آموزشی نشر مهر دانش نورحسبانروزنامه1025
            22,500,000         22,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/09/17ناطقی مزینان ، حمیدرضاحفاظت شکار و طبیعتفصلنامه1026
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          133,400,000         133,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/11/17نوروزخانی ، فرشیدحفاظت و ساختمانماهنامه1027
            80,000,000           80,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1381/09/11کمیلی بیرجندی ، کامیارحق و حقوقپایگاه خبری1028
            31,000,000           31,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1385/08/01جعفرزاده ، صفرحقیقتدو هفته نامه1029
          142,400,000         142,400,000تهران، تهرانعمومیمنطقه ای1387/11/14نوروزی ، سجادحقیقت روزهفته نامه1030
            10,000,000           10,000,000گیالن، رشتتخصصیسراسری1387/05/23اشرفی ، سالطینحقیقت سبزسالنامه1031
            89,300,000           89,300,000کرمان، بافتعمومیاستانی1386/08/14منظری توکلی ، فریدونحکمت بافتروزنامه1032

          290,000,000         290,000,000تهران، تهرانتخصصی1395/10/27کاظمی گلوگاهی ، محمد حسنحکیم مهرپایگاه خبری1033

          304,150,000         273,200,000         30,950,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/10/05کهنوجی ، مجیدحلقه وصلدو هفته نامه1034
            93,500,000           93,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/04/04میرحسینی ، عباسحماسههفته نامه1035

            10,200,000           10,200,000اصفهان، شاهین شهرعمومیاستانی1392/04/24حاجی دلیگانی ، حسینعلیحماسه سازانماهنامه1036

          890,000,000         539,000,000    351,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/11/14موسسه اطالع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نویدحمل و نقلهفته نامه1037
          189,900,000         189,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/02/18موسسه اطالع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نویدحمل و نقل و مسافرهفته نامه1038
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/07/13موسسه فردای روشن کودکحیوانات شگفت انگیزماهنامه1039
            30,000,000           30,000,000خراسان رضوی، نیشابورعمومیاستانی1394/06/23جعفری ، سودابهخاتون شرقماهنامه1040
      1,037,440,000         631,000,000    404,060,000        2,380,000تهران، تهرانعمومیسراسری1370/04/24فردوس ، حسینخانوادهدو هفته نامه1041
          719,600,000         534,600,000    185,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/08/30موسسه دانش فرهنگ مینوخانواده ایرانیهفته نامه1042
            65,000,000           65,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/08/29موسسه دانش فرهنگ مینوخانواده برنادو هفته نامه1043
          420,517,500         286,200,000         36,767,500       97,550,000تهران، تهرانعمومیسراسری1375/12/13فردوس ، حسینخانواده جوانماهنامه1044
          175,900,000         175,900,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1394/12/24صادق پور ، جمالخانواده زاگرسدو هفته نامه1045
          937,870,000         677,700,000    260,170,000تهران، تهرانعمومیسراسری1377/11/26شجاعی مهر ، هرمزخانواده سبزدو هفته نامه1046
            41,000,000           41,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/02/09ثابتی ، محمد رضاخانواده مثبتماهنامه1047
            20,000,000           20,000,000البرز، کرجاختصاصیاستانی1396/05/23دلشاد ، محمدحسینخانواده مریمماهنامه1048
          148,000,000         148,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1388/01/17مؤسسه فرهنگی هنری خانواده مطهرخانواده مطهردو ماهنامه1049
          139,000,000         139,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/05/10عابد ، نداخانه بختدو هفته نامه1050
            89,100,000           89,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1391/03/01تابان ، رامینخانه تاسیساتماهنامه1051
          302,400,000         302,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/11/20سعیدی پور ، سعیدخانه جدولماهنامه1052
            49,519,100           18,000,000        31,519,100کرمان، رفسنجانعمومیمحلی1395/02/27بادپروا ، ربابهخانه خشتی کویرهفته نامه1053
            52,080,000         52,080,000قم، قمعمومیسراسری1389/01/16(ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی خانه خوبانماهنامه1054
          507,100,000         507,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/02/05توکلی اژیه ، سیامکخانه خورشیدهفته نامه1055
          158,800,000         158,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/12/22محمدیوسفی ، محمدرضاخانه رویاییماهنامه1056
            69,000,000           69,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1385/02/25خسروی ، محمدامینخانه نوماهنامه1057
          197,200,000         197,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/04/06موسسه خیریه مریم پورزند وکیلخانه و زندگیماهنامه1058
            92,108,596           71,000,000        21,108,596لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1394/10/28محمودوند ، اکرمخایدالوهفته نامه1059
          200,000,000         200,000,000خراسان رضوی، مشهدعمومی1393/06/24منتظری ، سید مجتبی8خبر پایگاه خبری1060
            30,000,000           30,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1385/08/01عزیزی قیل پنلو علیا ، خیراهللخبر اردبیلدو هفته نامه1061
            20,000,000           20,000,000قم، قمعمومی1394/08/25بیطرفان ، محمد علیخبر استان قمپایگاه خبری1062
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      1,000,000,000      1,000,000,000تهران، تهرانعمومی1391/06/27معزی ، علیرضاخبر آنالینخبرگزاری1063
            40,000,000           40,000,000بوشهر، گناوهعمومی1395/03/10مظفری ، محمدخبر بندرپایگاه خبری1064
            36,000,000           36,000,000بوشهر، بوشهرعمومیاستانی1386/02/31زارع ، محمدحسینخبر بوشهرهفته نامه1065
            20,000,000           20,000,000کهگیلویه و بویراحمد، گچسارانعمومی1395/05/04بوستانی ، معصومهخبر بیستپایگاه خبری1066

      2,872,520,000      2,861,300,000      11,220,000فارس، شیرازعمومیمنطقه ای1375/12/27واحدی پور تبریزی ، غالمحسینخبر جنوبروزنامه1067

            60,000,000           60,000,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجعمومی1394/09/30علیبازی ، عادلخبر دناپایگاه خبری1068
            40,000,000           40,000,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجعمومی1396/02/11رحمانپور ، فریباخبر زاگرسپایگاه خبری1069
          846,118,190         846,118,190مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1382/12/22موسسه کلبه امیدمازرونخبر شمالروزنامه1070
          111,300,000         111,300,000البرز، فردیسعمومیمحلی1395/06/08مهتاب ، معصومهخبر فردیسهفته نامه1071
            33,000,000           33,000,000قزوین، قزوینعمومیاستانی1393/10/15رحمانی ، آزادهخبر قزویندو هفته نامه1072
          255,000,000         255,000,000قم، قمعمومی1393/12/18موسسه مطالعات فرهنگی مستشهدین وصالخبر قمپایگاه خبری1073
            53,900,000           53,900,000گیالن، رشتعمومیاستانی1389/05/11قربانی ، خسروخبر گیالنهفته نامه1074
            10,000,000           10,000,000مازندران، بهشهرعمومیاستانی1394/03/25باقری ، سیدمحمدخبر ماماهنامه1075
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1394/10/28شبیری ، محمدعلیخبر ماشینپایگاه خبری1076
            40,000,000           40,000,000آذربایجان غربی، ماکوعمومی1396/07/24قاسمی ، حمیدخبر ماکوپایگاه خبری1077
               2,679,733           2,679,733فارس، نی ریزعمومیاستانی1394/08/18توکل ، محمد مهدیخبر مردمهفته نامه1078
          300,000,000         300,000,000تهران، تهرانعمومی1394/09/09بهارفر ، بهارهخبر ورزش زنانپایگاه خبری1079
      3,174,660,000      3,143,400,000       31,260,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/05/06واحدی پور تبریزی ، غالمحسینخبر ورزشیروزنامه1080
          100,000,000         100,000,000کهگیلویه و بویراحمد، گچسارانعمومی1395/05/04رضایی ، کورشخبرآورانپایگاه خبری1081
            60,000,000           60,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/06/16واصف ، روح الهخبرتاسیساتپایگاه خبری1082
          100,000,000         100,000,000سیستان و بلوچستان، زابلعمومی1395/01/23کیخا ، مرتضیخبرسیستانپایگاه خبری1083
            44,000,000           44,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1393/12/04نصیری ینکجه ، فاطمهخبرنامه اردبیلهفته نامه1084
          800,000,000         800,000,000تهران، تهرانعمومی1393/01/25خضریان ، علیخبرنامه دانشجویان ایرانپایگاه خبری1085
          600,000,000         600,000,000تهران، تهرانعمومی1396/12/14واحدی پور تبریزی ، غالمحسینخبرورزشی آنالینپایگاه خبری1086
          178,200,000         178,200,000تهران، تهرانعمومیمنطقه ای1383/02/21شرقی دره جک ، حسینخدا آفرینماهنامه1087

            23,000,000           23,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/09/09انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودروخدمت امروزپایگاه خبری1088

          390,000,000      390,000,000خراسان رضوی، مشهدعمومیسراسری1328/03/17موسسه فرهنگی هنری خراسانخراسانروزنامه1089
      1,489,528,979   1,489,528,979خراسان رضوی، مشهدعمومیاستانی1391/03/22موسسه فرهنگی هنری خراسانخراسان رضویروزنامه1090
          363,983,372      363,983,372خراسان شمالی، بجنوردعمومیاستانی1387/07/17موسسه فرهنگی هنری خراسانخراسان شمالیروزنامه1091
          775,399,659         500,000,000      275,399,659تهران، تهرانعمومی1393/12/18عابدپور ، امیرخرداد خبرپایگاه خبری1092
            28,000,000           28,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1374/10/11موسسه بنیاد حکمت اسالمی صدراخردنامه صدرافصلنامه1093
            42,200,000           42,200,000گیالن، الهیجانعمومیمنطقه ای1394/09/30معشوری ، افشینخردورزدو هفته نامه1094
            80,000,000           80,000,000لرستان، دورهعمومی1394/07/14داودی نژاد ، محمودخرم آباد فرداپایگاه خبری1095
          128,090,000           79,300,000        48,790,000کرمان، جیرفتعمومیمنطقه ای1390/06/14احمدیوسفی ، محمدخرماهفته نامه1096

          775,000,000         775,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/11/13موسی کاظمی محمدی ، سید روح اهللخریدارروزنامه1097

          509,000,000         509,000,000گیالن، رشتعمومیاستانی1375/11/08احمدی سراوانی ، رضاخزرروزنامه1098
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            26,000,000           26,000,000تهران، تهراناختصاصیاستانی1394/08/25غالمی ، مائدهخشت رو خشتماهنامه1099
            78,650,000           47,400,000        31,250,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1394/05/19بجانی ، روح الهخط انقالبهفته نامه1100
            30,000,000           30,000,000گیالن، رشتعمومیاستانی1384/04/27رنجکش کیسمی ، یونسخط آخردو هفته نامه1101
          116,100,000         116,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/06/31کریمی ، محمدخط پایانماهنامه1102
      1,079,626,216         688,772,500         79,200,000    293,450,000        18,203,716تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/12/22شرکت قاب سفید خط خطیخط خطیماهنامه1103
            35,000,000           35,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/12/22مؤسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آلخط سفیدهفته نامه1104
            73,000,000           73,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/08/18سامانی ، صدیقهخط سالمتماهنامه1105
            30,000,000           30,000,000اردبیل، اردبیلعمومیسراسری1396/08/15حسن زاده ، علیرضاخط هشتفصلنامه1106
          270,000,000         270,000,000اصفهان، آران و بیدگلعمومی1395/06/01ستاری آرانی ، مرتضیخطب شکنپایگاه خبری1107
          241,380,000         234,900,000           6,480,000قم، قمتخصصیسراسری1385/05/02موسسه فرهنگی هنری دارالهدی قمخلقدو ماهنامه1108
          320,931,494         307,065,747        13,865,747بوشهر، بوشهرعمومیسراسری1377/09/02احمدی ، محمدخلیج فارسهفته نامه1109
            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/11/12یزدان مهر ، مسعودخوارزمیفصلنامه1110
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1380/11/15زاهدی ، مهرنازخواندنیهای پزشکیماهنامه1111
          231,900,000         204,900,000         27,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/03/11نیک پژوه ، اکبرخود مراقبتیماهنامه1112
          906,744,818         424,200,000       35,000,000      447,544,818تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/12/08فرمانی ، شهرامخودرو امروزهفته نامه1113
          237,072,966         237,072,966تهران، تهرانعمومی1396/02/11حسینی ، رضاخودرو کارپایگاه خبری1114
          290,000,000         290,000,000تهران، تهراناختصاصی1395/05/04بروغنی ، احمدخودرو نویسپایگاه خبری1115
          228,800,000         228,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/05/20مردانی ، مریمخودروی ایده آلماهنامه1116
          677,700,000         677,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/02/14احمدی بزچلوئی ، نوشینخورشید امروزدو هفته نامه1117
            37,000,000           37,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردعمومیمنطقه ای1394/07/06حسینی ، سید مرتضیخورشید توسعه زاگرسهفته نامه1118
          127,000,000         127,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/02/13قیصری هسنیجه ، سمیهخورشید خانمماهنامه1119
            51,000,000           51,000,000خراسان رضوی، بردسکنعمومیمحلی1387/07/17نوری ، رضاخورشید خراساندو هفته نامه1120
          100,000,000         100,000,000خوزستان، اهوازعمومی1394/03/04نارنج پور ، مجتبیخوز نامهپایگاه خبری1121
          100,000,000         100,000,000خوزستان، اهوازعمومی1394/05/19حیدری ، فاضلخوزناپایگاه خبری1122
          282,000,000         282,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1383/02/07دالویز آقبالغ ، کریمخوش خبرروزنامه1123
          125,900,000         125,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/12/16عابدی ، مسعودخوش خوراکدو هفته نامه1124
            82,000,000           82,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/02/06کرمانی ، سمیهخوشبختیماهنامه1125
            70,000,000           70,000,000خراسان رضوی، مشهدتخصصیسراسری1382/12/22زمانیان جرفی ، نعمت اهللخوشههفته نامه1126
          476,000,000         345,000,000    131,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1387/04/31شرکت الهام گستر امروزخونه به خونهماهنامه1127
          300,542,250         286,200,000        14,342,250خراسان رضوی، نیشابورعمومیمنطقه ای1382/08/19عمرانی ، عبدالهخیام نامههفته نامه1128
            31,000,000           31,000,000اردبیل، مشگین شهرعمومیاستانی1382/11/27مشکبار ، نجفقلیخیاودو هفته نامه1129
            44,000,000           44,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1381/11/21صمدی فرد ، نوروزخیبرهفته نامه1130
            86,000,000           50,000,000         21,000,000        15,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1374/05/23زائری ، محمد رضاخیمهماهنامه1131
            30,000,000           30,000,000فارس، شیرازعمومیاستانی1386/08/07عطائی ، محمودداراب امروزماهنامه1132
            30,000,000           30,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1392/09/18میجانی ، مهدیدارالوالیهدو هفته نامه1133
          179,975,000         107,100,000         72,875,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/11/20شرکت انتشارات فنی ایرانداروگماهنامه1134
            16,000,000           16,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/11/12شرکت داروسازان التیامدارونگارماهنامه1135
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          112,000,000         112,000,000همدان، همداناختصاصیسراسری1395/12/02خانجانی ، رامینداس و کشاورزیدو ماهنامه1136
            10,000,000           10,000,000فارس، شیرازعمومیسراسری1394/06/16خادم ، مجیدداستان خالقانه ی سالسالنامه1137
            40,600,000           40,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/06/09عسلی ، محمدعلیدالفصلنامه1138
          164,671,891         113,094,166        51,577,725اصفهان، فریدنعمومیاستانی1394/07/13نوروزی دارانی ، لیالداالنکوههفته نامه1139
          315,900,000         315,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1378/08/24گلباف ، ابوالقاسمدام و کشت و صنعتماهنامه1140
          140,400,000         140,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1376/04/09خوشبخت ، هادیدامپزشکدو ماهنامه1141
          183,600,000         183,600,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1391/02/04مسعودی دشتی ، مهدی.دامپزشکی نوینفصلنامه1142
          281,900,000         281,900,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/01/21موسسه دنیای هنر پردیسدامپزشکی و بهداشتماهنامه1143
          541,200,000         541,200,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1371/03/26مدرس صادقی ، سید سعیددامدارهفته نامه1144
          244,800,000         244,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1378/07/05اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دامداران ایراندامداران ایرانماهنامه1145
          352,000,000         352,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1386/03/21شرکت شیر و گوشت محصصدامداری نوینماهنامه1146
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1391/07/03مجتمع آموزشی امام صادق عداناخبرگزاری1147
          150,000,000         150,000,000فارس، شیرازعمومی1393/11/06برزیگر ، جهادداناسرمایهپایگاه خبری1148
            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/10/04جمشیدی ، سیدرضادانستنی اقتصادفصلنامه1149
          156,136,394         156,136,394تهران، تهرانعمومی1395/10/06جمشیدی ، سیدرضادانستنی آنالینپایگاه خبری1150
          117,000,000    117,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1358/10/08شرکت همشهریدانستنیهادو هفته نامه1151
            70,700,000           70,700,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1381/08/20بوستانچی ، مهرداددانش تبلیغاتماهنامه1152
          164,800,000         164,800,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/08/05نعمتی ، اصغردانش رسانهماهنامه1153
            36,000,000           36,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1392/07/22انجمن روان شناسی ایراندانش روانشناسیدو فصلنامه1154
          504,000,000         504,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1381/09/11نجفی ، اردواندانش غذا و کشاورزیماهنامه1155
            30,000,000           30,000,000خراسان رضوی، مشهدتخصصیسراسری1393/02/29شرکت خوراک پرداز هزاره نویندانش فراوری خوراکفصلنامه1156
          480,600,000         480,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1384/09/14مددی طایمه ، احمددانش نفتهفته نامه1157
          283,000,000         283,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/07/30سیادتی ، سیدمحموددانش نوین زندگیماهنامه1158

            10,000,000           10,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/04/26محمدی وند خوشخو ، مرتضیدانش و آزمایشفصلنامه1159

          119,000,000         119,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1378/09/01حافظیان ، فاطمهدانش و کامپیوترماهنامه1160

          352,875,000         333,500,000         10,125,000         9,250,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1380/11/29موحدی نایینی ، سید عبدالحمیددانش یوگاماهنامه1161

          120,000,000         120,000,000کرمان، کرمانعمومی1394/10/14پاکاری ، سودهدانشجو آزادپایگاه خبری1162
            49,300,000           49,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1389/05/25حیدری ، محمدودوددانشجویاندو هفته نامه1163

دانشجویان ایرانخبرگزاری1164
موسسه فرهنگی خبری جهاد دانشگاهی خبرگزاری 

دانشجویان ایران
          780,000,000      780,000,000تهران، تهرانعمومی1384/05/25

          301,010,000      150,510,000    150,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1341/01/01موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمنددانشمنددو هفته نامه1165
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1395/06/08مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی عالمهدانشنامه های حقوقیفصلنامه1166
            80,000,000           80,000,000مازندران، ساریاختصاصی1393/12/18شرکت توسعه کشت دانه های روغنیدانه های روغنیپایگاه خبری1167
            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1392/10/16مومنی ، رحمت الهدایرهماهنامه1168
          304,100,000         304,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/11/14حق شناس گرگانی ، علیدر انتظار فرداماهنامه1169
            76,000,000           76,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/12/16سراجیان ، حسیندر و پنجره و نمادو ماهنامه1170
            32,000,000           32,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/06/10آذین ، محمد رضادرآمدماهنامه1171
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            31,100,000           31,100,000گیالن، رشتعمومیاستانی1395/11/04متقی طلب ، حسیندرجهماهنامه1172
          156,693,304         150,000,000           6,693,304مازندران، ساریعمومی1394/11/26حسن زاده اشرفی ، رضادرسایهپایگاه خبری1173
            15,000,000           15,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/03/09بشری ، محمددرمان یابفصلنامه1174
            22,000,000           22,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/02/08فرخی ، فرشتهدرمانگرفصلنامه1175
            12,200,000           12,200,000خراسان رضوی، مشهداختصاصیسراسری1395/12/16درویشی ، علی اکبردرویشیفصلنامه1176
          973,373,000         908,000,000      65,373,000هرمزگان، بندرعباسعمومیمنطقه ای1380/07/16دبیری نژاد ، ایوبدریاروزنامه1177
            59,100,000           59,100,000بوشهر، گناوهعمومیاستانی1380/11/01کرمی ، غالمرضادریادالنهفته نامه1178
          531,194,500         448,000,000        83,194,500هرمزگان، بندرعباسعمومیاستانی1380/11/01قاسمی گوربندی ، معصومهدریای اندیشهروزنامه1179
          187,100,000         187,100,000بوشهر، بوشهرعمومیاستانی1381/02/02شفیعی ، نصراهللدریای جنوبهفته نامه1180
          110,300,000         110,300,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1395/06/08قربانی ، نادردریای فرهنگهفته نامه1181
            58,000,000           58,000,000اصفهان، اصفهانعمومیسراسری1382/04/30مالئی ازیرانی ، غالمحسین.دریچهفصلنامه1182
          156,700,000         156,700,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/12/04آقایی کاکرودی ، سید مهدیدستاورد صنعتماهنامه1183
          400,600,000         400,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/09/30خوانساری ، علیرضادستپختدو هفته نامه1184
          218,385,530      218,385,530تهران، تهراناختصاصی1392/02/30بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدسدفاع مقدسخبرگزاری1185

دکتر زرافهماهنامه1186
موسسه آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی اندیشه مهر 

عالمه طباطبایی
            10,000,000           10,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/07/05

          333,800,000         333,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/03/18رضائی نیارکی ، بنفشهدکورماهنامه1187
            20,000,000           20,000,000مازندران، قائم شهرعمومیاستانی1395/08/03رمضانزاده تیر ، حسندل گپهفته نامه1188
          249,200,000         249,200,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1391/11/30معصوم بیگی ، محمدرضادلتاماهنامه1189
          365,000,000         365,000,000لرستان، دلفانعمومیاستانی1394/05/12حسینی ، حسینعلیدلفون سالمروزنامه1190
            48,000,000           48,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1392/03/06کوهستانی ، شعبانعلیدندانپزشکماهنامه1191
            59,200,000           59,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/09/01خوشبخت ، هادیدندانپزشکی ایراندو ماهنامه1192
            52,000,000           52,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/09/21کبریایی ، هوشنگدندانسازان حرفه ایدو فصلنامه1193
          190,000,000         190,000,000تهران، تهرانتخصصی1395/05/18شایان امین ، سیامکدندانهپایگاه خبری1194
          552,800,000         552,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/02/22صدرائی ، ساللهدنیادو هفته نامه1195

          199,590,741         199,590,741گیالن، رشتعمومیمنطقه ای1395/08/03خوش سیرت شالدهی ، حسیندنیای اطالعات برترهفته نامه1196

      3,852,482,000      3,729,600,000    122,882,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/07/15شرکت دنیای اقتصاد تاباندنیای اقتصادروزنامه1197
          532,900,000         532,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/06/05دهبندی ، وهابدنیای امروزدو هفته نامه1198
          104,900,000         104,900,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/03/09اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت،گازوپتروشیمیدنیای انرژیماهنامه1199
          156,291,226         156,291,226تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/04/06مسعودی ، محمد.دنیای انفورماتیکدو هفته نامه1200
          327,500,000         327,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1385/02/25رزوقی بستک ، فاطمه نساءدنیای آرزوهاماهنامه1201
            49,700,000           49,700,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1389/05/11نعمتی ، اصغردنیای بازنشستهماهنامه1202
          278,900,000         278,900,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1386/06/12غفاری مرندی ، علیدنیای پردازشماهنامه1203
          132,800,000         132,800,000کرمان، کرمانعمومیسراسری1394/03/04انجمن پسته ایراندنیای پستهماهنامه1204
          922,983,406         718,400,000         49,980,000    143,000,000        11,603,406تهران، تهرانعمومیسراسری1371/05/13معلم ، امیددنیای تصویردو هفته نامه1205
      1,109,320,000         424,600,000      684,720,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1380/11/15نعمتی ، اصغردنیای تغذیهماهنامه1206
            70,300,000           70,300,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1383/12/19عرب لودریچه ، محمد رضادنیای تمبرماهنامه1207
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          141,200,000         141,200,000کرمان، کرمانعمومیمنطقه ای1395/01/16امیرمحمدی ، سعیددنیای توسعههفته نامه1208
          368,900,000         368,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1371/08/12لشینی ، صفی اهللدنیای جدولدو هفته نامه1209
          932,000,000         932,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/05/20هوشمند راد ، هرمزدنیای جوانانروزنامه1210
          383,400,000         383,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/12/22نظری ، قباددنیای چاپماهنامه1211
            38,000,000           38,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1392/11/21ابراهیمی ، مائدهدنیای حیواناتماهنامه1212
            36,000,000           36,000,000گیالن، رشتعمومیاستانی1389/05/11غالم دوست ، حبیب الهدنیای خبرماهنامه1213
      1,956,750,000      1,956,750,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/05/02نظریان رستمی ، خشایاردنیای خودروروزنامه1214
          209,000,000         189,000,000       20,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/09/30موسسه دانش فرهنگ مینودنیای خوشبختیماهنامه1215
          321,500,000         321,500,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/11/12خلیفه ، عبدالرسولدنیای رستورانماهنامه1216
          275,800,000         262,300,000         13,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/09/17نعمتی ، اصغردنیای زنانماهنامه1217
          801,360,000         774,180,000        27,180,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/11/13فغانی ، مرتضیدنیای سرمایه گذاریماهنامه1218
          349,300,000         244,700,000      104,600,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/03/30نعمتی ، اصغردنیای سالمتماهنامه1219
            40,000,000           40,000,000قم، قمعمومی1394/12/10صباغی ، عباسدنیای سیاستپایگاه خبری1220
            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/12/22آبا- شرکت توسعه ورزشهای آبی ایرانیان ورزشهای آبی- دنیای شنا ماهنامه1221
            87,100,000           87,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/05/12حسابی ، فرخدنیای شیریندو هفته نامه1222
          484,830,000         321,300,000      163,530,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/03/04حکم آبادی ، سارادنیای عکس و گرافیگماهنامه1223
            42,000,000           42,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/11/24امامقلی ، محمددنیای فرداهفته نامه1224
          193,300,000         193,300,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/06/08اردهالی ، سیدحامددنیای فوتسالماهنامه1225
          463,870,000         405,500,000         39,420,000       18,950,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1378/08/17اروج زاده کندوانی ، محموددنیای کامپیوتر و ارتباطاتماهنامه1226
          316,400,000         316,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/09/20مسعودی دشتی ، مهدیدنیای کشاورزیماهنامه1227
          324,600,000         324,600,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1380/06/19مسعودی دشتی ، مهدیدنیای کشت و صنعتدو ماهنامه1228
          212,940,000         163,000,000         23,940,000       26,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/09/10خان بابایی شوب ، جبرئیلدنیای کشتیماهنامه1229
          123,400,000         123,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/06/30شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیکدنیای الستیک و تایرماهنامه1230
          180,000,000         180,000,000تهران، تهرانتخصصی1393/06/24نمایشی ، محمد علیدنیای معدنپایگاه خبری1231
            29,000,000           29,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1392/02/16انجمن صنایع نساجی ایراندنیای نساجیماهنامه1232
          216,594,836         135,600,000        80,994,836تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/03/24کربالیی بادی ، رضادنیای نما و پنجرهماهنامه1233
          416,400,000         220,200,000         12,000,000    184,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1387/08/22شرکت الهام گستر امروزدنیای نوشیدنی هاماهنامه1234
          182,158,320      159,630,000       22,260,000           268,320تهران، تهرانعمومیسراسری1370/10/16موسسه اطالعاتدنیای ورزشهفته نامه1235
            87,000,000           87,000,000البرز، کرجعمومیمنطقه ای1395/12/02تیموری ، مهرداددنیای هوادارروزنامه1236
            16,000,000           16,000,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1390/02/26قلیزاده علیار ، مصطفیدنیزدو هفته نامه1237
          135,657,438           57,499,143        78,158,295تهران، تهرانعمومیسراسری1393/12/04صادقی ، محمدصادقدو نیمه سیبدو ماهنامه1238
            75,600,000           75,600,000گیالن، رشتعمومیاستانی1394/03/25پنجهء ، صادقدواتدو هفته نامه1239
            10,600,000           10,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/07/06خاکبان ، علیدوچرخه و طبیعتفصلنامه1240
          128,300,000         128,300,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1385/01/21موسسه مطالعات آینده نگر پارسیاندود و حریقماهنامه1241
          134,200,000         134,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/12/11موسسه خبری و اطالع رسانی پول وسرمایهدور دنیاماهنامه1242
            42,480,000         42,480,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/02/26(س)موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینیدوست خردساالنماهنامه1243
               3,600,000           3,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/02/26(س)موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینیدوست کودکانماهنامه1244
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               2,160,000           2,160,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/02/26(س)موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینیدوست نوجوانانماهنامه1245
          266,300,000         266,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/05/12توکلی اژیه ، سیامکدوستانهدو هفته نامه1246
          192,700,000         192,700,000کردستان، سنندجعمومیمنطقه ای1394/07/06بابایی ، هوشیارده نگی کوردستانهفته نامه1247
          214,400,000         214,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/03/05قریب ، یوسفدهاتیماهنامه1248
          305,400,000         305,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/04/09کیوان فرد ، علیرضادهکده مهرماهنامه1249
            34,000,000           34,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/09/03دالویز ، احساندیارماهنامه1250
            13,000,000           13,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/04/09جاللی ، جواددیار آشنادو هفته نامه1251
          565,000,000         565,000,000مازندران، چالوسعمومیمنطقه ای1394/03/04حسینی ، سیده فریبادیار پاکانروزنامه1252
            31,000,000           31,000,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجعمومیاستانی1393/11/13کریمیان ، وحیددیار زاگرسهفته نامه1253
            77,900,000           77,900,000گیالن، رودبارعمومیمحلی1396/04/12حبیبی کیاه آبادی ، محسندیار زیتونماهنامه1254
          796,989,599         641,000,000      155,989,599مازندران، بهشهرعمومیسراسری1382/03/19حسن زاده اشرفی ، رضادیار سبزروزنامه1255
          264,800,000         264,800,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1393/12/18کردعلیوند ، فاطمهدیار مفرغهفته نامه1256
            40,000,000           40,000,000بوشهر، دشتستانعمومی1394/07/06اسدی منفرد ، عبدالخالقدیار مهرپایگاه خبری1257
          350,000,000         350,000,000گیالن، رشتعمومی1392/10/16محمدپور ، امیردیار میرزاپایگاه خبری1258
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1394/09/30جمشیدی الریجانی ، شاهیندیباچهپایگاه خبری1259
            13,400,000           13,400,000اصفهان، نجف آبادعمومیمحلی1395/02/06طالب نجف آبادی ، سمیهدیباگرانهفته نامه1260
            10,000,000           10,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1392/11/28پهلوانی ، عبدالکریمدیپلماسی انرژیدو ماهنامه1261
            59,400,000           59,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/08/18حداد ، مختاردیپلماسی عمومیماهنامه1262
          200,300,000         200,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/02/07محمودیان ، معصومهدید برتردو ماهنامه1263
          275,000,000         275,000,000تهران، تهرانعمومی1395/03/24احمدی بزچلوئی ، نوشیندیدار امروزپایگاه خبری1264
          334,800,000         334,800,000مازندران، ساریعمومیسراسری1394/01/31شرکت وارشدیدباندو هفته نامه1265
            70,200,000           70,200,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیمنطقه ای1395/06/08شادجو ، علی اصغردیدبان آذربایجانهفته نامه1266
            22,000,000           22,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/06/10امیر ، فرزاددیدگاه آموزشدو ماهنامه1267
            39,500,000           39,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/05/04حاجت پور بیرگانی ، کیانوشدیدگاه ورزشهفته نامه1268
          165,666,761           80,000,000        85,666,761تهران، تهرانعمومیسراسری1393/10/08جعفری جوزانی ، مازیاردیدگاه هنرماهنامه1269
               8,000,000             8,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/04/21تشکر ، بهروزدیدنی هاماهنامه1270
            28,000,000           28,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1386/06/12شرکت فاخرنگارشهردیده بانهفته نامه1271
          239,000,000         239,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردعمومیاستانی1393/12/04رحیمی ، حمیرادیده بان زاگرسروزنامه1272
            42,000,000           42,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1392/12/19موسسه فرهنگی هنری دیده بان ایما تدبیردیده بان فناوریدو ماهنامه1273
          200,000,000         200,000,000تهران، تهراناختصاصی1397/02/03هوشمندی راد ، کیواندیده بان محیط زیست ایرانپایگاه خبری1274
            80,000,000           80,000,000تهران، تهراناختصاصی1396/08/15موسسه منشور دیده بان هشتمدیده بان هشتمپایگاه خبری1275
          184,800,000         184,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1380/10/17مسگران ، علی اکبردیروز، امروز، فردادو هفته نامه1276
          350,000,000         350,000,000تهران، تهراناختصاصی1392/11/21سجادی نژاد ، سیدرضادین آنالینپایگاه خبری1277
          153,900,000         153,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/06/08موسسه سیمای سروش پارسیاندیوارماهنامه1278
            10,000,000           10,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1395/07/05غفاری ، حسیندیوار شهردو ماهنامه1279
          300,000,000         300,000,000قم، قمعمومی1394/03/04ذاکری ، سعیدذاکر خبرپایگاه خبری1280
            80,000,000           80,000,000تهران، تهراناختصاصی1393/05/13عطائی نژاد ، نجمهذره بینپایگاه خبری1281
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          117,243,240           54,000,000        63,243,240کرمان، کرمانعمومیاستانی1376/07/14احمدی گوهری ، علیرضاذوالفقارهفته نامه1282
            10,000,000           10,000,000آذربایجان شرقی، تبریزتخصصیسراسری1392/06/04زهی ، نقیذیحسابفصلنامه1283
          140,000,000         140,000,000تهران، تهراناختصاصی1395/02/13دوستی ، علیرادیو معدنپایگاه خبری1284
          421,636,498         144,000,000         55,620,000    145,500,000        76,516,498تهران، تهرانعمومیسراسری1383/02/07علیپور ، بیژنرازدو هفته نامه1285
          104,055,200           86,400,000         7,500,000      10,155,200تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/16مفتخری مظاهری ، علیرضاراز شقایقماهنامه1286
            32,300,000           32,300,000تهران، تهراناختصاصیاستانی1395/03/24رادمرد ، علی اکبرراز مشاورهفصلنامه1287
            64,800,000           64,800,000تهران، تهرانعمومیاستانی1396/04/26نیک فام ، یوسفرازانفصلنامه1288
          159,900,000         159,900,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1390/06/14سهیلی ، فرزادرازآورهفته نامه1289
            20,000,000           20,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/12/22موسسه فرهنگی هنری نواندیشان آریا کهنرازینوسدو ماهنامه1290
            40,000,000           40,000,000ایالم، ایالمعمومی1394/07/06آذرمهر ، سمیهراسان خبرپایگاه خبری1291
            67,800,000           67,800,000تهران، تهرانعمومیاستانی1394/11/26بابایی ، فاطمهراستینماهنامه1292
          106,600,000         106,600,000خوزستان، رامهرمزعمومیمحلی1394/05/05بهوندیوسفی ، محمد علیرامهرمز نامههفته نامه1293
            98,700,000           98,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1378/11/11مهدوی ، حسینراویهفته نامه1294
            40,000,000           40,000,000خوزستان، اهوازاختصاصیاستانی1395/05/18حاللی زاده ، امیدراوی سالمتدو هفته نامه1295
            39,000,000           39,000,000خوزستان، شوشترعمومیمحلی1394/08/18حاللی زاده ، امیدراوی شوشتردو هفته نامه1296
            25,500,000           25,500,000ایالم، ایالمعمومیاستانی1395/05/04رحیمیان ، فرشتهراوی غربهفته نامه1297
          128,500,000         128,500,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردعمومیاستانی1395/06/08مصیبی دهکردی ، پریساراوی قلمهفته نامه1298
          853,357,720         616,000,000      237,357,720خوزستان، اهوازعمومیسراسری1390/06/21حاللی زاده ، امیدراوی ملتروزنامه1299
            36,000,000           36,000,000گیالن، ماسالعمومیاستانی1394/10/14منفرد چماچار ، سید هادی57راه هفته نامه1300
          280,000,000         280,000,000گلستان، مراوه تپهعمومی1394/07/13جامی ، رضاراه اترکپایگاه خبری1301
          140,000,000         140,000,000گلستان، آق قالعمومی1395/06/01مهدیان ، محمدحامدراه اسپی دژپایگاه خبری1302
          240,000,000         240,000,000کرمان، کرمانعمومی1394/11/05رستمی راوری ، محمدنعیمراه آرمانپایگاه خبری1303
          450,000,000         450,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/01/31والی ، میناراه پرداختپایگاه خبری1304
          574,100,000         313,600,000      260,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/12/14سعیدی پور ، رضاراه پویاماهنامه1305
          250,000,000         250,000,000تهران، تهرانعمومی1393/06/24ذکی زاده ، مقدادراه داناپایگاه خبری1306
          127,800,000         127,800,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردعمومیسراسری1395/02/06نوریان ، اردشیرراه روشن زاگرسهفته نامه1307
          576,510,000         342,400,000           5,250,000    228,860,000تهران، تهرانعمومیسراسری1373/10/05سهیل رضا علیزاده ، میتراراه زندگیدو هفته نامه1308
          110,000,000         110,000,000خراسان شمالی، بجنوردعمومی1395/03/10رحمانی ، آرزوراه ساجدهپایگاه خبری1309
            65,000,000           65,000,000کردستان، سنندجاختصاصیسراسری1395/06/08زارعی ، کاوهراه ساز ایرانماهنامه1310
      1,091,000,000      1,091,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/03/19قدیری رازلیقی ، ناصرراه مردمروزنامه1311
            60,000,000           60,000,000کهگیلویه و بویراحمد، کهگیلویهعمومی1394/06/09برومندزاده ، ایمانراه ملتپایگاه خبری1312
          437,400,000         437,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1380/11/01موسسه غیر تجاری عمران توسعه افق فرتاکراه و ساختمانماهنامه1313
            20,000,000           20,000,000گیالن، رشتتخصصیاستانی1387/05/23کانون وکالی دادگستری گیالنراه وکالتدو فصلنامه1314
          200,000,000         200,000,000خوزستان، اهوازعمومی1394/03/18نیله چی ، میثمراه یاب خبرپایگاه خبری1315
            75,600,000           75,600,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/02/14نبوی ، سید مرتضیراهبرد توسعهفصلنامه1316
          155,800,000         155,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/12/24علی قلی ، محمد جوادراهنمای خریدهفته نامه1317
          291,200,000         291,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/02/06ظفری عاشق دوست ، حسینراهنمای سرمایه گذاریماهنامه1318
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            56,700,000           56,700,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1392/09/18امامی رئوف ، سیدشجاع الدینراهنمای کارآفرینان و مدیرانفصلنامه1319

          455,300,000         455,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/01/16بانوئیان ، هادیراهنمای گردشگریماهنامه1320
          362,500,000         362,500,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1368/04/12ذوالفقاری ، ابوالفضلرایانهماهنامه1321
          271,800,000         271,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/05/23رحیمی ، راضیهرایحه زندگیماهنامه1322
          340,000,000         340,000,000اصفهان، اصفهانعمومی1394/08/18موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر اصفهانربیعپایگاه خبری1323
            58,600,000           58,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1392/11/28شرکت گروه پارسیان هوشمند یگانهرتبهفصلنامه1324
          254,016,376         150,000,000      104,016,376تهران، تهرانعمومی1396/05/23شرکت گروه پارسیان هوشمند یگانهرتبه آنالینپایگاه خبری1325
          138,500,000         138,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/11/24شرکت حمل و نقل ریلی رجارجاماهنامه1326
          399,333,334         200,000,000      199,333,334تهران، تهرانعمومی1392/11/14نیلی احمدآبادی ، میثمرجا نیوزپایگاه خبری1327

            54,000,000           54,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/12/16مرتضوی یزدی ، سید محمد کاظمرخ در رخروزنامه1328

          134,400,000         134,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/03/26خاکی جوان ، قاسمرخداددو هفته نامه1329
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/09/20شیرمردی ، سید کیانوشرخداد فرداماهنامه1330
          104,163,929           88,100,000        16,063,929گیالن، رشتعمومیاستانی1389/05/11رضویان ، سید مرتضیرخداد گیالنهفته نامه1331

            33,000,000           33,000,000گیالن، رشتتخصصیسراسری1395/07/05پرویزی ، مرتضیرخسار زبانفصلنامه1332

          532,200,000         532,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1376/04/23کریمی ، محمدرخصت پهلوانهفته نامه1333

            32,000,000           32,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1371/10/15باقری خشکرودی ، محمدرضارزم آورماهنامه1334

          200,000,000         200,000,000قم، قمعمومی1385/09/05موسسه خبرگزاری رسارساخبرگزاری1335
      1,611,660,826      1,136,000,000      475,660,826تهران، تهرانعمومیسراسری1364/01/18بنیاد رسالترسالتروزنامه1336
          207,900,000         204,000,000         3,900,000قم، قمعمومیسراسری1391/10/11موسسه خبرگزاری رسارسائلماهنامه1337
            33,000,000           33,000,000یزد، میبدعمومیاستانی1384/02/05مالنوری شمسی ، جاللرستاق یزدماهنامه1338
            26,400,000           18,600,000         7,800,000البرز، کرجعمومیمنطقه ای1393/12/04الحاقی ، کاوهرستاکماهنامه1339

            55,700,000           55,700,000یزد، یزدعمومیاستانی1394/08/18میرجلیلی ، سید محمد مهدیرشح قلمهفته نامه1340

            40,000,000           40,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1374/08/01سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیرشد کودکماهنامه1341
            35,050,000           35,050,000آذربایجان شرقی، مراغهعمومیمنطقه ای1370/12/12حسن نژاد گرگر ، حسینرصدروزنامه1342
            17,000,000           17,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1391/03/22مداحی ، محمد ابراهیمرصد چشم انداز ایران و جهاندو ماهنامه1343
            35,000,000           35,000,000خوزستان، دشت آزادگانعمومیاستانی1385/08/22الهائی سحر ، رحیمرضوانهفته نامه1344
            37,500,000           37,500,000خوزستان، هویزهعمومیمحلی1390/05/24ساکی حسینی ، رضارضویهدو هفته نامه1345
            30,000,000           30,000,000کرمان، ارزوئیهعمومیاستانی1393/08/26سلطانی نژاد ، احمدرعد کرماندو هفته نامه1346
            43,500,000           43,500,000اردبیل، اردبیلعمومیسراسری1394/05/12صدقی کوهساره ، حسینرفاقتدو هفته نامه1347
          205,200,000         205,200,000آذربایجان غربی، شاهین دژاختصاصیمنطقه ای1393/05/20محمدزاده ، علی اکبررفتار و سالمتماهنامه1348
          210,270,625         171,200,000        39,070,625کرمان، رفسنجانعمومیمنطقه ای1373/12/22ریاحی ، محمدرفسنجانهفته نامه1349
          800,393,552         600,196,776      200,196,776تهران، تهرانعمومی1394/12/10شرکت نگاه تیزبین وقایع شهررک ناپایگاه خبری1350
            89,100,000           89,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/06/27احمدی ، حسینرمز زندگیماهنامه1351
            80,000,000           80,000,000البرز، کرجعمومی1394/11/12موسسه همگامان اندیشه زمانرمزگشا نیوزپایگاه خبری1352
          539,200,000         539,200,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/06/05حبیب اله ، اعظمرموز ارقامدو هفته نامه1353
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            99,900,000           99,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/07/06رحیمی مقیم ، ثمرهرنگیزهفصلنامه1354
            12,900,000           12,900,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1381/07/01شرکت خدماتی فرهنگی  پدیده فرهنگ میهنروانشناسی امروزماهنامه1355

            15,038,250        15,038,250قم، قماختصاصی1395/02/27نصیری ، محمدروانشناسی و فرهنگ زندگیماهنامه1356

               1,750,000           1,750,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/09/20حسینی ، سید مجید.روایتهفته نامه1357
            68,999,656           63,800,000           5,199,656مازندران، بابلعمومیاستانی1395/02/27آقاجانی شیروانی ، خدیجهروجاهفته نامه1358
            77,200,000           77,200,000سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومیاستانی1394/12/10موسسه مطبوعاتی زمان رسانه پویا.روچهفته نامه1359
          350,000,000         350,000,000همدان، تویسرکانعمومی1393/12/18زنگنه ، فاطمهرود آورپایگاه خبری1360
            41,900,000           41,900,000هرمزگان، رودانعمومیمحلی1395/04/21ذاکری ، میرزا علیرضارودان بهشت جنوبماهنامه1361
            30,000,000           30,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1376/10/01یوسف زاده ، احمدرودبارزمین کهنوجهفته نامه1362
            64,800,000           64,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1389/10/29علی پور ، رسولروز سایه بانماهنامه1363
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومی1393/01/18صالح ابادی ، حامدروز نوپایگاه خبری1364
      1,015,000,000      1,015,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1373/11/03پورمحمدی ، شمسیروزانروزنامه1365
          299,000,000         299,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/06/13موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصلروزگار اقتصادروزنامه1366
      1,027,045,066      1,027,045,066تهران، تهرانعمومیسراسری1395/02/13بزرگمهر ، ناصرروزگار ماروزنامه1367
            11,000,000           11,000,000یزد، یزدعمومیاستانی1393/02/22شرکت تعاونی مطبوعاتی عصر قلم یزدروزنگارهفته نامه1368
            75,700,000           75,700,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1390/06/14رستمی ، فرزادروزنگار غربدو هفته نامه1369
          142,000,000         142,000,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجعمومیمنطقه ای1394/11/12مجیدی کرائی ، مالکروزنماروزنامه1370
            78,200,000           78,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/10/04قزوینیان ، احمدروزنه روشنماهنامه1371
            86,900,000           86,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/10/14معمار ، داریوشروزنه فرهنگیدو ماهنامه1372
            20,000,000           20,000,000یزد، یزدعمومیاستانی1394/03/11ثقفی ، اسماعیلروزهادو هفته نامه1373
      1,331,375,116         615,600,000    286,550,000      429,225,116تهران، تهرانعمومیسراسری1372/07/19فتح  اهلل زاده خویی ، علیروزهای زندگیدو هفته نامه1374
          257,896,538         182,000,000         7,800,000        68,096,538تهران، تهرانعمومیسراسری1390/08/30فتح  اهلل زاده خویی ، علیروزهای زندگی بچه هادو هفته نامه1375
          177,900,000         177,900,000ایالم، ایالمعمومیمنطقه ای1394/10/28صیدمحمدی ، فرج الهروژهفته نامه1376
          800,000,000         800,000,000کردستان، سنندجعمومیاستانی1390/04/13اهلل مرادی بادخرید ، سلیمانروژانروزنامه1377
          105,300,000         105,300,000کردستان، سنندجعمومیمنطقه ای1395/07/12مرادپور ، سمیراروژمانماهنامه1378
            81,000,000           81,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/09بت کلیا ، یوناتنروش آشوریاندو هفته نامه1379
          403,000,000         403,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/12/21میراسکندری ، کاملیاروش های نوین آبیاریماهنامه1380
            69,100,000           69,100,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1395/02/27احمدی تنگانی ، نظرروشنفکریدو هفته نامه1381
            85,500,000           85,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/04/31عادلی ، سید محمد حسین.روند اقتصادیماهنامه1382
          600,000,000         600,000,000تهران، تهرانعمومی1394/09/09حیدری ، محمد24رویداد پایگاه خبری1383
          949,000,000         949,000,000اصفهان، اصفهانعمومیسراسری1396/02/11شرکت رسانه رویداد پارسیرویداد امروزروزنامه1384
            46,600,000           46,600,000تهران، تهرانعمومیاستانی1395/04/21یارمحمدی ، مسعودرویداد نوینهفته نامه1385
          201,000,000         201,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/12/05سینجلی ، وحیدرویداد هفتههفته نامه1386
            30,000,000           30,000,000کرمان، جیرفتعمومیاستانی1394/11/26سنجری نژاد ، مهدیرویش امیددو هفته نامه1387
          108,000,000         108,000,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1395/05/04بهرامی ، محمد امینرویش غربهفته نامه1388
          679,168,000         679,168,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1390/08/30موسوی ، حکمت الهرویش ملتروزنامه1389
            20,100,000           20,100,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/06/27آشتیانی عراقی ، جواد.رویشماهنامه1390
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          183,600,000         183,600,000گیالن، رشتتخصصیسراسری1382/05/20عباسی رودپشتی ، هوشنگره آورد گیلماهنامه1391
            30,000,000           30,000,000خراسان رضوی، مشهداختصاصیسراسری1394/05/05آسمان دره ، یاسرره آورد مدیریتماهنامه1392
            10,000,000           10,000,000آذربایجان شرقی، مرندعمومیمحلی1382/11/27رفیعیان ، فخرالدینرهگشاهفته نامه1393
            59,400,000           59,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/04/24عبداله ، عبدالمطلبرهیافت انقالب اسالمیفصلنامه1394
            62,400,000           62,400,000اصفهان، اصفهانعمومیسراسری1394/06/09ریاحی ، میثمریاحدو هفته نامه1395
            15,000,000           15,000,000کردستان، سنندجعمومیمنطقه ای1395/07/12علی پور ، ناصرریبازدو هفته نامه1396
               8,000,000             8,000,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1394/11/26امیری ، حسناریحانه آفرینشدو هفته نامه1397
            40,000,000           40,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1370/07/29موسسه جامعه ریخته گران ایرانریخته گریفصلنامه1398
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1368/10/11محمدی فر ، علیرضاریز پردازندهماهنامه1399
            10,000,000           10,000,000مرکزی، محالتعمومیسراسری1395/07/12سلیمی ، علیرضاریوکانماهنامه1400
          303,200,000         303,200,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/07/04جاوید ، انسیه ساداتزابهفته نامه1401
            55,995,000           39,000,000        16,995,000سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومیاستانی1395/05/04قاینی ، لیالزابلستاندو هفته نامه1402
            20,000,000           20,000,000لرستان، خرم آبادعمومی1396/08/15عیسی زاده ، شاهپورزاد نیوزپایگاه خبری1403
          140,000,000         140,000,000سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومی1395/05/04خسروپرست ، نجمهزاهد نیوزپایگاه خبری1404
          910,120,476         707,000,000      203,120,476سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومیاستانی1378/09/29رخشانی ، محمدتقیزاهدانروزنامه1405
          110,000,000         110,000,000سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومی1393/11/13جمشیرزائی ، عبدالجلیلزاهدان پیگیرپایگاه خبری1406
      1,257,150,000      1,257,150,000اصفهان، اصفهانعمومیمنطقه ای1382/07/28شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رودزاینده رودروزنامه1407
          394,200,000         394,200,000فارس، شیرازاختصاصیسراسری1395/03/24خلیفه ، عبدالرسولزائر عتباتماهنامه1408

            22,000,000           22,000,000اصفهان، اصفهاناختصاصیسراسری1393/03/12موسسه آموزش عالی  غیردولتی غیرانتفاعی صبح صادقتطبیقی- زبان و ادبیات تفسیری دو فصلنامه1409

            85,000,000           85,000,000قم، قمتخصصیسراسری1390/05/03آذری نجف آباد ، اهلل وردیزبانشناسفصلنامه1410
          125,487,200         112,100,000      13,387,200تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/04/12مفتخری مظاهری ، علیرضازراعت و دامداری مدرنهفته نامه1411
          293,009,506         148,700,000      144,309,506چهارمحال و بختیاری، شهرکردعمومیمنطقه ای1369/09/19یوسف پور ، علیزردکوهروزنامه1412
            73,700,000           73,700,000کرمان، سیرجانعمومیمحلی1395/06/08محمودی ، رضازرنگارهفته نامه1413
            96,900,000           96,900,000اصفهان، لنجانعمومیمحلی1394/08/04سلیمیان ریزی ، محسنزرین مهرهفته نامه1414
          220,000,000         220,000,000گلستان، علی آبادعمومی1393/10/08صفرخان مؤذنی ، عطیهزرین نامهپایگاه خبری1415
      1,173,000,000      1,173,000,000خراسان جنوبی، بیرجندعمومیاستانی1395/06/08زاهدی پور ، ابوالفضلزعفرانروزنامه1416
            44,000,000           44,000,000اصفهان، اصفهانعمومیاستانی1391/10/25موسسه مهد قرآن کریم و والیت استان اصفهانزاللدو فصلنامه1417
            10,000,000           10,000,000اصفهان، خوانسارتخصصیسراسری1380/05/08رضایی ، رضاعلیزالل چشمه ساراندو فصلنامه1418
            19,600,000           19,600,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1382/09/17باژیان ، مسعودزن و اجتماعدو هفته نامه1419
          313,546,364         220,000,000         27,000,000       18,200,000        48,346,364تهران، تهرانعمومیسراسری1392/09/18شرکت ، شهالزنان امروزماهنامه1420
          128,100,000         128,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/02/13مرشدی ، ارشادزنبورداران پیشرودو ماهنامه1421
            36,000,000           36,000,000زنجان، زنجانعمومیاستانی1391/02/04محمدی ، عباسزنجان ورزشیدو هفته نامه1422
          258,245,000         182,000,000       76,245,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/06/28شرکت هفت هنر سفیدزندگی ایده آلدو هفته نامه1423
          201,100,000         201,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/03/24سعیدی پور ، سعیدزندگی زیبادو ماهنامه1424
          269,100,000         269,100,000اصفهان، اصفهانتخصصیسراسری1384/12/08محزونیه ، رضازندگی سالمماهنامه1425
          204,800,000         204,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/02/22ارفع ، روشنکزندگی شرقیدو هفته نامه1426
          321,300,000         321,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/06/08توکلی اژیه ، سیامکزندگی عاشقانهماهنامه1427
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          160,600,000         160,600,000تهران، تهرانعمومیاستانی1384/04/06عابدی شمس آبادی ، محمودزندگی منماهنامه1428
          974,400,000         499,400,000    475,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/05/17موسسه دانش فرهنگ مینوزندگی موفقهفته نامه1429
            75,600,000           75,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/23سعیدی پور ، ریحانهزندگی و ورزشفصلنامه1430
            34,600,000           34,600,000اصفهان، اصفهانعمومیسراسری1371/01/18نبوی نژاد ، حسام الدینزنده روددو فصلنامه1431
          549,300,000         549,300,000زنجان، زنجانعمومیاستانی1396/05/23ارفعی ، مصطفیزنگان امروزروزنامه1432
            93,300,000           93,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/03/25چهره ا ی لنگرودی ، سهیلزیبا زیفصلنامه1433
            58,000,000           58,000,000کهگیلویه و بویراحمد، بویراحمدعمومیاستانی1390/09/07کریمیان ، لیلیزیبا قلمهفته نامه1434
          424,600,000         424,600,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/06/27موسسه زیبایی نامدار سالمزیبایی سالمماهنامه1435
          332,200,000         332,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/02/27اسالمی قرائتی ، مهدیهزیبایی و هنرماهنامه1436
            20,000,000           20,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/10/12اخشابی ، مجیدزیر و بمماهنامه1437
          460,000,000         460,000,000تهران، تهرانعمومی1396/12/14فروران ، سیده اعظمزیست آنالینپایگاه خبری1438
            15,000,000           15,000,000گلستان، گرگانعمومیسراسری1394/06/16حسینی ، مجتبیزیست آیینفصلنامه1439
          295,800,000         295,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/01/16عالف صالحی ، عادلزیست بان آبماهنامه1440
          150,000,000         150,000,000البرز، کرجعمومی1394/05/19محمدی ، احسانزیست بومپایگاه خبری1441
          410,400,000         410,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/08/18پوزش ، بهارهزیست و زندگیماهنامه1442
          177,900,000         177,900,000کردستان، سنندجعمومیاستانی1395/07/05بیانی ، بهارهژوانگههفته نامه1443
          187,576,950         180,000,000           7,576,950کردستان، سنندجعمومیمنطقه ای1394/06/30خاکی ، شیالنژیلوانماهنامه1444
            58,000,000           58,000,000کردستان، سنندجعمومیاستانی1386/11/08غالمویسی ، محمدرحیمژیوارماهنامه1445
            70,500,000           70,500,000مازندران، رامسرعمومیمنطقه ای1390/01/29حالجیان ، مهدیساحل دریاهفته نامه1446
          161,600,000         161,600,000هرمزگان، بندرعباسعمومیمحلی1395/10/27دبیری نژاد ، ایوبساحل صدفهفته نامه1447
            41,000,000           41,000,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1394/08/04غفاری چراتی ، کوروشساحل طالییماهنامه1448
            15,600,000           15,600,000هرمزگان، قشمعمومیمحلی1395/02/06عتیقی نِژاد ، عادلساحل قشمهفته نامه1449
          100,000,000         100,000,000گلستان، گرگانعمومی1393/06/24شریفی ، مریمساحل گمیشانپایگاه خبری1450
          216,000,000         216,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1383/12/12احیایی ، فریبرزساحل و سرگرمیماهنامه1451
          101,165,668           60,000,000        41,165,668تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/12/22برزگری ، محمدساخت و تولیدماهنامه1452
            72,236,000           70,000,000         2,236,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1378/08/17شرکت گروه توسعه بین الملل ساخت و سازساخت و سازماهنامه1453
          378,000,000         378,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/02/09شرکت توسعه عصر پیام سپهرساختمانماهنامه1454
          119,300,000         119,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/04/21فرمانی ، شهرامساختمان فرداماهنامه1455
            81,000,000           81,000,000البرز، کرجاختصاصیسراسری1395/03/24فرجام ترخونی ، علیرضاساختمان مندو ماهنامه1456
          151,200,000         151,200,000تهران، تهراناختصاصیاستانی1384/11/03شرکت تهویه و تاسیسات امروزساختمان و تجهیزات روزماهنامه1457
      3,264,650,000      3,264,650,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/10/28حزب کارگزاران سازندگی ایرانسازندگیروزنامه1458
          250,000,000         250,000,000خوزستان، اهوازعمومی1393/04/09کیوانی ، سعیدسازهپایگاه خبری1459
          400,000,000         400,000,000تهران، تهرانعمومی1393/06/24جنان صفت ، محمد صادق24ساعت پایگاه خبری1460
          284,000,000         284,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/01/18واله ، علیساعت ایکسماهنامه1461
          383,000,000         383,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/05/23توکلی اژیه ، سیامکساغر دوستیماهنامه1462
          804,000,000         804,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1382/04/30برزگر جاللی ، مسعودساقی آذربایجانروزنامه1463
          187,000,000         187,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردعمومیمنطقه ای1388/07/13فرهادی سرتنگی ، عیسیسالدارانروزنامه1464
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          695,100,000         565,100,000    130,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1386/03/21موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری پویاسازان ساناز و سانیاساناز و سانیاماهنامه1465

          100,000,000         100,000,000اردبیل، اردبیلعمومی1393/06/24پارسا ، غفارساواالن خبرپایگاه خبری1466
            22,000,000           22,000,000اردبیل، اردبیلعمومیمحلی1396/01/21صادقی ، زهراساواالن سوزیدو هفته نامه1467
          113,477,323         110,800,000           2,677,323گلستان، گنبد کاووسعمومیاستانی1394/10/14کوچکی ، صفرقلیسایرانهفته نامه1468
      1,696,064,000      1,696,064,000تهران، رباط کریمعمومیسراسری1382/10/01موسسه مطبوعاتی سایه سرافراز عشقسایهروزنامه1469
            81,000,000           81,000,000آذربایجان غربی، شاهین دژعمومیمنطقه ای1394/06/16محمدزاده ، علی اکبرسایین قاالماهنامه1470
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومی1394/06/23قاسمی نیکو ، فرزانه724سبا پایگاه خبری1471
          660,000,000         660,000,000فارس، المردعمومیسراسری1373/02/05موسسه فرهنگی هنری دنیای اندیشه سبحانسبحانروزنامه1472
          135,300,000         135,300,000فارس، المردعمومیمحلی1394/11/12موسسه فرهنگی هنری دنیای اندیشه سبحانسبحان مهر و المردهفته نامه1473
            81,600,000           81,600,000خراسان رضوی، مشهدتخصصیسراسری1386/03/21میرسهیل ، سیدمحمدرضاسبز زیستدو ماهنامه1474
            60,400,000           60,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1386/01/20علیزاده سهرابی ، بهنامسبزجامگانماهنامه1475
            80,148,126           59,100,000        21,048,126کرمان، کرمانعمومیاستانی1373/12/22ایرانمنش ، جاللسبزه وارانهفته نامه1476
      1,325,954,596      1,064,000,000      261,954,596تهران، تهراناختصاصیسراسری1385/06/27کالنی ، بابکسبزینهروزنامه1477
      1,194,400,000         499,400,000    695,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/07/05موسسه دانش فرهنگ مینوسبک خانوادههفته نامه1478
            30,000,000           30,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1394/06/23اقبال مغانلو ، عبدالرضاسبالن ورزشیماهنامه1479
          723,200,000         723,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1378/05/04سعیدی پور ، حسینسپاسهفته نامه1480
               8,000,000             8,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/01/23برغشی ، محمودسپنتاماهنامه1481
            10,000,000           10,000,000قم، قمعمومیاستانی1393/11/13فقاهتی ، سید علی رضاسپهر اقتصادماهنامه1482
          575,871,000         570,775,000        5,096,000البرز، کرجعمومیمنطقه ای1393/12/04جعفری ، سیده طنازسپهر البرزروزنامه1483
          814,000,000         814,000,000البرز، کرجعمومیسراسری1393/02/29جعفری ، سیده طنازسپهر ایرانیانروزنامه1484
          285,800,000         285,800,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1395/05/04سلطانی ، زهراسپهر آذربایجانهفته نامه1485
            75,600,000           75,600,000کرمان، بردسیرعمومیاستانی1387/07/17شجاعی باغینی ، محمدرضاسپهر بردسیرهفته نامه1486
            13,000,000           13,000,000خراسان رضوی، چنارانعمومیمحلی1382/11/27شاکری قزلحصار ، عیسیسپهر چنارانماهنامه1487
          136,299,316         125,900,000        10,399,316ایالم، ایالمعمومیاستانی1395/04/21سجادی اسدآبادی ، نیرساداتسپهر روزهفته نامه1488
          161,000,000         161,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/07/24نامورصدیق ، محسنسپهر زندگیدو هفته نامه1489
            88,393,600           87,800,000           593,600البرز، کرجعمومیاستانی1395/07/05جعفری ، سیده طنازسپهر سالمتماهنامه1490
          527,000,000         527,000,000همدان، همدانعمومیمنطقه ای1387/05/23قشمی ، سید حسنسپهر غربروزنامه1491
            48,431,282           30,000,000        18,431,282البرز، کرجعمومیاستانی1390/08/30عزیزپور ، محمدسپهر میهندو هفته نامه1492

            80,000,000           80,000,000تهران، تهراناختصاصی1396/09/20سپهرکیا ، نازیالسپهرکیاماهنامه1493

          240,000,000         240,000,000البرز، کرجعمومی1395/05/18شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدارسپیدار نیوزپایگاه خبری1494
            10,000,000           10,000,000تهران، اسالمشهرعمومیمحلی1394/02/07کریمی ، اکبرسپیده پایتختدو هفته نامه1495
      1,242,325,000         529,300,000      713,025,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/04/12گلزاری ، محمودسپیده دانائیماهنامه1496
          101,700,000         101,700,000کهگیلویه و بویراحمد، بویراحمدعمومیاستانی1385/11/23معصومی ، شهبازسپیده زاگرسهفته نامه1497
          183,600,000         183,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1385/02/25سلیمانی ، حجت الهستارهماهنامه1498
          250,754,414         209,900,000        40,854,414خراسان رضوی، سبزوارعمومیمحلی1394/06/09مقصودی ، مهدیستاره شرقهفته نامه1499
      1,487,527,500      1,455,000,000         5,370,000      27,157,500تهران، تهرانعمومیسراسری1388/02/23صالح آبادی ، علیستاره صبحروزنامه1500
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          110,000,000         110,000,000کرمان، کرمانعمومیسراسری1394/10/28شرکت عمران علوی ماهانستاره کرمانماهنامه1501
          450,000,000         450,000,000تهران، تهرانعمومی1393/01/18فیاضی ، سید هادیستاره هاپایگاه خبری1502
          130,978,800           75,900,000      55,078,800تهران، تهرانعمومیسراسری1393/06/31عشوندی ، فرهادستاره های امروزهفته نامه1503
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1395/02/27کوشا ، ستارهستاره هنرپایگاه خبری1504
          318,500,000         318,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/02/07حائری مهریزی ، علی اکبرستایشماهنامه1505
            60,000,000           60,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/06/05انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایرانستصاماهنامه1506
            22,000,000           22,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/07/12گرجی ، محمدسحرخیزاندو هفته نامه1507
          417,692,187         334,800,000        82,892,187تهران، تهراناختصاصیسراسری1387/04/31نزهتی تصوری ، شاهینسخت افزارماهنامه1508
          135,497,930         104,300,000        31,197,930کرمان، سیرجانعمومیمحلی1383/12/24هاشمی معصومی ، بتولسخن تازههفته نامه1509
          782,000,000         782,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/02/05غریبی اندبیلی ، رشیدسخن روزروزنامه1510
            40,000,000           40,000,000بوشهر، دشتستانعمومی1394/07/13قاسمی ، حبیبسخن مردمپایگاه خبری1511
          227,800,000         227,800,000اصفهان، آران و بیدگلعمومیسراسری1391/02/04موسسه فرهنگی هنری راه روشن کاشانسراجروزنامه1512
          128,496,206         128,496,206بوشهر، بوشهرعمومیسراسری1382/03/05نجفی ، غالمحسینسراج ساحلهفته نامه1513
          240,700,000         240,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/05/24موسسه مطبوعاتی سایه سرافراز عشقسرافرازانهفته نامه1514
          258,175,228         248,400,000           9,775,228تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/04/17خدابخش ، محمد حسینسرامیک و ساختمانفصلنامه1515
            29,100,000           29,100,000خوزستان، اهوازعمومیاستانی1395/02/06بهادری ، کامبیزسران جنوبهفته نامه1516
          277,400,000         277,400,000کرمان، کرمانعمومیسراسری1389/10/20مسلمی مهنی ، بهرامسرای وطنهفته نامه1517
          350,152,064         292,700,000       35,000,000        22,452,064تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/12/22مومنی ، رحمت الهسرآشپزدو هفته نامه1518
          595,000,000         595,000,000خوزستان، اهوازعمومیمحلی1390/06/21معظمی ، علیسرآغازروزنامه1519
          157,000,000         157,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/06/30ریاحی ، بهروزسرآمد کیفیتهفته نامه1520
            20,000,000           20,000,000خراسان رضوی، سبزوارعمومیاستانی1384/11/03طیب ، علی اکبرسربداراندو هفته نامه1521
          300,000,000         300,000,000اصفهان، اصفهانعمومی1394/12/10موسسه اندیشه سرای ماکانسرپوشپایگاه خبری1522
            80,600,000           80,600,000مرکزی، اراکعمومیسراسری1376/08/12قاسمی ، مژگانسرچشمههفته نامه1523
          949,000,000         949,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1382/12/22شرکت سخن نگاران طوبیسرخابروزنامه1524
            38,200,000           38,200,000گیالن، رشتعمومیاستانی1383/02/21علیزاده خطیبانی ، نقیسردار جنگلهفته نامه1525
            80,000,000           80,000,000آذربایجان غربی، سردشتعمومی1395/10/27ابراهیم پور ، عبدالسالمسردشت پرسپایگاه خبری1526
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومی1393/11/20بشکوه ، عباسسرزمین ارتباطاتپایگاه خبری1527
          140,500,000         140,500,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1385/06/27وثوقی سرچشمه ، رضاسرزمین انرژیهفته نامه1528
          367,100,000         367,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/06/05شرکت آفتاب سخنسرزمین پویاهفته نامه1529
          102,300,000         102,300,000گلستان، گرگانعمومیاستانی1394/11/26مرادقلی ، سمیهسرزمین جمهفته نامه1530
            80,500,000           80,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/01/25شاپوری تهرانی ، شاپورسرزمین سبزماهنامه1531
          439,698,606         418,900,000        20,798,606مازندران، بابلعمومیمنطقه ای1387/07/03پورعلی ، محمدسرزمین ورزشهفته نامه1532
          358,085,000         256,200,000         21,885,000       80,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/11/24گیالنی ، سیناسرعتماهنامه1533
          415,800,000         415,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1385/11/23موسسه مبتکران آینده نگر آسایشسرمایش ، گرمایش و تهویه مطبوعماهنامه1534
          266,300,000         266,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1385/11/23توکلی اژیه ، سیامکسرمایه سبزماهنامه1535
            61,200,000           61,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/11/02آزادواری ، مهدیسرمایه گذاریهفته نامه1536
            83,600,000           83,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/07/28پاکدل نباتی ، سوسنسرمایه و ثروتدو هفته نامه1537
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            98,000,000           98,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1386/11/29سرمدی ، محمد تقیسرمدماهنامه1538
          681,333,000         657,500,000       23,833,000کرمان، کرمانعمومیسراسری1393/12/04ایزدپناه راوری ، بتولسرمشقماهنامه1539
            65,100,000           65,100,000کرمان، رفسنجانعمومیاستانی1389/10/20مهدی خانی ، علیسرمه بیداریهفته نامه1540
            18,000,000           18,000,000تهران، مالردعمومیسراسری1395/06/01رضاپور ، علیسرو آیینفصلنامه1541
            85,000,000           85,000,000خراسان رضوی، مشهدعمومیاستانی1386/08/14وزیری ، محبوبهسرو کاشمردو هفته نامه1542
          104,000,000    104,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1368/12/07شرکت انتشارات سروشسروشهفته نامه1543
          223,350,000      138,850,000       84,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/03/22شرکت انتشارات سروشسروش خردساالنماهنامه1544
          360,417,225         334,900,000        25,517,225لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1389/12/16نعمت پور ، فاطمهسروش زاگرسهفته نامه1545
            65,900,000           65,900,000اردبیل، سرعینعمومیمنطقه ای1394/09/09سفیدی ، داریوشسروش سبالندو هفته نامه1546
          305,237,500      152,637,500    152,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1370/07/29شرکت انتشارات سروشسروش کودکماهنامه1547
          234,710,000      146,350,000       88,360,000تهران، تهرانعمومیسراسری1370/11/28شرکت انتشارات سروشسروش نوجوانماهنامه1548
          330,100,000         330,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/07/24دینی کلهری ، یونسسریعماهنامه1549
          846,955,000         692,500,000   154,455,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/06/26شرکت الهام گستر امروزسعادت آبادهفته نامه1550
            17,100,000           17,100,000فارس، شیرازاختصاصیسراسری1394/11/12کمالى سروستانى ، کوروشسعدی شناسیدو فصلنامه1551
          272,700,000         272,700,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1381/12/12ذرقانی ، همایونسفرماهنامه1552
          816,200,000         816,200,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/12/08حاجات نیا ، بهمنسفرنامههفته نامه1553
            25,300,000       25,300,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1397/02/03وثوق پور ، فرخندهسفرهماهنامه1554
          432,450,000         299,100,000         11,250,000    122,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1385/02/25شرکت الهام گستر امروزسفره ایرانیماهنامه1555
      1,535,300,000         600,300,000    935,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/06/30موسسه دانش فرهنگ مینوسفره سنتیهفته نامه1556
            20,000,000           20,000,000لرستان، خرم آبادعمومیسراسری1393/01/25صادقی فرد ، فرزانهسفیر افالکپایگاه خبری1557
          156,800,000         156,800,000ایالم، ایالمعمومیاستانی1394/05/05میرزاد ، رضاسفیر ایالمهفته نامه1558
            68,000,000           68,000,000فارس، شیرازعمومیاستانی1390/05/03هاجری ، محمد رضاسفیر عدالت فارسهفته نامه1559
            47,000,000           47,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/02/19گندم کاری ، حسینسفیر قلمماهنامه1560
          299,709,287         289,000,000        10,709,287کرمان، کرمانعمومیاستانی1390/10/12مختاری مقدم ، سلمانسفیر کرمانروزنامه1561
            38,500,000           38,500,000فارس، ارسنجانعمومیاستانی1395/09/01بذرگر ، حمیدهسفیر مردمهفته نامه1562
            80,000,000           80,000,000تهران، تهراناختصاصی1396/09/20خجسته فر ، نکیساسفیران سبزپایگاه خبری1563
          127,100,000         127,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/03/19موسسه مطالعات و خدمات فرهنگی نبأ مبینسفینهفصلنامه1564
            53,818,000           33,000,000        20,818,000کرمان، جیرفتعمومیاستانی1394/11/05اسکندری دامنه ، جمیلهسکوتدو هفته نامه1565
            36,000,000           36,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/06/30معینی ، امیر حسینسکه های شرقیدو فصلنامه1566
          248,085,000      248,085,000قم، قمعمومیسراسری1368/07/24دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قمسالم بچه هاماهنامه1567
          100,000,000         100,000,000کرمانشاه، پاوهعمومی1394/07/06صالحی ، فرهادسالم پاوهپایگاه خبری1568
            20,000,000           20,000,000لرستان، دلفانعمومی1393/11/13سبزی ، علیسالم دلفانپایگاه خبری1569
            59,500,000           59,500,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1395/03/24دانشی زکی لو ، بهنامسالم ساواالندو هفته نامه1570
          363,949,605           48,000,000      315,949,605تهران، تهرانتخصصیسراسری1386/08/14شرکت اکتوور کوسالم سالمتماهنامه1571
            20,000,000           20,000,000گلستان، گنبد کاووسعمومی1395/05/04سرایلو ، رضاسالم گنبدپایگاه خبری1572
            20,000,000           20,000,000چهارمحال و بختیاری، لردگانعمومی1396/04/26بابامیرساطحی ، عین علیسالم لردگانپایگاه خبری1573
            39,000,000           39,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1390/03/30موسسه فرهنگی هنری نواندیشان آریا کهن.سالمانهدو ماهنامه1574
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          684,510,000         600,000,000         84,510,000تهران، تهرانتخصصی1387/07/28ریاض ، سیدعلیسالمتخبرگزاری1575
            99,900,000           99,900,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1394/10/28آقایان مقدم ، عاطفهسالمت سالم کرمانشاهماهنامه1576
            37,000,000           37,000,000خراسان رضوی، مشهداختصاصیسراسری1393/11/20بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیانسالمت و تندرستیماهنامه1577
      2,602,972,500         915,200,000   1,107,772,500    580,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/05/27موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ..سالمتهفته نامه1578
            96,100,000           96,100,000فارس، کازرونعمومیاستانی1374/04/19صالح پور ، منصورسلمانهفته نامه1579
            31,000,000           31,000,000مرکزی، اراکعمومیاستانی1390/07/11کیشانی فراهانی ، سمیهسماع قلمهفته نامه1580
          728,200,000         433,400,000      294,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/02/05سعیدی پور ، سعیدسمبلدو هفته نامه1581
            44,000,000           44,000,000کرمان، رفسنجانعمومیاستانی1394/01/31انوشه ، ابراهیمسمندو هفته نامه1582
            52,300,000           52,300,000کرمان، کرمانعمومیمنطقه ای1384/04/06قدیری اناری ، عصمتسمنگانهفته نامه1583
            86,144,000           77,000,000           9,144,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1366/07/06امین طاهری ، راییکاسنبلهماهنامه1584
          659,000,000         659,000,000گیالن، رشتعمومیمنطقه ای1382/04/02خورسندی مژدهی ، کریمسوال جوابروزنامه1585
            20,000,000           20,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/06/08طاهرخانی ، ناهیدسود و زیانماهنامه1586
          478,598,970         463,000,000        15,598,970کردستان، سنندجعمومیمنطقه ای1387/12/26رحیمی ، عارفسورانهفته نامه1587
            28,000,000           28,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/23دیانت ، آیدبنسه گامدو ماهنامه1588
          142,350,000         142,350,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/12/16مهدی نژاد ، امیدسه  نقطهماهنامه1589
            15,000,000           15,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1396/11/16سلطانی ، ایرجسهند آذربایجانهفته نامه1590
            10,000,000           10,000,000یزد، یزدعمومیاستانی1393/10/08بهادری ، سیدبهادرسی رنگماهنامه1591
            37,200,000           37,200,000یزد، یزدعمومیاستانی1394/07/13درخش ، سعیده الساداتسی و سهدو هفته نامه1592
            66,000,000           66,000,000خراسان شمالی، بجنوردعمومیاستانی1384/05/24ارجمندنیا تبریز ، علیسیاحت شرقهفته نامه1593
          977,000,000         977,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/10/01یوسف پور ، علیسیاست روزروزنامه1594
          131,275,000         127,600,000           3,675,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/03/18زارع ، حامدسیاست نامهفصلنامه1595

سیاست نامه جهانفصلنامه1596
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار 

معاصر تهران
            26,000,000           26,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/08/23

          181,600,000         181,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/02/27موسسه فرهنگی هنری نقش پرانتزسیاسیونهفته نامه1597
          133,753,959         118,000,000        15,753,959خوزستان، اهوازعمومیسراسری1394/11/05ممبینی ، سیروسسیاه مشقماهنامه1598
          208,665,000         205,600,000           3,065,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/03/25ممتازی ، حمید رضاسیاه و سپیدماهنامه1599
            13,000,000       13,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/03/23موسسه سیب سبز درخت سالمتسیب سبزهفته نامه1600
            59,000,000           59,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/05/23آقاجانی ، محمدهادیسیب طالییماهنامه1601
            33,000,000           33,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/06/13کاظم بیکی ، محمد حسینسیبا شهرماهنامه1602
            94,900,000           94,900,000اصفهان، اصفهانعمومیاستانی1393/12/11دهقان ، امیرسیبههفته نامه1603
          800,000,000         800,000,000تهران، تهرانتخصصی1392/03/06فاتح ، مسعودسیتناپایگاه خبری1604
            20,000,000           20,000,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومی1396/04/12صالحی ، سهیالسیلوانا نیوزپایگاه خبری1605
          165,600,000         165,600,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1369/03/21طاهرخانی ، عزیزالهسیمانماهنامه1606
            12,100,000           12,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1390/06/28حمزه گودرزی ، علی اصغربنا- بتن - سیمان ماهنامه1607
          120,000,000         120,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/03/25مکی ، سید علیسیمان خبرپایگاه خبری1608
          386,671,375         372,100,000        14,571,375تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/12/22خدائی ، علیرضاسیمان، بتن و افزودنی هاماهنامه1609
            40,000,000           40,000,000یزد، اردکانعمومیمحلی1371/04/09ناظمی اردکانی ، عباسسیمای اردکانماهنامه1610
          240,000,000         240,000,000تهران، تهراناختصاصی1395/10/06غالمی آبسردی ، امیدسیمای انرژیپایگاه خبری1611
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          157,400,000         157,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/04/21شهبازی ، سعیدسیمای بانکداریماهنامه1612
          381,200,000         286,200,000       95,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/07/19موسسه دانش فرهنگ مینوسیمای خانوادهدو هفته نامه1613
          145,800,000         145,800,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/04/06خوشبخت ، هادیسیمای دام و طیور و آبزیاندو ماهنامه1614
            40,000,000           40,000,000کهگیلویه و بویراحمد، گچسارانعمومی1396/04/26ذوالقدرپور ، اسالمسیمای زاگرسپایگاه خبری1615
          607,000,000         607,000,000اصفهان، مبارکهعمومیاستانی1386/05/01ایران پور ، بابکسیمای شهرروزنامه1616
            10,000,000           10,000,000آذربایجان شرقی، مراغهعمومیمحلی1382/06/03وهم آزاد ، محمودسیمای مراغههفته نامه1617
          483,300,000         483,300,000لرستان، خرم آبادعمومیمنطقه ای1382/11/27آزادگان ، سودابهسیمرههفته نامه1618
          725,391,491         600,000,000      125,391,491تهران، تهراناختصاصی1392/03/06موسسه جامعه اسالمی هنرمندانسینما پرسپایگاه خبری1619
          552,800,000         552,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/12/22خاکبازمقدم ، مناسینما خانوادهدو هفته نامه1620
          700,000,000         700,000,000تهران، تهراناختصاصی1392/05/14کثیریان ، کیوانسینما سینماپایگاه خبری1621
          120,000,000         120,000,000تهران، تهراناختصاصی1393/11/20استادی ، رضاسینما مثبتپایگاه خبری1622
      1,212,540,000      1,125,900,000         47,640,000       39,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/05/27خسروی دهکردی ، همایونسینما و ادبیاتماهنامه1623
      1,107,000,000      1,107,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/03/19جعفرعلی جاسبی ، عبدالهشاپرکروزنامه1624
            57,400,000           57,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/07/05محمود زاده ، امیرشاخص کارآفرینیفصلنامه1625
      1,844,661,250      1,331,950,000      512,711,250قم، قمعمومیسراسری1384/04/06بابامیری سید ، سید علیشاخه سبزروزنامه1626
          264,200,000         264,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/01/31توکلی اژیه ، سیامکشادمانهدو هفته نامه1627
          220,000,000         220,000,000تهران، تهراناختصاصی1393/02/29باقریان ، مهدیشاراپایگاه خبری1628
            84,000,000           84,000,000مازندران، تنکابنعمومیمحلی1395/01/23ساداتی ، سید امیدشالیزاردو هفته نامه1629
                  787,500              787,500تهران، تهرانعمومیسراسری1369/07/15بنیاد شهید و امور ایثارگرانشاهد نوجوانماهنامه1630
            70,380,000         70,380,000تهران، تهرانعمومیسراسری1374/12/21بنیاد شهید و امور ایثارگرانشاهد یارانماهنامه1631
          337,500,000         337,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/05/14ربیعی ، مختارشاهکار هنرهفته نامه1632
            59,100,000           59,100,000گلستان، گنبد کاووسعمومیاستانی1394/11/05قاضی ، شاه قربانشایانهفته نامه1633
            32,000,000           32,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/09/17خسروی ، محمدشایستهماهنامه1634
          450,000,000         450,000,000تهران، تهراناختصاصی1393/04/09مفتخری مظاهری ، علیرضاشایناپایگاه خبری1635
            85,000,000           85,000,000کرمان، رفسنجانعمومیاستانی1394/09/30بحرانی ، هادیشایوردهفته نامه1636
            40,000,000           40,000,000کهگیلویه و بویراحمد، بویراحمدعمومی1394/03/04چرومی ، رامینشباویزپایگاه خبری1637
          655,210,000         445,500,000      209,710,000تهران، تهرانعمومیسراسری1377/01/31پوررستمی ، هرمزشبکهماهنامه1638
          361,800,000         361,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1379/09/07حبیبی نیا ، مازیارشبکه آفتابماهنامه1639
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومی1385/01/21غداوتی ، شهرامشبکه برترین هاپایگاه خبری1640
            36,000,000           36,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1392/12/19موسسه فرهنگی هنری دیده بان ایما تدبیرشبکه پردازاندو ماهنامه1641
            80,000,000           80,000,000تهران، تهراناختصاصی1395/03/24سلیمی ، محمدشبکه لباسپایگاه خبری1642
          100,000,000         100,000,000همدان، همدانعمومی1393/06/31نوش آبادی ، سمیهشبنم همدانپایگاه خبری1643
          410,400,000         410,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/07/05رضائی ، زهراشرح در متنماهنامه1644
      5,073,162,178      3,109,950,000   1,963,212,178تهران، تهرانعمومیسراسری1378/09/15رحمانیان ، مهدیشرقروزنامه1645
            40,000,000           40,000,000مازندران، ساریعمومی1394/08/25امیرخانلو ، پرویزشرق مازندرانپایگاه خبری1646
      1,180,650,000      1,180,650,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/08/19تاجداری ، ام لیالشروعروزنامه1647
            52,000,000           52,000,000خراسان رضوی، گنابادعمومیمحلی1396/04/26دانا ، مجیدشریعت نامهماهنامه1648
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            20,000,000           20,000,000سیستان و بلوچستان، سراوانعمومی1393/11/13گودرزی ، منظرشستونپایگاه خبری1649

          286,400,000         249,900,000       36,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1369/12/27مرتضوی یزدی ، سید محمد کاظمشطرنجماهنامه1650

            14,000,000           14,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/10/28زاهدی ، مهرنازشفافیت دیروزماهنامه1651
          120,600,000         120,600,000آذربایجان غربی، خویعمومیمحلی1394/05/12محمدجعفری ، موسیشفق آذربایجاندو هفته نامه1652
          980,000,000         980,000,000تهران، تهرانعمومی1392/10/16حسینی توسل ، مجتبیشفقناپایگاه خبری1653
               9,000,000           9,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1369/09/05ناطقی مزینان ، حمیدرضاشکار و طبیعتدو ماهنامه1654
            91,800,000           91,800,000تهران، تهرانسراسری1392/11/28فرشاد ، رضاشکوفهماهنامه1655
          367,200,000         367,200,000گیالن، رودبارعمومیمحلی1382/11/27کاظمی تکلیمی ، رضاشکوفه های زیتونهفته نامه1656
            68,800,000           68,800,000ایالم، ایالمعمومیمنطقه ای1382/12/22زیبایی ، منیژهشکوه آزادیهفته نامه1657

          312,867,398         312,867,398تهران، تهرانعمومیسراسری1375/06/26جمعیت مؤتلفه اسالمیشماهفته نامه1658

          350,000,000         350,000,000تهران، تهرانعمومی1392/11/07نجفی ، فاطمهشما نیوزپایگاه خبری1659
          194,800,000         194,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1378/09/01سیدصفوی ، ناهیدهشمارشهفته نامه1660
          532,100,000         532,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/03/04رئیسی ، علیشمال ورزشیهفته نامه1661
            30,000,000           30,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1391/08/22حسین نژاد خانقاه ، تیمورشمالغربدو هفته نامه1662
            50,600,000           50,600,000مرکزی، اراکعمومیاستانی1382/04/16فخراالسالم ، ابوالفضلشمس استان مرکزیهفته نامه1663
          525,000,000         525,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/02/06حق شناس گرگانی ، علیشمیرانروزنامه1664
          128,400,000         128,400,000لرستان، بروجردعمومیمنطقه ای1389/12/16ثالثی ، رضاشمیمهفته نامه1665
          213,100,000         213,100,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیمحلی1396/02/11ربانی ، محمد رضاشمیم تبریزهفته نامه1666
            47,600,000           47,600,000مازندران، چالوسعمومیمحلی1394/09/30دلفان آذ ری ، شیماشمیم دیارهفته نامه1667
          108,200,000         108,200,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1390/06/14قلعه نکی کلهر ، ولی الهشمیم صباهفته نامه1668
          128,800,000         128,800,000اصفهان، مبارکهعمومیاستانی1394/07/13فتحی ، محمدشمیم وطنهفته نامه1669
          323,700,000         323,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/03/10رحیمی مقیم ، هدیهشناسنامهماهنامه1670
          728,700,000         728,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/07/13هاشمی ، اکبرشنبههفته نامه1671
            35,000,000           35,000,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1380/09/19آذروش ، محمدشوردو هفته نامه1672
          100,000,000         100,000,000خوزستان، اهوازعمومی1392/09/11حاللی زاده ، امیدشوشانپایگاه خبری1673
            56,900,000           56,900,000خوزستان، شوشترعمومیاستانی1393/10/22نارنج پور ، مجتبیشوشترنامههفته نامه1674
            32,000,000           32,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/03/23تورانی ، حیدرشوق تغییردو ماهنامه1675
          298,900,000         298,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/11/06سامانی ، صدیقهشوکهفته نامه1676
          301,800,000         301,800,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1387/12/26امیری امرایی ، بهمنشهاب آسمانیهفته نامه1677
          100,000,000         100,000,000تهران، تهراناختصاصی1392/12/19احمدی ، کبریشهدای ایرانپایگاه خبری1678
            10,000,000           10,000,000گیالن، رشتاختصاصیاستانی1394/06/30قدیمی ، احمدشهر آفریندو هفته نامه1679
            10,000,000           10,000,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1394/12/10همزبان ، نویدشهر تمدندو ماهنامه1680
          107,009,285           96,300,000        10,709,285فارس، کازرونعمومیمنطقه ای1382/01/18اسدزاده ، علیشهر سبزهفته نامه1681
            41,000,000           41,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/08/04حسینی ، سیدمجتبیشهر صنعتماهنامه1682

          350,000,000         350,000,000تهران، تهرانعمومی1394/10/14محمدپور زرندی ، حسینشهر فرداپایگاه خبری1683

            72,900,000           72,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1377/09/02صفایی فر ، احمدشهر ماماهنامه1684
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            42,378,600      42,378,600تهران، تهرانعمومیسراسری1392/09/18ساالری اسکر ، عابدینشهر مردمروزنامه1685
          108,800,000         108,800,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1394/03/11رضایی ، بنفشهشهر منهفته نامه1686
          200,800,000         200,800,000مازندران، بابلعمومیمحلی1394/06/16ناظری ، مسلمشهر نارنجهفته نامه1687
            20,000,000           20,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/06/08زارعی ولی آباد ، میالدشهر و روستاماهنامه1688
          162,000,000         162,000,000البرز، کرجاختصاصیسراسری1381/09/11فرجام ترخونی ، علیرضاشهر و ساختمانماهنامه1689
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/08/22شرکت مهندسین مشاور شهر و منظر یادمانشهر و منظرفصلنامه1690
            27,000,000           27,000,000سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومیاستانی1384/03/23زائر میری ، محمدرضاشهرآفتابهفته نامه1691
            22,000,000           22,000,000اصفهان، میمهعمومیاستانی1393/03/26فخریان ، محسنشهرتاشماهنامه1692
            18,000,000           18,000,000خوزستان، اهوازاختصاصیسراسری1393/11/20صفری ، محمدشهردارانماهنامه1693
          361,800,000         361,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/08/19عابدی شمس آبادی ، محمودشهرزاددو هفته نامه1694
          113,799,486         106,000,000           7,799,486اصفهان، شهرضاعمومیاستانی1376/12/25سلیمی ، احمد رضاشهرضاهفته نامه1695
          444,300,000         444,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/03/09شرکت الهام گستر امروزشهرک غربدو هفته نامه1696
            77,720,100       63,897,600      13,822,500تهران، تهرانعمومیسراسری1387/02/23جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانشهروندروزنامه1697
            97,400,000           97,400,000ایالم، ایالمعمومیمنطقه ای1395/04/21میرزاد ، رضاشهروند اقتصادیهفته نامه1698
          112,462,500      112,462,500تهران، تهرانعمومی1393/06/24عباس زاده ، رضاشهروند البرزپایگاه خبری1699
            40,000,000           40,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1390/10/05شاه حیدری پور ، عرفانشهروند سالمهفته نامه1700
            32,000,000           32,000,000البرز، کرجعمومیمنطقه ای1395/01/23عباس زاده ، رضاشهروند ماهفته نامه1701
            94,300,000           94,300,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیمنطقه ای1395/07/19اسدی ، حمیدشهریمه سالمهفته نامه1702
          198,200,000         198,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/03/23مالسعیدی ، سید اصغرشهریورهفته نامه1703
            40,000,000           40,000,000کردستان، بانهاختصاصیمنطقه ای1395/02/27محمدیانی ، شب بوشیفصلنامه1704
            41,000,000           41,000,000آذربایجان شرقی، اسکوعمومیمنطقه ای1395/05/04موثقیان منفرد ، حمیدشیخ الرئیسماهنامه1705
      1,061,000,000      1,061,000,000فارس، شیرازعمومیمنطقه ای1394/07/06صادقی ، ضرغامشیراز نوینروزنامه1706
          240,900,000      240,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1392/11/14موسسه فرهنگی هنری مجمع ناشران انقالب اسالمیشیرازه کتابماهنامه1707
          300,000,000         300,000,000اصفهان، اصفهاناختصاصی1394/12/10روح االمین ، سید علیشیرین طنزپایگاه خبری1708
            30,000,000           30,000,000آذربایجان شرقی، اهرعمومیمحلی1395/04/21باالگر ، حسنشیور ارسبارانماهنامه1709
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1394/09/09امیری ، سلمانصابر نیوزپایگاه خبری1710
          224,900,000         224,900,000گیالن، رشتعمومیمنطقه ای1389/05/11آرام توتکله ، فاطمهصابرینهفته نامه1711
          910,000,000         910,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1370/07/08مومن هاشمی ، خسروصاحب قلمروزنامه1712
          531,877,324         311,987,050      219,890,274اصفهان، اصفهانعمومی1395/05/04صفری امیرآبادی ، رضاصاحب نیوزپایگاه خبری1713
            49,279,760           45,500,000           3,779,760تهران، پاکدشتعمومیاستانی1377/02/28مطهری فر ، حبیب الهصالحدو هفته نامه1714
          620,000,000         620,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1377/09/02محمودزاده ، احمدصائب تبریزروزنامه1715
          192,833,390      192,833,390تهران، تهرانعمومیسراسری1391/12/14موسسه فرهنگی هنری وصف صباصباروزنامه1716
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومی1394/06/30موسسه فرهنگی هنری وصف صباصبا خبرپایگاه خبری1717
            70,000,000           70,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1395/04/21سقازاده خسروشاهی ، فرهادصبای تبریزدو هفته نامه1718
          220,000,000         220,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/05/05مهدی پور ، حمید رضاصبای سالمتپایگاه خبری1719
          294,800,000         294,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/04/21موسسه دانش فرهنگ مینوصبح ارکانهفته نامه1720
            15,200,000           15,200,000اصفهان، اصفهانعمومیمنطقه ای1395/02/27قدیری جاجایی ، روح اهللصبح اصفهانهفته نامه1721
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          998,520,000         860,400,000   138,120,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/08/05مؤسسه سخن گسترصبح اقتصادروزنامه1722
          762,000,000         762,000,000خراسان رضوی، مشهدعمومیاستانی1396/04/26یزدان پناه ، حبیبصبح امروز خراسان رضویروزنامه1723
          281,813,489         281,813,489همدان، همدانعمومیسراسری1370/08/13مثبت ، علیصبح امیدهفته نامه1724
          248,400,000         248,400,000اصفهان، اصفهانعمومیمنطقه ای1391/10/25سلطان پور ، منیرصبح اندیشههفته نامه1725
            24,000,000           24,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/04/06گل بوئى نژاد ، پرستوصبح ایرانیانهفته نامه1726
            30,000,000           30,000,000مازندران، آملعمومیاستانی1391/02/11شرکت طلوع صبح آملصبح آملدو هفته نامه1727
          229,000,000         189,000,000       40,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/02/27موسسه دانش فرهنگ مینوصبح بانوانماهنامه1728
            77,300,000           77,300,000فارس، نی ریزعمومیاستانی1393/11/13کاوه پیشقدم ، حسینصبح پارسهفته نامه1729
      1,182,500,000         487,500,000    695,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1383/03/04موسسه دانش فرهنگ مینوصبح جوانهفته نامه1730
               2,362,950        2,362,950هرمزگان، بندرعباسعمومیاستانی1393/11/13باوقار زعیمی ، زهراصبح خلیج فارسماهنامه1731
            71,800,000           71,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/10/04موسسه دانش فرهنگ مینوصبح خوشبختماهنامه1732
            18,198,796        18,198,796سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومیاستانی1380/11/01مزاری ، عادلصبح زاهدانروزنامه1733
          780,505,000         491,100,000    263,500,000      25,905,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/12/22شرکت الهام گستر امروزصبح زندگیدو هفته نامه1734
      1,266,000,000      1,266,000,000هرمزگان، بندرعباسعمومیمنطقه ای1364/05/21شرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح ساحلصبح ساحلروزنامه1735
            79,900,000           79,900,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1382/10/01پورمجید ابی بیگلو ، یاشارصبح سبالنهفته نامه1736
            35,000,000           35,000,000لرستان، ازناعمومیمنطقه ای1394/08/18حاجی وند ، مهدیصبح سپیددو هفته نامه1737
            50,600,000           50,600,000آذربایجان شرقی، میانهعمومیمحلی1393/10/15رضالو ، داودصبح صباهفته نامه1738
          268,778,335         150,000,000      118,778,335قزوین، قزوینعمومی1395/06/01امیری ، لیالصبح قزوینپایگاه خبری1739
          432,863,766         395,000,000        37,863,766خوزستان، اهوازعمومیاستانی1377/04/29پازیار ، فرزانهصبح کارونروزنامه1740
            32,000,000           32,000,000کرمان، بردسیرعمومیاستانی1382/04/30مظهری ، شهالصبح کرمانهفته نامه1741
            40,000,000           40,000,000هرمزگان، کیشعمومی1395/04/21زمانی ، عادلصبح کیشپایگاه خبری1742
          256,875,000         242,400,000      14,475,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1395/03/24صفا ، عباسصبح گفتگوهفته نامه1743
            45,000,000           45,000,000کرمان، کهنوجعمومیمنطقه ای1394/06/23دیمه کار ، محمدصبح مکرانهفته نامه1744
            45,000,000           45,000,000مازندران، ساریعمومیمحلی1394/12/24آبرون ، فاطمهصبح نامههفته نامه1745
      1,015,000,000      1,015,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1374/05/02مهدی پور ، فرشادصبح نوروزنامه1746
            53,500,000           53,500,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1395/04/21مهرنوش ، زهراصبح نو اندیشدو هفته نامه1747
          161,075,710         129,000,000        32,075,710قزوین، قزوینعمومیاستانی1385/12/07کاظم پور ، محمد جوادصبح وطنروزنامه1748
            10,399,310        10,399,310هرمزگان، بندرعباسعمومیاستانی1396/04/12رضایی تازیانی ، فاطمهصبح هرمزگانهفته نامه1749
          163,400,000         163,400,000یزد، یزدعمومیاستانی1392/04/24ماندگاری ، محسنصبح یزدروزنامه1750
          600,000,000         600,000,000تهران، تهرانعمومی1393/08/26ایوبیان ، فاطمهصبحانه با خبرپایگاه خبری1751
            30,000,000           30,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1381/11/07دواتگر ظهیری ، امیرصحیفهفصلنامه1752
            20,000,000           20,000,000یزد، اردکانعمومیاستانی1382/10/01خدایی اردکان ، عصمتصحیفه کوثرماهنامه1753
            93,400,000           93,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/05/18رحیمی ، مسعودصد برگماهنامه1754
            47,250,000         47,250,000تهران، تهرانعمومیسراسری1378/10/06راعی ، علیصداهفته نامه1755
            70,800,000           70,800,000آذربایجان شرقی، جلفاعمومیمحلی1394/06/30عبدیل زاده ، ایرجصدای ارسهفته نامه1756
            40,000,000           40,000,000بوشهر، بوشهرعمومی1396/07/10امیر ، وحیدصدای استانپایگاه خبری1757
          775,000,000         775,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/11/20حزب مردمی اصالحات ایران اسالمیصدای اصالحاتروزنامه1758
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            34,000,000           34,000,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1394/05/12امیری فر ، فاطمهصدای اقتصاددو هفته نامه1759
            45,000,000           45,000,000گیالن، رشتعمومیمنطقه ای1393/10/15قاضی ویشکائی ، طاهرهصدای امروزماهنامه1760
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1393/10/15ذبیحی ، رضاصدای ایرانپایگاه خبری1761
          256,200,000         256,200,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1382/11/27آهنگرنژاد ، جلیلصدای آزادیهفته نامه1762
          460,000,000         460,000,000تهران، تهراناختصاصی1396/09/20احدیان پور پروین ، نیلوفرصدای بانکپایگاه خبری1763
          158,800,000         148,400,000        10,400,000بوشهر، بوشهرعمومیاستانی1390/03/09مظفری ، محمدصدای بندرهفته نامه1764
          189,000,000         189,000,000بوشهر، بوشهرعمومیاستانی1381/11/21میگلی نژاد ، عبدالرسولصدای بوشهرهفته نامه1765
          298,000,000         298,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/09/11عابدی شمس آبادی ، محمودصدای پایتختهفته نامه1766
            77,300,000           77,300,000کرمان، کرمانعمومیمنطقه ای1395/09/01نژادحیدری پور ، محمدرضاصدای تاکهفته نامه1767
          145,500,000         145,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/06/31نادری ، محمدصدای جامعههفته نامه1768
            12,999,140        12,999,140کرمان، رابرعمومیمحلی1394/09/09سیوندی پور ، شهینصدای رابرهفته نامه1769
          343,354,764         307,300,000        36,054,764لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1392/04/10باباعلی مقدم ، محدثهصدای رساهفته نامه1770
            62,300,000           62,300,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1394/10/28محمدپور شکوهی ، معصومهصدای زناندو هفته نامه1771
      1,099,226,190         875,000,000      224,226,190زنجان، زنجانعمومیاستانی1380/11/01سلطانی ، مسیح الهصدای زنجانروزنامه1772
          436,900,000         436,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/08/15ازمشا ، ام البنینصدای زندگیدو هفته نامه1773

            30,000,000           30,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1395/01/16نصیری ینگجه رضابگلو ، سمیهصدای سبالنماهنامه1774

               5,000,000         5,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/02/16رفیعی ، عبداهللصدای شالماهنامه1775

            88,400,000           88,400,000فارس، شیرازعمومیاستانی1384/05/17رحمانی فیروزآبادی ، محمد رضاصدای شرقهفته نامه1776

            30,000,000           30,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیمنطقه ای1394/09/30عبدالعلی زاده ، ملیحهصدای شهرونددو هفته نامه1777
            40,000,000           40,000,000بوشهر، بوشهرعمومی1394/02/14خورشید ، هومنصدای فرداپایگاه خبری1778
            76,500,000           76,500,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1394/11/26فیروزبخت ، حجتصدای قلمدو هفته نامه1779
          192,100,000         192,100,000اصفهان، گلپایگانعمومیمحلی1383/06/05حاج نوروزی ، فرهادصدای گلپایگانهفته نامه1780
            83,000,000           83,000,000گیالن، الهیجانعمومیمحلی1383/06/05رحمن پور لیلی ، رحمانصدای الهیجهفته نامه1781
          103,100,000         103,100,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1393/05/20بیرانوند ، عزیزصدای لرستاندو هفته نامه1782
            81,000,000           81,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1390/04/06محمدی گل گالب ، علیصدای مشتریماهنامه1783
            60,000,000           60,000,000خراسان رضوی، مشهدعمومی1395/05/18رنگ آمیز طوسی ، زهراصدای مشهدپایگاه خبری1784
          504,483,266         478,330,000        26,153,266تهران، تهرانعمومیسراسری1382/07/28بیرانوند ، هوشنگصدای ملتروزنامه1785
          350,000,000         350,000,000تهران، تهرانعمومی1394/12/10نائبی ، محمد صادقصدای میانهپایگاه خبری1786

            54,000,000           54,000,000یزد، یزدعمومیسراسری1394/06/30رضایی صدر آبادی ، عباسعلیصدر یزدماهنامه1787

            58,200,000           58,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/10/01موسسه فرهنگی و هنری صدراصدراهفته نامه1788
          261,900,000         261,900,000هرمزگان، بندرعباسعمومیاستانی1381/11/21موسسه غیر تجاری نشرگستران صدفصدفهفته نامه1789
          207,500,000         207,500,000هرمزگان، بندرعباسعمومیمنطقه ای1394/11/26اکبری ، مرضیهصدف خلیج فارسهفته نامه1790
            35,000,000           35,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/12/08انجمن صرع ایرانصرع وسالمتیفصلنامه1791
            50,600,000           50,600,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1395/02/27شفیعی دیزجی ، مرتضیصریر آذربایجانهفته نامه1792
            63,700,000           63,700,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1394/12/24پاینده ، پونهصعود کرمانهفته نامه1793
          269,800,000         269,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1385/11/23موسوی ، سیده شهرهصفر تا صدهفته نامه1794
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            69,900,000           69,900,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1395/01/23اسدی مقدم ، بیژنصفیفصلنامه1795

          103,600,000         103,600,000قم، قمعمومیسراسری1394/01/17صانعی ، فخرالدینصفیر حیاتفصلنامه1796

          350,000,000         350,000,000تهران، تهرانعمومی1395/03/10حسینی ، سیدمهدیصلح خبرپایگاه خبری1797
          340,200,000         340,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/11/04ربیعی ، مختارصلح و دوستیدو هفته نامه1798

صمتروزنامه1799
موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و 

تجارت
      1,613,099,700      1,427,000,000   186,099,700تهران، تهرانعمومیسراسری1381/08/20

            26,000,000           26,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1372/11/18موثقی ، محمودرضاصنایع بهداشتی و آرایشیماهنامه1800
          107,100,000         107,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/06/10شرکت مبتکران سرمایش گرمایش عصر امروزصنایع تبرید و تهویه مطبوعماهنامه1801
          193,300,000         193,300,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1387/05/16شیرخانی ، بابکصنایع چاپ و بسته بندیماهنامه1802
          252,973,564         101,900,000      151,073,564تهران، تهراناختصاصیسراسری1380/05/08ضیایی ، محسنصنایع چوب وکاغذماهنامه1803
          302,400,000         302,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1378/09/01موسسه نشرآوران اقتصاد سبزصنایع زیرساختهای کشاورزی، غذایی، دام و طیورماهنامه1804
            86,400,000           86,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/03/06اسحاقی ، امیرحسامصنایع و معادنفصلنامه1805
            50,000,000           50,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/12/19خسروی ترازک ، شریفصنعتدو هفته نامه1806
            10,000,000           10,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1380/03/21سیفی نهاوندی ، عبدالحمیدصنعت آبکاریفصلنامه1807
          317,800,000         317,800,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1392/09/11شرکت ایمنی شناسی اسراجاهدصنعت آزمایشگاهدو هفته نامه1808
          373,400,000         373,400,000کرمانشاه، کرمانشاهاختصاصیسراسری1386/06/12موسسه مطالعات آینده نگر پارسیانصنعت آسانسورماهنامه1809
          180,000,000         180,000,000مرکزی، اراکاختصاصی1394/03/04حیدری ، عادلصنعت بازرسیپایگاه خبری1810
            13,000,000           13,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/08/12نورائی ، رضاصنعت بسته بندیماهنامه1811
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1381/12/12رحیمیان مشهدی ، تقیصنعت پمپدو فصلنامه1812
          355,700,000         355,700,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/09/01بابائی جیرنده ، اشکانصنعت پویاماهنامه1813
          197,100,000         197,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1378/09/29طباطبایی ، سیدمجتبیصنعت تاسیساتماهنامه1814
          343,432,000         342,600,000           832,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1387/03/06موسسه مطالعات آینده نگر پارسیانصنعت تهویه مطبوعماهنامه1815
          326,000,000         326,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1368/04/04کریمیان ، مرتضیصنعت چاپماهنامه1816
          290,000,000         290,000,000تهران، تهراناختصاصی1393/03/12زکایی خیرابی ، جالل.صنعت چاپپایگاه خبری1817
            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1381/05/05انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چرم ایرانصنعت چرمدو ماهنامه1818
            54,841,902        54,841,902تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/01/31عابدپور ، امیرصنعت حفاریماهنامه1819
            18,000,000           18,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/09/27حسین مردی ، رضاصنعت دام و طیورماهنامه1820
            56,000,000           56,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/06/05اثنی عشری ، محمدباقرصنعت درمانماهنامه1821
          421,600,000         421,600,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/08/05انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری ایرانصنعت ریخته گریماهنامه1822
            33,000,000           33,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1393/04/09آقا جانی ، بهمنصنعت ساختمانماهنامه1823
            26,000,000           26,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/05/20مرادی ، احمدصنعت سومماهنامه1824
          700,900,000         700,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/12/20موسسه پیک نامه امروزصنعت سینماهفته نامه1825
          162,900,000         162,900,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/06/05جوادی اقدم ، فرهادصنعت صدا و تصویرماهنامه1826
          140,000,000         140,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/10/14اسکندری ، امیرسامانصنعت غذا و کشاورزیپایگاه خبری1827
            98,600,000           98,600,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1378/02/20انجمن جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایرانصنعت کفشماهنامه1828
            75,600,000           75,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1376/07/14شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیکصنعت الستیک ایرانفصلنامه1829
          175,500,000         175,500,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/12/22موسسه مطالعات آینده نگر پارسیانصنعت لولهماهنامه1830
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            22,000,000           22,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1391/06/27انبارلویی ، حمیدرضاصنعت مقاوم سازی و بهسازیفصلنامه1831
          221,400,000         221,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1371/05/13بصیری طهرانی ، جمشیدصنعت نساجی و پوشاکماهنامه1832
            42,000,000           42,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1381/12/12معصومی ، حسینصنعت نفتدو هفته نامه1833
          200,000,000         200,000,000تهران، تهرانعمومی1395/06/01مهرابی ، پویاصنعت نماپایگاه خبری1834
            42,000,000           42,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/10/14حیدری ، حسنصنعت و توریسمهفته نامه1835
          163,000,000         163,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1385/05/02جهانگیری ، اسحقصنعت و توسعهماهنامه1836
            10,000,000           10,000,000خراسان رضوی، مشهدتخصصیسراسری1382/07/07اثنی عشری ، احمدصنعت و کارآفرینیماهنامه1837
          122,400,000         122,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1376/07/21انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتیصنعت هوشمندماهنامه1838
          232,400,000         168,600,000       63,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/04/21موسسه دانش فرهنگ مینوصنمماهنامه1839
            45,500,000           45,500,000زنجان، زنجانعمومیاستانی1385/08/15حاجی ناصری ، داودصیانتهفته نامه1840
            40,000,000           40,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/06/27موسسه مژده باران پیامضیافتماهنامه1841
          145,900,000         145,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/10/04نامورصدیق ، محسنطاقدیسهفته نامه1842
            10,000,000           10,000,000البرز، طالقانعمومیاستانی1395/12/16موسسه انتشار نشریه عصر ایرانیانطالقانی هاماهنامه1843
          200,000,000         200,000,000اصفهان، آران و بیدگلعمومی1396/07/24نجاتی آرانی ، حمزهطاووس بهشتپایگاه خبری1844
            75,200,000           75,200,000گیالن، رشتعمومیمنطقه ای1384/03/09میربازغ ، سیده کبریطاهرهفته نامه1845
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/12/22جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانطب داخلیفصلنامه1846
            10,000,000           10,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1378/11/11جعفری ، امیرعباسطب کل نگرفصلنامه1847
          171,500,000         171,500,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/02/19حیدری ، محمدطب مکمل، سنتی و گیاهان داروییماهنامه1848
            68,660,000           68,600,000              60,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/01/22پیمان ، علیرضاطب و اقتصادهفته نامه1849
            93,500,000           93,500,000تهران، تهرانتخصصیاستانی1390/02/19پورعبدالهی اردکانی ، محبوبهطب و تجهیزاتماهنامه1850
          110,000,000         110,000,000خراسان جنوبی، طبسعمومی1393/04/09نجفی ، سارهطبس نیوزپایگاه خبری1851
            37,000,000           37,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/11/05بخت مینو ، سروشطراح امروزدو هفته نامه1852
          922,775,000         277,900,000      644,875,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/11/12سعیدی پور ، سعیدطراح برترماهنامه1853
          367,900,000         367,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/08/03نصارسلمانی ، مرسدهطراحی ارتباطاتماهنامه1854
          951,000,000         951,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیمنطقه ای1385/07/10ربانی ، محمد رضاطرح نوروزنامه1855

          436,003,662         436,003,662تهران، تهرانعمومی1394/07/13شرکت محتوانگاران نوآور طرفداریطرفداریپایگاه خبری1856

            45,000,000           45,000,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجعمومیاستانی1392/05/14دانشی ، علی محمدطریق الوسطیهفته نامه1857
            14,000,000           14,000,000گیالن، آستاراعمومیاستانی1384/05/24برنج چی ، محمد صادقطریقت نودو هفته نامه1858
            34,000,000           34,000,000قم، قماختصاصیسراسری1394/07/06فعالی ، محمد تقیطعم زندگیدو فصلنامه1859
            40,000,000           40,000,000مازندران، نورعمومیاستانی1383/03/04ساالریان ، عنایتطالی سبزهفته نامه1860
          644,000,000         644,000,000فارس، شیرازعمومیمنطقه ای1374/09/27جعفری زاده ، محمد مهدیطلوعروزنامه1861
            70,075,000           44,000,000        26,075,000البرز، کرجعمومیاستانی1394/01/31نصیری ، مهشیدطلوع البرزماهنامه1862
            20,000,000           20,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1395/07/05محسنی فر ، مریمطلوع ایدهدو هفته نامه1863
            32,000,000           32,000,000کرمان، بمعمومیاستانی1386/07/23رحیم نژاد ، رضاطلوع بمهفته نامه1864
            15,000,000           15,000,000البرز، کرجعمومیمنطقه ای1390/08/30فرهادی ، غزلطلوع بیداریهفته نامه1865
          176,000,000         176,000,000فارس، کازرونعمومیمنطقه ای1396/04/26جعفری زاده ، محمد مهدیطلوع جنوبهفته نامه1866
          299,733,200         296,000,000        3,733,200خوزستان، مسجدسلیمانعمومیاستانی1394/07/06سعیدی ، حسنطلوع خوزستانروزنامه1867
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          728,000,000         728,000,000سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومیاستانی1389/10/20سنچولی ، علیرضاطلوع زاهدانروزنامه1868
          208,400,000         208,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1369/12/20میرزالوی موسی قیه ، کریمطلوع زندگیماهنامه1869
          320,500,000         320,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/06/31فقیهی ، مصطفیطلوع صبحهفته نامه1870
          133,300,000         133,300,000لرستان، دلفانعمومیمنطقه ای1394/11/26معظمی گودرزی ، مصطفیطلوع غربهفته نامه1871
            20,000,000           20,000,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1383/11/19شارقی ، بهمنطلوع فرداهفته نامه1872
          174,627,750         174,627,750فارس، المردعمومیاستانی1395/05/18جعفری زاده ، محمد مهدیطلوع المرد و مهرهفته نامه1873
          164,300,000         164,300,000لرستان، الیگودرزعمومیاستانی1389/12/16باقریان ، سیامکطلوع لرستانهفته نامه1874
          534,800,000         534,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/04/30موسسه مطبوعاتی مکتب رسانه مدرنطلیعههفته نامه1875
            30,000,000           30,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1394/11/05پرستار ، راشدطلیعه اردبیلدو هفته نامه1876
            44,999,142           32,000,000        12,999,142همدان، مالیرعمومیاستانی1390/05/11عبداللهی نیا ، علی محمدطلیعه امیددو هفته نامه1877
          183,000,000         183,000,000تهران، تهرانعمومیمنطقه ای1391/11/02محمدی ، کورشطلیعه زندگیماهنامه1878
            80,000,000           80,000,000تهران، تهراناختصاصی1396/07/24مسعودی ندوشن ، مهدیطلیعه نوینپایگاه خبری1879
          140,380,000           89,800,000       50,000,000           580,000اصفهان، اصفهاناختصاصیسراسری1393/11/06شرکت رسانه رویداد پارسیطنز نیمروزماهنامه1880
          114,900,000           83,400,000           9,000,000       22,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1369/07/15علیزاده مقدم ، جوادطنز و کاریکاتوردو ماهنامه1881
            14,677,323           12,000,000           2,677,323ایالم، ایالمعمومیمنطقه ای1384/05/24علی حسینی ، معصومهطنین غربهفته نامه1882
            54,000,000           54,000,000خراسان جنوبی، قائنعمومیمحلی1393/01/25رزوینی ، جوادطنین قایناتهفته نامه1883
            88,200,000           88,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/09/10رحیمی یگانه ، علیطیفهفته نامه1884
            30,000,000           30,000,000تهران، پاکدشتعمومیاستانی1384/02/05مطهری فر ، حبیب الهظریفماهنامه1885
            48,500,000           48,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/03/19کاوه ، امیر علیعبرتهای عاشورادو هفته نامه1886
            31,000,000           31,000,000کرمان، جیرفتعمومیاستانی1390/06/21دلفاردی ، فاطمهعبورهفته نامه1887
          814,793,875         743,000,000        71,793,875آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1393/06/10شکوریان ، جعفرعجب شیرروزنامه1888
          114,800,000         114,800,000البرز، کرجعمومیمنطقه ای1392/10/16ضرغامی ، مهدیعدل و اقتصادهفته نامه1889
            37,000,000           37,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/06/27موسسه پزشکی آدورا سالمتعرصه پزشکیماهنامه1890
          186,350,000         166,400,000         19,950,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/04/30نعیمی ، زهراعروسک سخنگودو ماهنامه1891
          198,800,000         178,800,000       20,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/03/05موسسه دانش فرهنگ مینوعسلماهنامه1892
          295,400,000         295,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/08/18موسسه مطبوعاتی سایه سرافراز عشقعشق و خالقیتماهنامه1893
          170,000,000         170,000,000خراسان شمالی، بجنوردعمومی1394/10/28گریوانی ، رقیهعصر اترکپایگاه خبری1894
          509,540,000         324,100,000      185,440,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/09/11بگلری ، مهدیعصر ارتباطهفته نامه1895
            41,000,000           41,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1391/08/22کریمی ، عباسعصر اردبیلماهنامه1896
          794,000,000         794,000,000اصفهان، اصفهانعمومیاستانی1394/08/25طبق چی ، احمدعصر اصفهانروزنامه1897
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومی1394/02/07فرمانی ، شهرامعصر اعتبارپایگاه خبری1898
      1,936,000,000      1,936,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/07/07موسسه رسانه ای عصر سرآمدان اقتصادیعصر اقتصادروزنامه1899
          148,487,500         119,000,000        29,487,500کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجعمومیمنطقه ای1387/07/03حجتی ، زریرعصر انتظارروزنامه1900
          218,550,000         186,000,000         32,550,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/11/21دانی ، محمدمهدیعصر اندیشهماهنامه1901
          980,000,000         980,000,000تهران، تهرانعمومی1392/02/16محمدی ، جعفرعصر ایرانپایگاه خبری1902
      1,588,130,434      1,290,000,000      298,130,434تهران، تهرانعمومیسراسری1387/09/13موسسه انتشار نشریه عصر ایرانیانعصر ایرانیانروزنامه1903
            51,200,000           51,200,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1385/07/10مولوی ، علیعصر آدینههفته نامه1904
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          251,100,000         251,100,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیمنطقه ای1394/03/11آقازاده ، ابراهیمعصر آذربایجانهفته نامه1905
      1,237,562,632      1,003,000,000      234,562,632تهران، تهرانعمومیسراسری1376/01/25موسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشنعصر آزادیروزنامه1906
          250,000,000         250,000,000تهران، تهرانعمومی1395/07/19مرادی ، معصومهعصر پرسپایگاه خبری1907
            86,000,000           86,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1380/10/10نادری دباغ ، علیرضاعصر پزشکیهفته نامه1908
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1395/01/23بابائی ، مرتضیعصر پیشرفتپایگاه خبری1909
          712,800,000         712,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/06/08والی ، میناعصر تراکنشماهنامه1910
          570,000,000         570,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/03/26عبادتی ساری قیه ، اسرافیلعصر توسعهروزنامه1911
            33,000,000           33,000,000تهران، تهرانعمومیمنطقه ای1393/02/22رضاسلطانی ، مرضیهعصر جواندو هفته نامه1912
          100,000,000         100,000,000کهگیلویه و بویراحمد، بهمئیعمومی1393/01/25جهان تاب پور ، خلیلعصر جهانپایگاه خبری1913
          224,100,000         224,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/03/23بت کلیا ، یوناتنعصر خانوادهدو هفته نامه1914
          680,000,000         680,000,000تهران، تهرانعمومی1393/11/20جعفری ، محمد حسینعصر خبرپایگاه خبری1915
          450,000,000         450,000,000تهران، تهراناختصاصی1393/10/22فرمانی ، شهرامعصر خودروپایگاه خبری1916
          925,000,000         925,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/12/22رضوی ، سید امیر حسینعصر رسانهروزنامه1917

عصر روابط عمومیهفته نامه1918
انجمن علمی فرهنگی و اجتماعی و تخصصی روابط 

عمومی استان کرمان
               8,753,250           8,753,250کرمان، کرمانعمومیمنطقه ای1385/05/02

            60,000,000           60,000,000کهگیلویه و بویراحمد، کهگیلویهعمومی1396/07/24مهرجو ، نظیرعصر زاگرسپایگاه خبری1919
          507,400,000         507,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/10/04شرکت آبا ارقام حامیعصر زندگیدو هفته نامه1920
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1395/05/18فرمانی ، شهرامعصر ساختمانپایگاه خبری1921
          197,100,000         197,100,000فارس، شیرازعمومیسراسری1394/06/30خلیفه ، عبدالرسولعصر سفرماهنامه1922
          379,900,000         270,900,000    109,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1383/02/21موسسه دانش فرهنگ مینوعصر شبکهدو هفته نامه1923
          160,400,000         160,400,000لرستان، خرم آباداختصاصیاستانی1392/11/21خسروی ، زینبعصر صنعتماهنامه1924
            10,000,000           10,000,000مرکزی، دلیجانعمومیاستانی1394/03/04خلیلی ، محمد رضاعصر طالیی صنعت دلیجانماهنامه1925
               3,900,000             3,900,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/12/22عدالت ، احمدعصر فاواپایگاه خبری1926
            55,700,000           55,700,000فارس، نی ریزعمومیاستانی1382/02/22عسلی ، محمدعصر فساهفته نامه1927
          302,000,000         302,000,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردعمومیمنطقه ای1394/05/19تقیان ، مجیدعصر قلمروزنامه1928
          736,000,000         736,000,000خوزستان، اهوازعمومیمنطقه ای1380/10/10موسوی ، سیدرسولعصر کارونروزنامه1929
            60,000,000           60,000,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومی1394/01/17احمدی فرسا ، پرویزعصر کرمانشاهپایگاه خبری1930
          764,400,000         764,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1385/11/23سعیدی پور ، رضاعصر کن دوهفته نامه1931
            92,200,000           92,200,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/01/21جلوداری ممقانی ، بهرامعصر کیفیتماهنامه1932
          148,614,506           46,000,000      102,614,506تهران، تهراناختصاصیسراسری1387/11/07قدیری رازلیقی ، مهدیعصر کیمیاگریماهنامه1933
          103,800,000         103,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1378/09/15شرکت راهنمای همشهری نیازمندیهای صبح اصفهانعصر گفتگوهفته نامه1934
          137,900,000         137,900,000فارس، الرستانعمومیمحلی1394/05/12پورشمسی ، عادلعصر الرستانهفته نامه1935
      1,351,500,000      1,351,500,000فارس، شیرازعمومیسراسری1374/03/08عسلی ، محمدعصر مردمروزنامه1936
          115,299,000           99,700,000        15,599,000زنجان، زنجانعمومیمنطقه ای1395/04/21شیوخی ، علی اکبرعصر ملّتدو هفته نامه1937
          130,450,000         110,200,000        20,250,000تهران، تهرانعمومیسراسری1369/05/01صدرحقیقی مراغه ، شهروزعصر ورزشهفته نامه1938
            10,000,000           10,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1393/11/13موسسه غیرتجاری نقطه امید ایرانیانعصرانهماهنامه1939
            30,000,000           30,000,000کرمان، راورعمومیاستانی1383/03/18کاربخش راوری ، ماشاالهعصرباورهفته نامه1940
            40,000,000           40,000,000تهران، تهرانعمومی1394/08/04عصمتی ، سعیدعصرتعادلپایگاه خبری1941
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          380,000,000         380,000,000تهران، تهراناختصاصی1396/06/13فرمانی ، شهرامعصرنمایشگاهپایگاه خبری1942

          300,000,000         300,000,000سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومی1393/11/13غالمحسین طهرانی مقدم ، محمدهادیعصرهامونپایگاه خبری1943

            67,100,000           67,100,000گیالن، الهیجانعمومیاستانی1394/06/16محمدنژاد پهمدانی ، پروانهعطر شالیزارماهنامه1944
          304,979,736         117,020,000      187,959,736مرکزی، اراکعمومیاستانی1396/08/15باقری ، داودعطریاس مرکزیروزنامه1945
            18,000,000           18,000,000قم، قمتخصصیسراسری1387/08/22بهشتی ، احمدعقل و دیندو فصلنامه1946
            78,900,000           78,900,000گیالن، رودسرعمومیمحلی1387/05/23شعبانی چافجیری ، یحییعقیقهفته نامه1947
          213,100,000         213,100,000تهران، تهرانعمومیاستانی1390/04/06توکلی اژیه ، سیامکعقیق سپیددو هفته نامه1948
          200,000,000         200,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/01/31صیادی ، رضاعقیق هیاتپایگاه خبری1949
            77,000,000           77,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/11/06وثوقی کرمانی ، عبدالرضاعکاسیفصلنامه1950

علم و صنعت روزماهنامه1951
شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های 

انرژی
            10,000,000           10,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1391/07/24

            60,300,000           60,300,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/03/23اسدی ، عباسعلوم خبریفصلنامه1952
            25,800,000           25,800,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/08/30علوم و تحقیقات تهران/ دانشگاه آزاد اسالمیعلوم غذایی و تغذیهفصلنامه1953
            54,000,000           54,000,000تهران، قدستخصصیسراسری1385/01/21شرکت تعاونی گام پارت رسانهعلوم و صنایع شیمیایی گام پارتفصلنامه1954

            32,000,000           32,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/12/02امامی رئوف ، سیدشجاع الدینعلوم و فناوری نساجی و پوشاکفصلنامه1955

            20,000,000           20,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1393/03/12موسسه انجمن خوردگی ایرانعلوم و مهندسی خوردگیفصلنامه1956
            30,500,000           30,500,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1378/09/01علوم و تحقیقات تهران/ دانشگاه آزاد اسالمیعلوم وتکنولوژی محیط زیستماهنامه1957
            80,000,000           80,000,000تهران، رباط کریماختصاصی1395/02/13محمدی ، محمدعمارت نیوزپایگاه خبری1958
            83,700,000           83,700,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/06/10طباطبایی ایرانی ، سید رضاعمران رهابفصلنامه1959
            32,000,000           32,000,000کرمان، کرماناختصاصیاستانی1394/03/11وزیری نسب ، محمدحسینعمران شرقدو هفته نامه1960
      1,491,000,000         913,000,000    326,000,000   252,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1371/09/10موسسه پرتو فرهنگ زمانهعنوانهفته نامه1961
            95,800,000           95,800,000آذربایجان غربی، بوکانعمومیاستانی1394/03/04نصیری مستان آباد ، ساقیعهددو هفته نامه1962
          288,900,000         288,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/03/24اصغر دینداری ، وحیدهعیار اقتصادهفته نامه1963
            51,748,200           29,000,000        22,748,200سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومیاستانی1378/09/15زیرک ، مهدیعیارانهفته نامه1964
          296,500,000         296,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/01/25رحیمی ، بیژنعیالوارماهنامه1965
          184,291,266         152,100,000        32,191,266ایالم، ایالمعمومیمنطقه ای1380/12/06زینی وند ، کوثرعیالم خبرهفته نامه1966
            20,000,000           20,000,000ایالم، ایالمعمومی1395/03/10نظری ، ناهیدعیالم رصدپایگاه خبری1967
            40,000,000           10,000,000         30,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1378/08/17ساعت ، اعظمغذاماهنامه1968
          154,700,000         154,700,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/01/21حاجی پور ، ولیغذا دام کشاورزیماهنامه1969
          213,900,000         213,900,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/07/07موسسه سیمای سروش پارسیانغذا و تغذیهماهنامه1970
          241,979,050         227,700,000        14,279,050خراسان رضوی، مشهدعمومیسراسری1384/12/08حاجی امیری ، رسولغذا و خراساندو هفته نامه1971
          269,033,177         193,200,000        75,833,177تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/06/31موسسه رساگفتمان صنعت بینشغذا و داروماهنامه1972
      1,276,381,850      1,101,790,925      174,590,925کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1383/12/19حزب توسعه کرمانشاهغربهفته نامه1973
          164,700,000         164,700,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1395/02/06حامد ایمان ، علیغروبفصلنامه1974
          740,600,000         740,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/06/05سعیدی پور ، رضاغریوهفته نامه1975
          350,000,000         350,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/06/23حسینی ، سید محمدغالت نیوزپایگاه خبری1976
            80,000,000           80,000,000خراسان رضوی، مشهداختصاصی1396/05/23زارعی ، هادیفاخته نیوزپایگاه خبری1977
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            30,000,000           30,000,000کرمان، بردسیرعمومیاستانی1394/05/05شجاعی باغینی ، حامدفاخرماهنامه1978
            72,000,000           72,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/12/24کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمیفارغ التحصیالنهفته نامه1979
          350,000,000         350,000,000تهران، تهرانعمومی1393/11/20ساقی ، بهروزفاش نیوزپایگاه خبری1980
            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/01/25محمدی ، حسینعلیفاصلهماهنامه1981
          103,150,000           95,275,000           7,875,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1381/11/14بهرامی ، علیفال و تماشاهفته نامه1982
          681,145,000         446,000,000    213,500,000      21,645,000تهران، تهرانعمومیسراسری1371/03/26اخوی یان ، محمد مهدیفانوسدو هفته نامه1983
          100,000,000         100,000,000کهگیلویه و بویراحمد، گچسارانعمومی1394/12/10تقی پور ، سجادفانوس زاگرسپایگاه خبری1984
          737,603,627         705,000,000        32,603,627آذربایجان شرقی، تبریزعمومیمحلی1369/08/28آقازاده ، نجففجر آذربایجانروزنامه1985
          527,000,000         527,000,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1370/08/13وفایی نژاد ، علی مرادفجر خزرروزنامه1986
          264,600,000         264,600,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1382/12/22مرادی ، فرج اهللفخرلرستانهفته نامه1987
          137,700,000         137,700,000کرمان، کرمانعمومیمنطقه ای1393/09/10افضلی ، محمد مهدیفرا صنعتهفته نامه1988
            39,000,000           39,000,000کرمان، جیرفتعمومیمنطقه ای1393/03/05راوری ، محسنفراتر از چپهفته نامه1989
      2,115,445,844      1,603,760,750      511,685,094تهران، تهرانعمومی1393/04/09شرکت فراروی سپهر فرزانگانفراروپایگاه خبری1990
          302,000,000         302,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/11/05شرکت فرازاندیشان حسابفراز اندیشانماهنامه1991
            10,000,000           10,000,000کرمان، کرمانعمومیمنطقه ای1384/04/06راجی زاده ، محمد رضافراز کویرهفته نامه1992
          800,000,000         800,000,000تهران، تهرانعمومی1391/11/30مفتاح ، محمدصالحفرداپایگاه خبری1993
            78,100,000           78,100,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیمنطقه ای1378/02/20پیربوداقی ، یوسففردای ماهفته نامه1994
          115,300,000         115,300,000همدان، نهاوندعمومیمحلی1395/07/05عبدالملکی ، علیفردای نهاونددو هفته نامه1995
          258,300,000         115,700,000       10,000,000   132,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/12/24عباسی فشکی ، فریبافردختهفته نامه1996
          120,000,000         120,000,000قم، قمعمومی1394/01/31یعقوبی ، علیرضافردوپایگاه خبری1997
            11,000,000           11,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/05/04شرکت تعاونی ارگ سپاهان نقش جهانفرزندان آسمانیماهنامه1998
            20,000,000           20,000,000مرکزی، اراکعمومیمنطقه ای1387/06/13چقائی ، مهدیفرسادهفته نامه1999
            37,020,000           30,000,000           7,020,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1393/12/04شریفی خیابانی آذر ، سوینفرشته کوچولوماهنامه2000
            10,000,000           10,000,000فارس، شیرازعمومیاستانی1394/05/12نوروزی ، حکیمهفرشته های کوچکفصلنامه2001
      1,345,263,000      1,294,400,000      50,863,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/05/03موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروزفرصت امروزروزنامه2002
            21,000,000           21,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/03/25مؤسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آلفرفرهماهنامه2003
          192,750,000         156,000,000         36,750,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/06/13فراستی پور ، مسعودفرم و نقدفصلنامه2004
          227,200,000         199,200,000       28,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/12/14موسسه دانش فرهنگ مینوفروردینماهنامه2005
          110,443,564         110,443,564قزوین، قزوینعمومیاستانی1389/10/13رجبی ، امیرفروردین امروزهفته نامه2006
          241,100,000         241,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/09/18محمدیوسفی ، محمدرضافروشگاهماهنامه2007
            37,000,000           37,000,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1382/07/21شیرزاد کوهساره ، عارففروغ آذربایجانهفته نامه2008
            72,500,000           72,500,000اردبیل، پارس آبادعمومیمنطقه ای1393/12/18رزمجوپشتکوه ، بهنامفروغ فردادو هفته نامه2009
          254,800,000         254,800,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/01/21گشتی زاده ، بهزادفرهماهنامه2010
            87,400,000           82,000,000           5,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1391/07/10دفتر نشر فرهنگ اسالمیفرهنگ اسالمیفصلنامه2011
          413,056,250         240,000,000      173,056,250تهران، تهرانعمومیسراسری1393/03/26رسولی ، امیرابراهیمفرهنگ امروزماهنامه2012
          270,900,000         270,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/04/30توکلی اژیه ، سیامکفرهنگ آشپزیماهنامه2013
            20,000,000           20,000,000گلستان، گرگانعمومیاستانی1395/05/04عظیمی ، مهدیفرهنگ آموزش موسیقی برای کودکانسالنامه2014

55صفحه 



97گزارش تجمیعی یارانه پرداخت شده به رسانه ها در سال 

 جمع کل یارانه نهاد کتابخانه ها نشریات اهدایی معوقات اشتراک معوقات بیمهدفتر مرکزیگرایشگستره توزیعتاریخ صدورصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشارردیف

            20,000,000           20,000,000کرمان، بافتعمومیمحلی1393/11/13دادور ، رحمت الهفرهنگ بافتهفته نامه2015
            64,900,000           64,900,000لرستان، بروجردعمومیمحلی1382/04/16بوربور ، مرتضیفرهنگ بروجردهفته نامه2016
            55,000,000           55,000,000قم، قمعمومیسراسری1385/05/16مصباح ، مجتبیفرهنگ پویافصلنامه2017
            10,000,000           10,000,000زنجان، زنجانعمومیسراسری1394/06/23نوری ، مسعودفرهنگ پیشروفصلنامه2018
          861,000,000         861,000,000خوزستان، اهوازعمومیمنطقه ای1375/02/03بالدیان بهبهان پور ، سید موسیفرهنگ جنوبروزنامه2019
            48,900,000           48,900,000خوزستان، رامهرمزعمومیمحلی1394/05/05جعفری نژاد ، پورانفرهنگ رامهرمزماهنامه2020
            54,000,000           54,000,000لرستان، پلدخترعمومیاستانی1395/02/13مهرابی ، فاطمهفرهنگ لرستانماهنامه2021
            34,000,000           34,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/07/06اختر محققی ، مهدیفرهنگ مبینماهنامه2022
            20,000,000           20,000,000همدان، مالیرعمومیاستانی1390/05/11طاهرنیا ، مرادفرهنگ مالیردو هفته نامه2023
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1393/03/26رسولی ، امیرابراهیمفرهنگ نو امروزپایگاه خبری2024
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1396/02/18موسوی ، سید عبدالجوادفرهنگ و فوتبالپایگاه خبری2025
            71,137,604           62,500,000           8,637,604کرمان، رفسنجانعمومیاستانی1394/11/26شکری رفسنجانی ، رضافرهنگ و هنر معاصرهفته نامه2026
          598,100,000         598,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/01/16بامدادیان ، محمدرضافرهنگسراهفته نامه2027
          200,000,000         200,000,000ایالم، ایالمعمومی1395/10/27نوروزی ، حجتفریادپایگاه خبری2028
            72,099,136           72,099,136همدان، نهاوندعمومیمحلی1395/02/27چگنی ، علیفریاد نهاوندماهنامه2029
            10,000,000           10,000,000اصفهان، اصفهانعمومیاستانی1386/05/01صابری ، مهرابفریادکوهستان سمیرمماهنامه2030
          112,400,000         112,400,000همدان، همدانعمومیمنطقه ای1394/08/18موسوی ، سیدصدرالدینفرینهفته نامه2031
          112,700,000         112,700,000فارس، فساعمومیمحلی1394/11/05فنایی ، سیده راضیهفسا مهرهفته نامه2032
          266,000,000         189,000,000       77,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/01/16موسسه دانش فرهنگ مینوفصل زندگیماهنامه2033
          772,200,000         772,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1385/11/23احمدی بزچلوئی ، نوشینفصل نودو هفته نامه2034
            40,500,000           40,500,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1373/02/19مرکز پژوهش های علمی و مطالعات بنیادی خاورمیانهفصلنامه مطالعات خاورمیانهفصلنامه2035
            48,000,000           48,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1378/06/14موسسه مطالعات ملیفصلنامه مطالعات ملیفصلنامه2036
            20,000,000           20,000,000زنجان، خدابندهعمومیسراسری1394/05/19احمدیان ، سپهدارفصلی نوفصلنامه2037
          307,298,286         281,300,000        25,998,286گیالن، رشتعمومیمنطقه ای1394/06/16لطفی دیبا ، محمد اسماعیلفضیلتروزنامه2038

            88,900,000           88,900,000قم، قمتخصصیسراسری1374/08/01هاشمی شاهرودی ، سید محمود(ع)فقه اهل البیت فصلنامه2039

          105,600,000         105,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/03/25محبوبی زاده ، شقایقفکر اقتصادیماهنامه2040
          170,100,000         170,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/05/23یگانه زاد ، محمدفکر برترماهنامه2041
      1,191,000,000         513,000,000    678,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1390/04/06موسسه دانش فرهنگ مینوفکر بکرهفته نامه2042
          140,400,000         140,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/09/25سخاوتی ، مرجانهفکر روزماهنامه2043
            40,000,000           40,000,000بوشهر، دشتستانعمومی1394/09/09محمدزاده فرد ، نرگسفکر شهرپایگاه خبری2044
          235,400,000         235,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/09کریمی ، سعیدفکر و فنماهنامه2045
          871,990,000         562,000,000      309,990,000تهران، تهرانعمومیسراسری1378/02/20موسسه فرهنگی هنری جنات فکهفکهماهنامه2046
            28,000,000           28,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/07/10موسسه بنیاد حکمت اسالمی صدرافلسفه و کودکدو فصلنامه2047
          625,586,046         415,000,000      210,586,046تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/08/05موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهرانفن آوران اطالعاتروزنامه2048
            36,000,000           36,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1391/12/21مسلمی ، احمدفن آوری سالمتدو ماهنامه2049
          509,000,000         509,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1385/01/21چهرگانی ، حسینفن آوری سیمانماهنامه2050
          180,000,000         180,000,000البرز، کرجاختصاصی1395/10/27حیدری ، حمیدفناوری اطالعات البرزپایگاه خبری2051
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            10,000,000           10,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1392/11/21طاق دره ، عباسفناوری آزمون و اندازه گیریفصلنامه2052
          180,000,000         180,000,000تهران، تهراناختصاصی1391/12/21کامیار ، مهدیفناوری پیشرفتهپایگاه خبری2053
            74,700,000           74,700,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/03/24دریاقلی ، زیبافناوری ساختمانماهنامه2054
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1366/08/04برنجچی ، سعیدفنونفصلنامه2055
            52,000,000           52,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/07/05وجدانی هریس ، فرزاد120فوتبال ماهنامه2056
          350,000,000         350,000,000تهران، تهراناختصاصی1393/06/24اردهالی ، سیدحامدفوتسالپایگاه خبری2057
          378,000,000         378,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/01/21بامدادیان ، محمدرضافوق العادهروزنامه2058
            61,500,000           61,500,000اصفهان، اصفهانعمومیسراسری1373/06/07شرکت سهامی ذوب آهن اصفهانفوالدماهنامه2059

            61,200,000           61,200,000گیالن، فومنعمومیاستانی1387/01/26عاشوری قلعه رودخانی ، ناصرفومناتهفته نامه2060

          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1394/03/04معمار ، داریوشفیدوسپایگاه خبری2061
               8,000,000             8,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/01/22استان تهران/ دانشگاه آزاد اسالمی مولکولی- فیزیک اتمیفصلنامه2062

فیزیک و آموزش فیزیکفصلنامه2063
مؤسسه انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان 

زنجان
               8,000,000             8,000,000زنجان، زنجانتخصصیاستانی1391/02/04

            43,000,000           43,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1395/11/04انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانفیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانفصلنامه2064
          151,000,000           64,000,000         87,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/03/09مهرابی ، مسعودفیلمسالنامه2065
      1,217,707,500         675,000,000      243,525,000    232,570,000        66,612,500تهران، تهرانعمومیسراسری1369/01/27مهرابی ، مسعود.فیلمماهنامه2066
            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/04/06رسولی نژاد ، سید علیرضافیلمخانهفصلنامه2067
          583,800,000         330,800,000      253,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/12/22خزانی ، شادیفیلمسازماهنامه2068
          370,000,000         370,000,000گلستان، گنبد کاووسعمومی1393/06/24شاددل ، راحلهقابوس نامهپایگاه خبری2069
            52,000,000           52,000,000مازندران، ساریعمومیسراسری1380/07/16حسین زادگان ، احمدقارنهفته نامه2070
            21,500,000           21,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/09/05موسسه قاصدک شهرک غربقاصدک شهرهفته نامه2071
            11,000,000           11,000,000گیالن، فومنعمومیاستانی1395/02/27پرسا ، سیدمهدیقاففصلنامه2072
            79,000,000           79,000,000اصفهان، اصفهانعمومیاستانی1395/04/21صالحی ، رضاقاف قلمهفته نامه2073
            89,793,304           89,793,304آذربایجان شرقی، میانهعمومیمنطقه ای1385/07/10حسن زاده ، قادرقافالنهفته نامه2074
            56,000,000           56,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/01/18پورحاجی زاده ، فرخندهقال ومقالفصلنامه2075
            72,900,000           72,900,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1377/01/31جامعه قالبسازان ایرانقالبسازاندو ماهنامه2076
          709,000,000         709,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/05/27موسسه فرهنگ وهنر سپیده تابانقانونروزنامه2077
            86,725,000           68,000,000        18,725,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/07/05مخدومی ، امیرطاهاقانون طاهافصلنامه2078
          535,201,420         454,100,000        81,101,420تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/10/06اسدی ، بهنامقانون یارفصلنامه2079
          257,868,000         200,000,000       57,868,000خراسان رضوی، مشهدعمومیسراسری1365/12/24موسسه فرهنگی قدسقدسروزنامه2080
            10,000,000           10,000,000فارس، الرستانعمومیاستانی1394/08/04مگردان ، داودقدمگاهدو ماهنامه2081
            65,700,000           65,700,000سمنان، گرمسارعمومیاستانی1390/03/23کاتب ، غالمرضاقشالقهفته نامه2082
            53,000,000           53,000,000اردبیل، اردبیلاختصاصیسراسری1393/03/26موسسه قفقاز پژوهان اردبیلقفقازفصلنامه2083
          102,800,000         102,800,000ایالم، ایالمعمومیاستانی1386/03/21فرجی ، محمدرضاقالقیرانهفته نامه2084
          406,400,000         406,400,000آذربایجان غربی، ماکوعمومیاستانی1384/04/27محمود زاده یعقوبعلی کندی ، اسالمقلعههفته نامه2085
          813,770,000         198,800,000      614,970,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1392/11/28مؤسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آلقلکماهنامه2086
          203,900,000         203,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/06/13شریعت زاده ، مسعودقلم اقتصادهفته نامه2087
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          117,000,000         117,000,000خوزستان، اهوازعمومیاستانی1391/10/11شیرالی ، معصومه.قلم امروزروزنامه2088
          537,000,000         530,500,000         6,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/09/01عرب ، حسنقلم یارانماهنامه2089
            50,600,000           50,600,000گیالن، رشتعمومیاستانی1394/06/30قدیمی ، طیبهقلمرودو هفته نامه2090
          176,700,000         176,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/08/03موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیهقلمرو رفاهماهنامه2091
            22,000,000           22,000,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1395/05/04نصیری مستان آباد ، ساقیقلههفته نامه2092
      1,053,460,000         633,700,000    342,000,000      77,760,000تهران، تهرانعمومیسراسری1385/07/10شرکت الهام گستر امروزقله های افتخارهفته نامه2093
          220,000,000         220,000,000قم، قمعمومی1393/06/24دریس ، هادیقم پرسپایگاه خبری2094
          200,000,000         200,000,000قم، قمعمومی1393/09/10محمدی مطلع ، عباسعلیقم فرداپایگاه خبری2095
          230,000,000         230,000,000قم، قمعمومی1394/11/12پشوتن فرد ، ساراقم نماپایگاه خبری2096
          826,117,004         384,000,000         29,700,000    340,425,000        71,992,004تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/11/06شرکت الهام گستر امروزقنادباشیدو هفته نامه2097
          180,000,000         180,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/09خطیبی ، حسینقهوهماهنامه2098
            37,600,000           37,600,000اصفهان، اصفهاناختصاصیسراسری1394/09/30جهانگیر ، ناهیدقهوه داندو ماهنامه2099
          102,900,000         102,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/08/15اسداللهی دعوتی ، فرزانهکابوکفصلنامه2100
               8,000,000             8,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/04/21کزازی ، الدنکادرفصلنامه2101
      2,487,495,574      1,200,000,000   1,287,495,574تهران، تهرانعمومی1384/05/25(ایلنا)موسسه اطالع رسانی و خبرگزاری کار ایران کار ایرانخبرگزاری2102
          510,200,000         510,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/05/26موسسه مطبوعاتی مکتب رسانه مدرنکار و تولید ایرانیهفته نامه2103
          256,600,000         256,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/03/10شرکت فرازاندیشان حسابکار و دانشماهنامه2104
      1,447,511,588      1,125,900,000      321,611,588تهران، تهرانعمومیسراسری1373/10/19خانه کارگرکار و کارگرروزنامه2105
            12,000,000           12,000,000آذربایجان شرقی، تبریزتخصصیسراسری1387/09/13رسولی مجارشین ، توفیقکارائیماهنامه2106

          240,200,000         240,200,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/06/05امامی رئوف ، سیدشجاع الدینکارآفرینانماهنامه2107

          324,400,000         324,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/03/01شرکت الهام گستر امروزکارآگاهماهنامه2108
          112,000,000         112,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/30جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانکارت قرمزماهنامه2109
          112,280,000         102,600,000         9,680,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/03/04پورزندوکیل ، میناکاردرمانی ایرانفصلنامه2110
          240,000,000         240,000,000کرمان، کرمانتخصصی1395/05/18طهماسبی کوهپایه ، لیداکارگران کرمانپایگاه خبری2111
            64,600,000           64,600,000البرز، کرجتخصصیسراسری1380/02/17باقریان ، مهدیکارگزار روابط عمومیفصلنامه2112
            20,000,000           20,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/02/06حسینیان ، سیدمحمدرضاکارنامه سالفصلنامه2113
          132,300,000           98,000,000         34,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/04/24قوجلو ، فاطمهکاروان مهردو ماهنامه2114
          919,750,000         919,750,000خوزستان، اهوازعمومیسراسری1374/04/12قنواتی ، منصورکارونروزنامه2115

            45,000,000           45,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1394/05/12مقنی دهخوارقانی ، علی اصغرکاریراندو هفته نامه2116

          160,000,000         160,000,000گلستان، گرگانعمومی1396/07/24منوچهریان ، علیکاسب امینپایگاه خبری2117
            12,000,000           12,000,000قزوین، قزوینعمومیاستانی1395/01/23میرزایی ، مصطفیکاسپیندو هفته نامه2118
          250,000,000         250,000,000گلستان، گرگانعمومی1394/03/04آریان نیا ، محمدکاسپین خبرپایگاه خبری2119
            34,000,000           34,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1378/08/17دین محمدی ، محمدکاشی و سرامیکفصلنامه2120
          152,898,800         139,300,000        13,598,800کرمان، کرمانعمومیسراسری1396/07/10امیرتیموری ، آنیتاکاغذ تجارتماهنامه2121
            12,000,000           12,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/06/16خجسته پور ، سعیدهکاغذ رنگیفصلنامه2122
            49,000,000           49,000,000کرمان، کرمانعمومیسراسری1395/05/18موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمانکاغذ سیاستماهنامه2123
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          420,333,979         254,379,162      165,954,817کرمان، کرمانعمومیاستانی1395/06/08امیرتیموری ، آنیتاکاغذ ورزشدو هفته نامه2124
          350,160,000         350,160,000کرمان، جیرفتعمومیاستانی1396/02/18موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمانکاغذ وطنروزنامه2125
            60,100,000           60,100,000تهران، شهریارعمومیسراسری1394/08/18محمدی لورون ، حامدکافه اقتصادماهنامه2126
          285,300,000         285,300,000فارس، شیرازاختصاصیسراسری1390/05/03خوانساری ، علیرضاکافه جدولدو هفته نامه2127
          148,687,500           30,000,000      118,687,500تهران، تهرانعمومیاستانی1382/02/08شعاعی ، فهیمهکافه زندگیماهنامه2128
            10,000,000           10,000,000خوزستان، اهوازاختصاصیاستانی1394/08/18حاللی زاده ، امیدکاکودو هفته نامه2129
            54,000,000           54,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/11/26رضوی ، یحییکاالی سالمت ایرانسالنامه2130
            13,000,000           13,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1387/04/17شرکت ایده شیوه همراهکاالیابماهنامه2131
            61,507,891           40,709,285        20,798,606کرمان، جیرفتعمومیمنطقه ای1394/06/09کرد ، حسینکامادیماهنامه2132
          350,000,000         350,000,000تهران، تهرانعمومی1395/07/05شیخ زاده ، علیکانال نفتپایگاه خبری2133
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/04/21اسالمی ، رقیهکانگوروماهنامه2134
            20,000,000           20,000,000کهگیلویه و بویراحمد، گچسارانعمومی1393/12/04کائیدی شادگان ، امینکانون رسانه و نمونه اخبارپایگاه خبری2135
            40,000,000           40,000,000گلستان، گرگانعمومی1392/11/14حسینی ، سیدمحمدمهدی.کاوشپایگاه خبری2136
            66,000,000           66,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/07/14کارگرراضی ، مریمکاوشگرماهنامه2137
      1,267,350,000      1,267,350,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/01/18جمعیت ایران فرداکائناتروزنامه2138
          231,700,000         231,700,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1378/09/15جمال پور ، نازنینکتاب جدولدو هفته نامه2139

کتاب سال امنیت فاواسالنامه2140
موسسه غیر تجاری مطبوعاتی گسترش رسانه ها و 

سامانه های دیده بان
            68,298,138        68,298,138تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/05/19

          250,000,000         250,000,000تهران، تهراناختصاصی1393/06/24حدادی ، محمدرضاکتاب نیوزپایگاه خبری2141

          319,125,000         318,000,000        1,125,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/01/29واحدی پور تبریزی ، غالمحسینکتاب هفته خبرهفته نامه2142

            35,200,000           20,000,000       15,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/07/05جمشیدی الریجانی ، محمد رضاکتابستانماهنامه2143

          258,100,000         258,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1392/04/24شرکت آرامش برتر آتیهکدبانوفصلنامه2144
            77,500,000           77,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/09/20جوانی جونی ، نرگسکرانه زندگیماهنامه2145
          333,000,000         333,000,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1394/07/06عالی کردکالیی ، رقیهکرانه شمالروزنامه2146
            40,000,000           40,000,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومی1393/11/13امامیان ، سیدمحمدجعفرکربالئیانپایگاه خبری2147
      1,546,498,237         920,000,000      626,498,237کردستان، سنندجعمومی1391/06/27هادیفر ، محمدکرد پرسخبرگزاری2148
          190,000,000         190,000,000آذربایجان غربی، بوکانعمومی1394/03/18حاجی غفوری بوکانی ، آزادکردستان فرداپایگاه خبری2149
          133,992,000      133,992,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/11/26حضرتی ، الیاسکرگدنهفته نامه2150
          220,000,000         220,000,000کرمان، کرمانعمومی1394/10/14شیخ اال سالمی ، شبنم1400کرمان پایگاه خبری2151
          621,274,000         469,000,000   109,594,000        42,680,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1374/10/25فتح نجات ، محمدکرمان امروزروزنامه2152
            10,000,000           10,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1393/06/10پورعسکری ، محمدکرمان سالمتپایگاه خبری2153
            20,000,000           20,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1382/03/05محمدی ، محمد مهدیکرمان ورزشیهفته نامه2154
          171,400,000         171,400,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1380/10/10نوروزی ، نیلوفرکرمانشاههفته نامه2155
          953,100,000         953,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/08/30مهرنوش ، میناکسب و کارروزنامه2156
          550,000,000         550,000,000تهران، تهرانعمومی1393/01/25مهرنوش ، میناکسب و کار نیوزپایگاه خبری2157
          198,754,720         188,300,000        10,454,720تهران، تهرانعمومیسراسری1358/10/08موسسه انتشارات گل افراکشاورزماهنامه2158
          110,500,000         110,500,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/06/05قوشچی ، فرشادکشاورزی و توسعه پایداردو ماهنامه2159
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          180,136,000         179,200,000           936,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1377/12/03مدرس صادقی ، محمد حسینکشاورزی و صنعتماهنامه2160

          329,000,000         329,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1380/11/01عیسی خانی ، محمود رضاکشاورزی و غذاماهنامه2161
            20,000,000           20,000,000خوزستان، اهوازتخصصیاستانی1389/07/05انجمن صنفی کارفرمایی کشاورزان استان خوزستانکشاورزیارماهنامه2162
            90,000,000           90,000,000لرستان، کوهدشتعمومی1394/01/31دوست محمدی ، مهدیکشکانپایگاه خبری2163
            34,000,000           34,000,000آذربایجان غربی، مهاباداختصاصیمنطقه ای1394/01/17عبدلی ، محمدکشکولدو فصلنامه2164
            13,340,562        13,340,562تهران، تهرانعمومیاستانی1395/05/04عبدالخالقی ، محمدحسینکشکول آهنگرماهنامه2165
          128,720,000         106,600,000        22,120,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیمنطقه ای1392/12/19سیفدار ، خدیجهکشورهفته نامه2166
            89,100,000           89,100,000آذربایجان شرقی، تبریزاختصاصیسراسری1391/03/01انجمن کارفرمایی کارآفرینان صنعت کفش تبریزکفش تبریزماهنامه2167
          310,000,000         310,000,000گلستان، گرگانعمومی1394/09/09حاجی محمد علی ، طاهرهکالس بیستپایگاه خبری2168
          250,000,000         250,000,000گلستان، کاللهعمومی1394/03/04مرادیانی ، روح انگیزکالله خبرپایگاه خبری2169

کالم اتیسمسالنامه2170
موسسه غیر تجاری خیریه کودکان و نوجوانان اوتیسم 

روشنای فردا کرمان
            20,000,000           20,000,000کرمان، کرماناختصاصیسراسری1397/02/03

            84,500,000           84,500,000کرمان، جیرفتعمومیمحلی1394/11/12رئیسی سرگدار ، جمیلهکالم روزدو هفته نامه2171
            31,000,000           31,000,000خراسان جنوبی، بیرجندعمومیاستانی1387/05/16نوفرستی ، ابوالفضل.کالم نوماهنامه2172
      1,009,022,500         680,400,000    214,500,000   114,122,500تهران، تهراناختصاصیسراسری1373/07/11نبوتی ، جوادکلبه سرگرمیدو هفته نامه2173
            53,000,000           53,000,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1389/07/19غیاثوندیان ، مژگانکلهرهفته نامه2174
          892,625,000         892,625,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/11/07موسسه بین المللی آموزشی ،فرهنگی و هنری راه امامکلیدروزنامه2175
            32,300,000           32,300,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردعمومیاستانی1390/04/06ابراهیمی ، فرشادکمالدو هفته نامه2176
            50,000,000           50,000,000تهران، تهرانعمومی1396/09/20شیخ زاده ، علیکمکیم ماپایگاه خبری2177
            10,000,000           10,000,000کرمان، کرمانعمومیمنطقه ای1387/03/06دلفاردی ، علیکمنزیلماهنامه2178
          136,800,000         136,800,000خراسان رضوی، مشهدتخصصیسراسری1382/12/22گیفانی ، رضاکنترل کیفیتماهنامه2179
          251,300,000         251,300,000سمنان، شاهرودعمومیمنطقه ای1386/04/04امینی ، علیرضاکندوی البرزهفته نامه2180
          390,900,000         390,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/09/25محمدزاده ، علی اکبرکنکاشدو هفته نامه2181
            10,000,000           10,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1375/12/27محققی ، عبدالباسطکوثرکویرهفته نامه2182
            28,000,000           28,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/02/21مرادی آورزمانی ، اصغرکوچه هاماهنامه2183
          291,360,000           66,000,000      225,360,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/12/22پورحسین ، رضاکودکماهنامه2184
          450,000,000         450,000,000تهران، تهراناختصاصی1395/02/27اسم حسینی ، سجادکودک پرسپایگاه خبری2185
          973,460,000         365,300,000      608,160,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/12/08موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سالمتکودک سالمماهنامه2186
            23,165,000           21,500,000           1,665,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/09/10صالح ، النازکودکان آفتابماهنامه2187
          334,000,000         189,000,000    145,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1391/09/20موسسه دانش فرهنگ مینوکودکان و نوجوانانماهنامه2188
            23,500,000           23,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/06/13عبدالوهابی ، فروزانکودکیفصلنامه2189
            10,000,000           10,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1378/07/05پیمان ، شهرزادکورپوماهنامه2190
          107,700,000         107,700,000کردستان، سنندجعمومیاستانی1393/10/08ساعدی ، خباتکورده واریماهنامه2191
          140,000,000         140,000,000کردستان، سنندجعمومی1396/01/21ساعدی ، خباتکورده واری آنالینپایگاه خبری2192
          304,000,000         304,000,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیمنطقه ای1378/09/29غنی زاده ، غالمرضاکوشاهفته نامه2193
            70,000,000           70,000,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیاستانی1390/02/26محمدی ، میثمکوششدو هفته نامه2194
          428,200,000         428,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/07/11موسسه مطبوعاتی مکتب رسانه مدرنکوشیاب نوردو هفته نامه2195
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      1,026,915,000         680,400,000    253,500,000      93,015,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1376/07/28نبوتی ، جوادکوالکدو هفته نامه2196
            22,000,000           22,000,000کردستان، سنندجاختصاصیسراسری1394/12/10حسینی ، سید سلمانکوله پشتیفصلنامه2197
               3,500,000           3,500,000تهران، شمیراناتعمومیسراسری1374/05/09صالحی مقدم ، حسنکوهفصلنامه2198
            41,000,000           41,000,000البرز، کرجعمومیسراسری1395/05/18نصیری ، مهشیدکوه سرفرازفصلنامه2199
          111,000,000           98,000,000        13,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1385/10/25مسعودی نسب ، غالم رضاکوه نورماهنامه2200
          100,000,000         100,000,000کرمان، کوهبنانعمومی1393/11/20زینلی فیروزآبادی ، مجتبیکوهبنان امیدپایگاه خبری2201
            99,810,828           95,200,000           4,610,828چهارمحال و بختیاری، شهرکردعمومیاستانی1387/11/14اللهی ، محمد علیکوهرنگهفته نامه2202
          110,000,000         110,000,000لرستان، کوهدشتعمومی1395/02/13طرهانی نژاد ، ابوطالبکوهنانی نیوزپایگاه خبری2203
          332,108,333         281,000,000        51,108,333سمنان، دامغانعمومیاستانی1396/02/11پریمی ، امیرکویر امروزهفته نامه2204
          194,400,000         194,400,000تهران، ریعمومیسراسری1390/09/21موسسه خیریه کهریزککهریزکماهنامه2205
            40,000,000           40,000,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجعمومی1394/01/17ذکاوت ، محمدکهگیلویه و بویراحمدپایگاه خبری2206
          103,900,000         103,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1388/12/10قاسمی ، بهنامکهندو ماهنامه2207
          326,500,000         326,500,000اصفهان، اصفهانعمومیسراسری1384/04/13هاشمی ، زینبکیاستهفته نامه2208
            40,000,000           40,000,000هرمزگان، کیشعمومی1396/07/24رضائی ، مرتضیکیشوند نیوزپایگاه خبری2209
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/07/25انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایرانکیفیت و بهره وریفصلنامه2210
            15,000,000           15,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/02/18انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایرانکیفیت و بهره وری در صنعت برق ایراندو فصلنامه2211
            44,000,000           44,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/10/04انتصاریان ، فرزینکیفیت و مدیریتفصلنامه2212
          491,870,000         263,700,000         11,250,000    216,920,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1391/07/03شرکت الهام گستر امروزکیک و شیرینیماهنامه2213
          156,300,000         156,300,000کرمان، فهرجعمومیاستانی1393/04/09میر اولیایی ، عظیمکیمیای شرقهفته نامه2214
            32,000,000           32,000,000گلستان، گرگانعمومیمنطقه ای1383/06/05جندقی ، منیرهکیمیای گلستانهفته نامه2215
      1,110,950,000      1,110,950,000اصفهان، اصفهانعمومیسراسری1392/10/16حاجیان حسین آبادی ، مظفرکیمیای وطنروزنامه2216
          390,700,000         390,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/10/04دمندانی ، سولمازکیوسکهفته نامه2217
          252,032,000         239,400,000        12,632,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/09/10حاجی غالمی ، فرشتهکیوسک زندگیماهنامه2218
            20,000,000           20,000,000هرمزگان، بندرعباسعمومیاستانی1382/04/16تیماس ، علیگامرونهفته نامه2219
            40,000,000           40,000,000کهگیلویه و بویراحمد، گچسارانعمومی1394/10/28کائیدی شادگان ، امینگچساران نیوزپایگاه خبری2220
            29,698,108        29,698,108تهران، تهراناختصاصیاستانی1395/11/04بهادری ، هادیگردش نماسالنامه2221
            21,000,000           21,000,000اصفهان، سمیرمعمومیمنطقه ای1394/05/05صابری ، مهرابگردشگران و طبیعتفصلنامه2222
          124,700,000         124,700,000اصفهان، اصفهاناختصاصیاستانی1394/11/12محزونیه ، رضاگردشگری سپاهانماهنامه2223
          350,000,000         350,000,000همدان، نهاوندعمومی1393/06/24سهرابی ، مهدیگروپایگاه خبری2224
            34,000,000           34,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1396/07/24مقنی دهخوارقانی ، علی اصغرگره زرینماهنامه2225
          879,644,799         369,555,530      510,089,269تهران، تهرانعمومیسراسری1384/08/23علمی انواری ، میالدگزارش بازارهفته نامه2226

            16,800,000           16,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/08/18رنجبر پیرستی ، بهزادگزارش بورسهفته نامه2227

          112,000,000         112,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/02/11دهقان ، محمدحسینگزارش زبان فارسیماهنامه2228
          110,500,000         110,500,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1370/11/28انجمن انفورماتیک ایرانگزارش کامپیوترماهنامه2229
            42,000,000           42,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/06/08اسمعیل خطیب ، علیگزارش ماهماهنامه2230
          240,400,000         214,900,000         25,500,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1384/02/05موسسه فرهنگی موسیقی ارغنونگزارش موسیقیماهنامه2231
          472,400,000         472,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/08/25اسمعیل خطیب ، علیگزارش هفتگیدو هفته نامه2232
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            80,000,000           80,000,000مازندران، بابلعمومی1394/02/07شیرزادکبریا ، حسنگزارشگرپایگاه خبری2233
            81,000,000           81,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/09/21محصصیان ، مجیدگزیده دنیای سرامیکفصلنامه2234
          434,800,000         434,800,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1378/08/17لطیفی ، فریباگزیده مدیریتماهنامه2235

گسترش تجارتروزنامه2236
موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و 

تجارت
          271,000,000         271,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/03/10

گسترش صنعتروزنامه2237
موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و 

تجارت
          377,000,000         377,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/09/01

گسترش صنعت معدن و تجارتپایگاه خبری2238
موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و 

تجارت
          300,000,000         300,000,000تهران، تهرانعمومی1395/02/06

          117,600,000         117,600,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/05/02محمدی ، حمیدرضاگستره انرژیماهنامه2239
          373,000,000         373,000,000آذربایجان غربی، میاندوآبعمومیاستانی1390/02/26محمودی ، لیالگشایشهفته نامه2240
          290,000,000         290,000,000تهران، تهرانعمومی1393/11/13مازنی ، محمدمهدیگفت و گویپایگاه خبری2241
            54,000,000           54,000,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1394/05/12احمدی سبزوار ، معصومهگفتار ماماهنامه2242
          174,300,000         149,700,000         24,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1372/01/23ثقفی ، مرادگفتگوفصلنامه2243
      1,344,800,000      1,344,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/09/25شهبازی ، نعمت اهللگلروزنامه2244
            41,482,082           31,000,000        10,482,082تهران، تهرانعمومیسراسری1364/05/31موسسه انتشارات گل افراگل چین تغذیه و تندرستیدو ماهنامه2245
          220,000,000         220,000,000گلستان، رامیانعمومی1393/10/22بای ، راهلهگل رامیانپایگاه خبری2246
            16,000,000           16,000,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجعمومیاستانی1390/10/12موسوی ، سید محمودگل زاگرسهفته نامه2247
            90,900,000           90,900,000اصفهان، اصفهانعمومیسراسری1383/06/05سلطانی رنانی ، فضل الهگل گندمماهنامه2248
            81,400,000           81,400,000آذربایجان غربی، بوکانعمومیمنطقه ای1395/09/01حوریان آلتون ، امیدگالویژدو هفته نامه2249
          178,900,000         178,900,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1393/03/26فرهادی ، الهامگلبرگ اندیشههفته نامه2250
          452,000,000         452,000,000گیالن، رشتعمومیاستانی1382/10/01گیاهی سراوانی ، مسعودگلچین امروزروزنامه2251
            97,787,500           84,400,000        13,387,500کرمان، جیرفتعمومیاستانی1380/06/26مجاز ، بختیارگلدشتهفته نامه2252
            90,800,000           90,800,000گلستان، گرگانعمومیاستانی1383/02/14بابایان ، محمدرضاگلستان سالمهفته نامه2253
          370,000,000         370,000,000گلستان، گرگانعمومی1394/03/04علمدار ، هادیگلستان ماپایگاه خبری2254
            92,300,000           92,300,000گلستان، گرگانعمومیاستانی1386/04/11منصوری رضی ، علیگلستان مهرهفته نامه2255
            48,000,000           48,000,000گلستان، گرگانعمومیسراسری1377/01/24آذری مهر ، محمدگلستان نوهفته نامه2256
          137,900,000         137,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/03/24علی قلی ، محمد جوادگلستان نهج البالغهماهنامه2257
          375,300,000         375,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/08/12شهامی پور ، مسعودگلستانهماهنامه2258
            40,000,000           40,000,000خراسان جنوبی، طبسعمومی1394/03/04کریمی ، اسماعیلگلشن طبسپایگاه خبری2259
          345,000,000         345,000,000گلستان، گرگانعمومیاستانی1378/04/14مکتبی ، احسانگلشن مهرروزنامه2260
            23,000,000           23,000,000یزد، تفتعمومیمحلی1395/01/16مکی زاده تفتی ، زهراگلنار تفتهفته نامه2261
            33,000,000           33,000,000یزد، تفتعمومیاستانی1394/11/12فالح ، محمدرضاگلنار یزددو هفته نامه2262
          377,800,000         260,300,000    117,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/08/29احمدی ، سیده سودابهگلنازماهنامه2263
          555,900,000         270,900,000    285,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/01/16موسسه دانش فرهنگ مینوگلواژه هادو هفته نامه2264
          559,800,000         559,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/04/06موسسه دانش فرهنگ مینوگلهای اقتصادهفته نامه2265
            68,300,000           68,300,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/02/05شرکت وارثان راه مللگنجینه پزشکیماهنامه2266
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1394/07/13موسسه ستاره خردگنجینه نفیسفصلنامه2267
          141,100,000         141,100,000کرمان، بردسیرعمومیمنطقه ای1395/12/16احمدی جوپاری ، حمیدرضاگوارادو هفته نامه2268
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            64,800,000           64,800,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1373/01/25انجمن متخصصین گوارش و کبد ایرانگوارشفصلنامه2269
            20,000,000           20,000,000فارس، شیرازعمومیسراسری1395/12/16اسکندری نسب ، زهراگون آچماقفصلنامه2270
            40,000,000           40,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیمنطقه ای1383/12/19موسسه سخن نگاران پیشگامگونشهفته نامه2271
            59,100,000           59,100,000آذربایجان شرقی، شبسترعمومیاستانی1394/01/31بادامچی وایقان ، حمیدهگونئی خبرهفته نامه2272
          147,900,000         147,900,000آذربایجان شرقی، اهرعمومیاستانی1383/03/04مشرفی ، هاشمگویادو هفته نامه2273
            20,000,000           20,000,000خوزستان، خرمشهرعمومیمحلی1395/05/18دانیاری ، محمد رضاگویشدو هفته نامه2274
          364,000,000         364,000,000قم، قمعمومیمحلی1371/01/18دریاباری ، سیدمحمدحسینگویهروزنامه2275
          435,375,000         263,875,000      171,500,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/03/30نیکخواه بهرامی ، منصورگیتا نماماهنامه2276
          981,600,000         638,500,000    343,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/03/19شرکت الهام گستر امروزگیل بانوهفته نامه2277
            41,000,000           41,000,000گیالن، فومنعمومیاستانی1392/03/27رمضانی سه شنبه ، پیمانگیل رخماهنامه2278
          150,000,000         150,000,000گیالن، رشتعمومی1394/07/06نوروزپور شولمی ، عابدگیل نگاهپایگاه خبری2279
            31,000,000           31,000,000گیالن، رشتعمومیاستانی1391/07/24نیک کار چنیجانی ، معصومهگیالندو هفته نامه2280
          866,000,000         866,000,000گیالن، رشتعمومیمنطقه ای1376/07/28شکوهی راد ، محمد کاظمگیالن امروزروزنامه2281
            41,507,914           10,000,000        31,507,914گیالن، رشتعمومیاستانی1394/08/18زاهدی شلمانی ، احمدگیالن اوجاماهنامه2282
          154,700,000         154,700,000گیالن، رشتعمومیاستانی1382/11/06ابره مرادی پور ، فاطمهگیالن بهترهفته نامه2283

            25,000,000           25,000,000گیالن، رشتعمومیاستانی1394/02/14ابراهیم زاده اصلی فومنی ، رقیهگیالن فردافصلنامه2284

            45,000,000           45,000,000گیالن، رشتعمومیاستانی1359/02/30فائق ، محمدعلیگیالن مافصلنامه2285

            30,000,000           30,000,000گیالن، رشتعمومیاستانی1370/12/12پوراحمد جکتاجی ، محمدتقیگیله وادو ماهنامه2286

          150,000,000         150,000,000سیستان و بلوچستان، میرجاوهعمومی1394/12/24شهرکی ، مریمالدیزپایگاه خبری2287
            21,000,000           21,000,000گیالن، الهیجانعمومیمحلی1394/08/18میرحسینی ، سید مرتضیالهیجانفصلنامه2288
            20,000,000           20,000,000بوشهر، بوشهرعمومی1396/04/26قصاب برازجانی ، افسانهلبخند جنوبپایگاه خبری2289
            43,000,000           43,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/12/16سلطان محمدی ، عاطفهلبخند زندگیماهنامه2290
          245,600,000         245,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/05/12محمد رحیمی فرد ، هوشنگلذت آشپزیدو هفته نامه2291
            20,000,000           20,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/12/08راد ، امیرلذت فیزیکماهنامه2292
            46,500,000           46,500,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1394/01/31داودی نژاد ، محمودلرستان بهتردو هفته نامه2293
          290,498,626         269,700,000        20,798,626لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1382/11/27جمشیدی فر ، حسین رضالرونددو هفته نامه2294
            20,000,000           20,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/03/10سیاوشی ، مژگانلعل سرخفصلنامه2295
          100,000,000         100,000,000گیالن، لنگرودعمومی1393/11/20احمدی ، غالمرضالنگر خبرپایگاه خبری2296
          124,200,000         124,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1387/06/13موسسه مطالعات آینده نگر پارسیانلوله و اتصاالتماهنامه2297
            59,000,000           59,000,000کردستان، سنندجعمومیمنطقه ای1395/01/16عبادی ، ایرجلووتکهدو هفته نامه2298
            36,000,000           36,000,000بوشهر، بوشهرعمومیمنطقه ای1378/02/20عطارزاده ، شکراهلللیانهفته نامه2299
          450,000,000         450,000,000تهران، تهرانتخصصی1392/02/16فردحسینی ، مهسالیزناپایگاه خبری2300
               8,000,000             8,000,000قزوین، قزوینعمومیسراسری1381/09/25درویش پیشه ، کبریمادران و دخترانهفته نامه2301
            80,000,000           80,000,000آذربایجان شرقی، مرندعمومی1396/09/20ابوالحسنی ، ناصرمادوندپایگاه خبری2302
            32,000,000           32,000,000هرمزگان، بندرعباسعمومیمحلی1395/06/01رئیسی مینابی ، خاتونماراکدو هفته نامه2303
          135,600,000         135,600,000گیالن، رشتعمومیمنطقه ای1384/05/17ملکی خشکبیجاری ، فاطمهمارلیکهفته نامه2304
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          669,360,000         199,200,000      240,060,000    230,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1358/09/03شبیری ، سید فخرالدینماشینماهنامه2305
            46,200,000           46,200,000ایالم، ایالمعمومیاستانی1380/09/19حیدری زادی ، عبدالرضامانشتدو هفته نامه2306
          254,000,000         189,000,000       65,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/02/06موسسه دانش فرهنگ مینوماه امیدماهنامه2307
          385,400,000         385,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/30خوانساری ، علیرضاماه عسلدو هفته نامه2308
          677,800,000         677,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1357/10/03باقریان ، رضاماهانهفته نامه2309
            26,000,000        26,000,000خراسان رضوی، کاشمرعمومیاستانی1393/06/31علوی ، سید آرشماهان ترشیزدو هفته نامه2310
            18,000,000           18,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/11/27حاجات نیا ، بهمنماهرویانهفته نامه2311
          141,200,000         137,700,000           3,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1377/05/26هنری ماهور- موسسه فرهنگیماهورفصلنامه2312
          180,000,000         180,000,000قم، قماختصاصی1396/04/12نجمی صادق ، احمدمباحثاتپایگاه خبری2313
          356,400,000         356,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/02/26شکیبی ، خشایارمبدل گرماییماهنامه2314
          150,600,000         150,600,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1388/01/17احسانی ، سیداحسانمبشرهفته نامه2315
          116,900,000         116,900,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1389/12/16نجف وند ، حسنمبشر صبحدو هفته نامه2316
            61,500,000           61,500,000خراسان رضوی، مشهدتخصصیمنطقه ای1369/09/05خزاعی فرید ، علیمترجمدو فصلنامه2317
          145,800,000         145,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/05/16آذرنگار ، جوادمثبتماهنامه2318
      1,216,496,250         761,900,000      454,596,250تهران، تهرانعمومیسراسری1387/11/14آجورلو ، مصطفیمثلثماهنامه2319
          213,900,000         213,900,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/11/17حسینی نیک ، سید عباسمجدماهنامه2320
          134,500,000         134,500,000خراسان رضوی، مشهدتخصصیسراسری1385/05/02انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایرانمجله بلورشناسی و کانی شناسی ایرانفصلنامه2321
            22,000,000           22,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/09/20سازمان نظام مهندسی معدنمجله نظام مهندسی معدنفصلنامه2322
          702,200,000         702,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1369/04/25رحیمی مقیم ، ثمرهمجموعه جدولهفته نامه2323
            81,000,000           81,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/07/25موسسه فرهنگی هنری بنیان علمی سفیر ماندگارمجنون در آتشفصلنامه2324
            44,200,000           44,200,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1394/09/30محمدی ، مهرانمحراب مادو هفته نامه2325
            15,800,000           15,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1371/11/06فیضیان ، حبیبمحکماهنامه2326
            10,000,000           10,000,000مرکزی، محالتعمومیمحلی1396/11/16رضائی ، داودمحالت چه خبردو ماهنامه2327
            30,000,000           30,000,000مرکزی، محالتعمومیمحلی1394/09/30رییس اکبری ، قاسممحالتیهادو هفته نامه2328
          332,200,000         332,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/02/04شرکت الهام گستر امروزمحله پاسداراندو هفته نامه2329
            18,000,000           18,000,000گلستان، گرگانتخصصیسراسری1378/09/01سارلی ، ارازمحمدمختومقلی فراغیفصلنامه2330
          250,000,000         250,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/02/07معصومی سندانی ، مهدیمد و پوشاکپایگاه خبری2331
          367,900,000         367,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/07/12خاکبازمقدم ، منامدیر فرداماهنامه2332
            22,000,000           22,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/03/24گلستان ، افشینمدیران ارشدماهنامه2333
            60,300,000           60,300,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1376/09/10انجمن مدیریت ایرانمدیریتدو ماهنامه2334
          124,080,000         114,000,000         10,080,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1388/08/11مؤسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آلمدیریت ارتباطاتماهنامه2335
            22,000,000           22,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1389/09/01سازمان نظام پرستاری کشورمدیریت پرستاریفصلنامه2336
          334,800,000         334,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1385/09/27مؤسسه فرهنگی هنری خانواده مطهرمدیریت خانهماهنامه2337
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1391/09/20قمصریان ، مهدیمدیریت رسانهماهنامه2338
          395,800,000         395,800,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/03/26کالنی ، رضامدیریت زیستدو هفته نامه2339
            59,400,000           59,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1391/02/11خجسته پور ، علیرضامدیریت کیفیت فراگیردو ماهنامه2340
          191,474,622           33,000,000      158,474,622تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/04/09کیانی ، عبدالرزاقمدیریت نوینماهنامه2341
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            65,000,000           65,000,000مازندران، نورعمومیمنطقه ای1394/03/18کامیاب ماسوله ، سحرمذاکرهدو هفته نامه2342

            11,000,000           11,000,000هرمزگان، بندرعباسعمومیمنطقه ای1382/04/16هاشمی پور پتکویی ، اسماعیلمرجانهفته نامه2343

            10,000,000           10,000,000البرز، کرجعمومیاستانی1394/10/14فالح دوست ، مریممردم البرزماهنامه2344
          147,700,000         147,700,000بوشهر، برازجانعمومیاستانی1390/03/09قاسمی ، حبیبمردم جنوبهفته نامه2345
      1,765,600,000      1,765,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/08/07حزب مردم ساالریمردم ساالریروزنامه2346
      1,162,000,000      1,162,000,000زنجان، زنجانعمومیمنطقه ای1378/11/11سواری ، رضامردم نوروزنامه2347
          895,000,000         895,000,000سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومیمنطقه ای1380/05/08کرد ، باقرمرز پرگهرروزنامه2348
          120,000,000         120,000,000تهران، تهراناختصاصی1392/09/18حسینی ، علیمرغ دامپایگاه خبری2349
            74,600,000           74,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/02/18علی آبادی ، گیتامرواریددو ماهنامه2350
            20,000,000           20,000,000یزد، اردکانعمومیاستانی1388/01/24مروتی شریف آبادی ، حسنمروت اردکاندو هفته نامه2351
            31,000,000           31,000,000فارس، شیرازعمومیمحلی1382/12/22رحیمی ، امینمرودشتهفته نامه2352
      1,058,855,094         700,000,000      358,855,094تهران، تهرانعمومی1384/05/25موسسه فرهنگی خبری هنری مرور وقایع جهانمرور وقایع جهانخبرگزاری2353

            40,000,000           40,000,000گیالن، تالشعمومی1394/08/18اکبرزاده شیرآباد ، سیدحمیدرضامریان خبرپایگاه خبری2354

          313,200,000         313,200,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/08/22بهنام ، مجیدمزرعه دارانماهنامه2355
          114,400,000         114,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/06/10حسینی زاده تبریزی ، ماندانامزهدو ماهنامه2356
          130,500,000         130,500,000فارس، شیرازاختصاصیسراسری1394/02/07خلیفه ، عبدالرسولمسافر ایرانیماهنامه2357
          406,900,000         406,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/02/27فرزاد ، رامتینمساله مدیریتماهنامه2358
            32,000,000           32,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/01/21پژوهشگاه مطالعات آموزش و  پرورشمسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمیفصلنامه2359
          513,000,000         513,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/07/05رساپور ، سعیدمستدامهفته نامه2360
          836,768,000         762,000,000      62,508,000        12,260,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/01/31عباسی فشکی ، فریبامستقلروزنامه2361
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومی1393/06/24عباسی فشکی ، فریبامستقل آنالینپایگاه خبری2362
            20,000,000           20,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1395/01/16حاجی نیاء لیل آبادی ، امیرمسروردو هفته نامه2363
          317,600,000         317,600,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1378/03/31موسسه سیمای سروش پارسیانمشاور خانوادهدو هفته نامه2364
          118,300,000         118,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/06/05زارعی ، مریممشرق زمینماهنامه2365
          400,000,000         400,000,000تهران، تهرانعمومی1391/10/25موسسه فرهنگی مطبوعاتی یاوران خورشید مشرق.مشرقپایگاه خبری2366
            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/05/05صارمی ، ابوطالبمشق تندرستیماهنامه2367
          225,600,000         225,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/12/25امیرکیانی ، الهاممصاحبهماهنامه2368
            54,000,000           54,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/08/01تقوی فرد ، محمدرضامصداقماهنامه2369
            88,900,000           88,900,000ایالم، ایالمتخصصیسراسری1395/10/06محمودیان ، حبیب الهمطالعات ایالم شناسیفصلنامه2370
            44,000,000           44,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/02/14ذاکریان امیری ، مهدیمطالعات بین المللیفصلنامه2371
            77,700,000           77,700,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1388/02/23پژوهشکده تاریخ اسالممطالعات تاریخ اسالمفصلنامه2372
            13,300,000           13,300,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/04/08موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی تاریخی پارسمطالعات تاریخیفصلنامه2373
            65,900,000           65,900,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1396/02/18انجمن حسابداری ایرانمطالعات حسابداری و حسابرسیفصلنامه2374
            26,000,000           26,000,000خراسان رضوی، مشهدتخصصیسراسری1390/06/21موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالممطالعات راهبردی علوم و معارف اسالمفصلنامه2375
            14,800,000           14,800,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1391/02/18موسسه انجمن مدیریت رفتار سازمانی ایرانمطالعات رفتار سازمانیفصلنامه2376
            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1395/09/01موسسه فرهنگی و مطبوعاتی پارس بینا جامعمطالعات روابط عمومیفصلنامه2377
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          106,500,000         106,500,000البرز، کرجعمومیسراسری1395/07/05مالیی ، منیژهمطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعهدو ماهنامه2378
            43,200,000           43,200,000البرز، کرجعمومیسراسری1396/07/24مالیی ، منیژهمطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدارفصلنامه2379
            12,000,000           12,000,000قم، قمتخصصیسراسری1390/07/11موسسه علمی کاربردی پژوهشکده باقرالعلوم عمطالعات معنویدو فصلنامه2380
          185,000,000         185,000,000قزوین، قزوینتخصصیسراسری1394/06/16شمسینی غیاثوند ، حسنمطالعات منافع ملیفصلنامه2381
            20,000,000           20,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/01/22قاسم ، احمدمطبماهنامه2382
            59,000,000           59,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1381/11/21صیادزاده ، رامینمطبخماهنامه2383
            10,000,000           10,000,000لرستان، دلفانعمومیسراسری1394/09/09حسینی ، حسینعلیمطبوعات لرستانماهنامه2384
          453,100,000         338,900,000    114,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/04/21احمدی ، سمیه ساداتمعماماهنامه2385
          189,000,000         189,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1378/01/30مؤسسه معمارنشرمعماردو ماهنامه2386

          124,700,000         124,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/08/04حق شناس کاشانی ، محمد علیمعمار و مد امروزفصلنامه2387

            59,400,000           59,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/11/12یوسفی ، امیر حسینمعماری سبزفصلنامه2388
          214,257,000         178,200,000        36,057,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/09/17زهادی ، احمدمعماری و ساختمانفصلنامه2389
          252,400,000         252,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1370/07/08موسوی ، سید ابوالقاسممعیارهفته نامه2390
            83,200,000           83,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/06/10لطفی ، مهدیمعیار مهندسیماهنامه2391
          205,880,000         103,000,000      102,880,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1392/11/21خدارحمی ، بهروزمعیشتماهنامه2392
          751,000,000         751,000,000گیالن، آستانه اشرفیهعمومیسراسری1380/09/05رنجکش کیسمی ، یونسمعینروزنامه2393
            30,000,000           30,000,000اردبیل، پارس آبادعمومیمنطقه ای1394/11/05لطفی ، اعظممغان امروزدو هفته نامه2394
            45,210,000           38,000,000           7,210,000اردبیل، بیله سوارعمومیاستانی1395/12/16فتحی بیله سوار ، جابرمغان شهر آفتابگیرماهنامه2395
            40,200,000           40,200,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1391/08/22فوالدی ، گلنوشمغانهدو هفته نامه2396
            52,000,000           52,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/05/05سعیدی پور ، سعیدمکانیک ماشینفصلنامه2397
            56,100,000           56,100,000آذربایجان غربی، بوکانعمومیمنطقه ای1394/12/24عثمانی ، ابراهیممکریانهفته نامه2398
          101,400,000         101,400,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیمنطقه ای1385/07/10صفا ، میکائیلمکیالهفته نامه2399
            40,000,000           40,000,000همدان، مالیرعمومی1393/06/24گل محمدی ، محمدمالیری هاپایگاه خبری2400
          160,200,000         160,200,000یزد، یزدعمومیاستانی1329/01/21ملک ، ملک فاروقملکهفته نامه2401
          193,000,000         193,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/12/14موسسه رسانه سازان عصر فن آوریملیتهفته نامه2402
          336,125,000         16,125,000    320,000,000قم، قمعمومیسراسری1385/10/25موسسه فرهنگی آینده روشن بشریتملیکاماهنامه2403
          800,000,000         800,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/11/05حیدری ، محمدمملکتروزنامه2404
          395,700,000         395,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/07/12حیدری ، محمدمملکت پویاهفته نامه2405
            30,000,000           30,000,000اصفهان، آران و بیدگلعمومیاستانی1391/10/25صباری فرد ، علیرضامنادی شهرماهنامه2406
          120,000,000         120,000,000لرستان، خرم آبادعمومی1392/12/19سپهوند ، فاطمهمنارپایگاه خبری2407
          445,624,386         296,000,000      149,624,386تهران، تهرانعمومیسراسری1369/10/10موسسه رسانه ای ریحان نفیسمناطق آزادهفته نامه2408
            40,600,000           40,600,000مازندران، بابلعمومیمنطقه ای1393/07/07آهنگربهان ، مهدیمناظرهدو هفته نامه2409
      1,869,639,788      1,356,600,000           597,400      512,442,388تهران، تهرانعمومیسراسری1382/09/10موسسه روزنامه مناقصه مزایدهمزایده- مناقصه روزنامه2410
            26,000,000           26,000,000قم، قمعمومیسراسری1380/06/19نعمتی ، علیرضامنتظراندو ماهنامه2411
            46,500,000           46,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/08/25کامیابی ، محمدUnique- منحصر ماهنامه2412
          444,000,000         444,000,000سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومیاستانی1385/10/04گزمه ، حسینعلیمندیلروزنامه2413
          132,000,000         132,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/05/17موسسه تصویر منزل پیاممنزلماهنامه2414
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            20,000,000           20,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1358/07/14عبدخدائی ، محمدمهدیمنشور برادریهفته نامه2415
          166,000,000         166,000,000فارس، دارابعمومیمحلی1394/08/18حقیقی ، محمدکاظممنشور دارابهفته نامه2416
            11,500,000           11,500,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومیمحلی1395/09/01کریم آزاد مرجانی ، وحیدمنشور ورزشماهنامه2417
            75,600,000           75,600,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1386/09/26پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرمنظرفصلنامه2418
            68,000,000           68,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/12/18شعبانی ، غالمحسینمنهای فوتبالهفته نامه2419
          947,000,000         947,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/05/18نجف وند ، حسنمواجهه اقتصادیروزنامه2420
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1392/10/16شاکری ، ابوالفضلموبناپایگاه خبری2421
            22,000,000           22,000,000مازندران، ساریعمومیاستانی1394/03/04عزیزی کرویق ، رحمتموثقدو هفته نامه2422
            68,940,086           32,000,000        36,940,086زنجان، زنجانعمومیاستانی1382/05/20نجاری ، فرامرزموج بیداریهفته نامه2423
          100,000,000         100,000,000زنجان، زنجانعمومی1394/01/31نجفی ، ملک نازموج رساپایگاه خبری2424
          263,200,000         263,200,000مازندران، رامسرعمومیسراسری1385/09/27طالش بهرامی ، محمدرضاموج شمالهفته نامه2425
            40,000,000           40,000,000خراسان جنوبی، بیرجنداختصاصیاستانی1390/03/30یسبی ، محمد حسینموج کویرماهنامه2426
          234,300,000         234,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/05/24محمدی ، علیموج نوهفته نامه2427
            44,000,000           44,000,000آذربایجان غربی، بوکانعمومیمنطقه ای1394/03/11عثمانی ، ابراهیمموج ورزشیماهنامه2428
          350,000,000         350,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/06/23رویتوند غیاثوند ، داودمودگانپایگاه خبری2429
          120,000,000         120,000,000البرز، کرجعمومی1394/03/04رضایی ، لیالموسیقی فارسپایگاه خبری2430
          155,200,000         155,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1373/10/23برنجی کلخوران ، پریوش21موسیقی قرن ماهنامه2431

          232,962,500         199,962,500         33,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1374/08/15شفیعی سروستانی ، اسمعیلموعودماهنامه2432

      1,017,400,000         591,400,000    426,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/11/27مؤسسه فرهنگی همه راز موفقیتموفقیتدو هفته نامه2433
            92,202,240           20,000,000      72,202,240تهران، تهراناختصاصیسراسری1391/09/20بوک ، علیرضاموگهماهنامه2434
            38,000,000           38,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/01/17یزدانی تمای ، ابراهیممه شکنپایگاه خبری2435
            10,000,000           10,000,000آذربایجان غربی، مهابادعمومیمنطقه ای1379/10/05بحری ، احمدمهابادماهنامه2436
          170,100,000         170,100,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیاستانی1394/08/04الیاس پور ، سیامکمهاجر غربهفته نامه2437
            86,100,000           86,100,000مرکزی، اراکعمومیاستانی1385/10/25محمدی ، علیمهتابهفته نامه2438
            49,409,000           39,000,000        10,409,000کرمان، جیرفتعمومیمنطقه ای1394/07/13خوشکام ، سید جمالمهتاب شرقدو هفته نامه2439
      1,149,165,638      1,098,000,000        51,165,638آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1359/02/02پیمان ، شهرزادمهد آزادیروزنامه2440
          839,000,000         839,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1392/04/24محمدپورفرد ، علیرضامهد تمدنروزنامه2441
            88,300,000           88,300,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1394/07/06امیری ، حمیدهمهدیارهفته نامه2442
          134,000,000         134,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1382/05/20تقوی طلب ، سیدایوبمهر اردبیلهفته نامه2443
            45,900,000           45,900,000آذربایجان شرقی، بنابعمومیمنطقه ای1380/12/13کاظم نژند اصل ، عباسقلیمهر بنابهفته نامه2444

          173,000,000         173,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/08/26تعاونی حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریمهر پارسهماهنامه2445

          214,810,059         198,400,000        16,410,059تهران، تهرانعمومیسراسری1394/09/30کنعانی پور ، حمیدمهر پارسیانماهنامه2446
            80,000,000           80,000,000یزد، یزدعمومی1394/11/26سعید نامه ، سید حسینمهر طلبان یزدپایگاه خبری2447
            84,100,000           84,100,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1395/04/21یزدیزاده ، حدیثمهر کریمانهفته نامه2448
          169,900,000         169,900,000خراسان جنوبی، قائنعمومیاستانی1390/03/30احمدیان ، حسنمهر مشرقروزنامه2449
            56,400,000           56,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1388/07/20- ، -مهر نامهماهنامه2450
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            25,500,000           25,500,000لرستان، خرم آبادعمومیمنطقه ای1391/11/30کورانی فر ، صید علیمهر و ماهدو هفته نامه2451
          427,000,000         427,000,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیسراسری1380/12/06ابراهیمی ، خدادادمهرانروزنامه2452
          150,708,255         124,400,000        26,308,255یزد، یزدعمومیسراسری1379/12/15سعید نامه ، سید حسینمهرطلبانهفته نامه2453
            86,700,000           86,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/09/20موسسه دانش فرهنگ مینومهرکدهدو هفته نامه2454
            10,000,000           10,000,000همدان، همدانعمومیاستانی1394/03/04بیات ، مرتضیمهرنگارماهنامه2455
            71,300,000           71,300,000تهران، تهرانتخصصیاستانی1377/01/24جامعه مهندسان مشاور ایرانمهندس مشاورفصلنامه2456
          202,900,000         149,900,000       53,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/06/05موسسه دانش فرهنگ مینومهندسی امنیتماهنامه2457
          214,786,608         214,786,608تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/09/09سمیعی ، احمدمهندسی ایمنیماهنامه2458
            69,400,000           69,400,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/12/08شوبی ، نادرمهندسی آبدو هفته نامه2459
          364,500,000         364,500,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1378/07/05ماکویی ، صائبمهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهیماهنامه2460
            33,000,000           33,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1395/02/27انجمن علمی مهندسی سازه ایرانمهندسی سازه و ساختفصلنامه2461
          256,500,000         256,500,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/03/10شکیبی ، خشایارمهندسی شیمی و نفتماهنامه2462
            86,300,000           86,300,000مازندران، بابلسراختصاصیمحلی1395/12/02پورتیموری ، مسعودمهندسی صنعت ساختمان و توسعه شهریفصلنامه2463
          115,000,000         115,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1388/01/17موسسه دنیای هنر پردیسمهندسی کشاورزیماهنامه2464
            36,500,000           36,500,000گیالن، رشتتخصصیمنطقه ای1385/12/14پایندانی ، جمشیدمهندسی مدیریتدو ماهنامه2465
            60,000,000           60,000,000آذربایجان غربی، میاندوآبعمومی1396/07/24چتری میاندوآب ، فریدهمیاندوآب پرسپایگاه خبری2466
            30,000,000           30,000,000یزد، میبدعمومیاستانی1387/02/23سعیدی ، مجیدمیبد نوینهفته نامه2467

            15,000,000           15,000,000یزد، میبدعمومی1394/12/24میرمحمدی میبدی ، سید مصطفیمیبدماپایگاه خبری2468

          167,100,000         167,100,000اصفهان، مبارکهعمومیاستانی1384/02/12حسینی مبارکه ، سید مسعودمیر زمانهفته نامه2469
          124,381,700         117,400,000        6,981,700هرمزگان، بندرعباسعمومیمنطقه ای1394/05/05مسلم زاده ، فروغمیراث جرونهفته نامه2470
            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/03/18مسعودی نسب ، غالم رضامیراث گردشفصلنامه2471
            94,500,000           94,500,000گلستان، گرگاناختصاصیسراسری1393/10/08موسسه فرهنگی هنری میرداماد گرگانمیردامادفصلنامه2472
               9,099,398           9,099,398ایالم، ایالمعمومیاستانی1396/07/24کریمی ، شهینمیرکانهفته نامه2473
          120,000,000         120,000,000لرستان، خرم آبادعمومی1394/03/25آزادبختی ، امینمیرمالسپایگاه خبری2474
            20,000,000           20,000,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1394/06/30آزادبختی ، امینمیرمالس نودو هفته نامه2475
          290,000,000         290,000,000تهران، تهراناختصاصی1393/11/06عظیمی ، علیمیگناپایگاه خبری2476
          293,000,000         293,000,000فارس، الرستانعمومیمنطقه ای1371/04/09مویدی ، ابوالحسنمیالد الرستانروزنامه2477
          325,500,000         325,500,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1395/04/21مرادی بلشتی ، عبداهللمیلکانهفته نامه2478
            40,000,000           40,000,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومی1396/07/10مرادی بلشتی ، عبداهللمیلکان آنالینپایگاه خبری2479
            40,000,000           40,000,000هرمزگان، مینابعمومی1392/10/16اسالمی دهوسطی ، حمیدمیناب نیوزپایگاه خبری2480
          133,900,000         133,900,000قزوین، قزوینعمومیسراسری1372/01/30موسسه فرهنگی و هنری مینودر فیروزه ایمینودرهفته نامه2481
            31,000,000           31,000,000قزوین، قزوینعمومیمنطقه ای1385/12/07پیشرویان ورکی ، علیمینوی خردماهنامه2482
      1,190,210,000         696,600,000    493,610,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1391/06/13اسمعیل تبار ، احمدنابغهدو هفته نامه2483
            38,000,000           38,000,000یزد، میبدعمومیاستانی1394/08/04کریم بیکی ، محمد وحیدنارینهفته نامه2484
          313,600,000         313,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/11/05سعیدی پور ، سپیدهنازگلماهنامه2485
          416,200,000         416,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/07/10موسسه مطبوعاتی مکتب رسانه مدرنناشرماهنامه2486
            30,000,000           30,000,000گیالن، رشتعمومیاستانی1391/07/24سامری ، حسنناظرماهنامه2487
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          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/07/05شیخ زاده ، علینامحدودپایگاه خبری2488
            40,600,000           40,600,000مرکزی، اراکعمومیاستانی1394/11/05بصیرت ، سمیهنامه اراکهفته نامه2489
            93,899,100           71,400,000      22,499,100مرکزی، اراکعمومیاستانی1382/04/16نیک عهد ، ابوالفضلنامه امیرهفته نامه2490
            19,000,000           19,000,000خراسان رضوی، گنابادعمومیمحلی1380/11/01شفیعی ، ابوالقاسم.نامه گنابادهفته نامه2491
          760,000,000         760,000,000تهران، تهرانعمومی1393/01/25پورمحمدی ، علینامه نیوزپایگاه خبری2492
          143,500,000         143,500,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1394/11/26موسسه مطالعات ملینامه هویتماهنامه2493
          132,156,786         100,000,000        32,156,786فارس، نی ریزعمومی1394/05/05توکل ، محمد مهدینای ذی خبرپایگاه خبری2494
          100,000,000         100,000,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومی1394/01/31نورانی زنوز ، لعیانای قلمپایگاه خبری2495
      1,065,825,608         224,100,000      723,870,000      117,855,608تهران، تهرانعمومیسراسری1391/09/20موسسه فردای روشن کودکنباتماهنامه2496
      1,356,830,000         209,600,000   1,147,230,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/09/18موسسه فردای روشن کودکنبات کوچولوماهنامه2497

          192,600,000         192,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/09/18جمشیدی الریجانی ، محمد رضانبض اقتصادماهنامه2498

            25,000,000           25,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/10/06خلیلی ، محمدرضانبض بازارهفته نامه2499
            19,000,000           19,000,000زنجان، زنجانعمومیسراسری1393/11/13کرم زاده ، عبداهللنبض زنجانهفته نامه2500
          300,000,000         300,000,000زنجان، خرمدرهعمومی1395/04/21مرادی ، حمدالهنبض سحرپایگاه خبری2501
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومی1394/06/30ورشوچی منفرد ، هانیهنبض ماپایگاه خبری2502
            40,000,000           40,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/09/30نظری مهر ، رضانبض نفتپایگاه خبری2503
            32,414,646           20,000,000        12,414,646ایالم، ایالمعمومیمنطقه ای1379/11/10شریفی ، پرویزنجواهفته نامه2504
          331,730,000           92,300,000      189,430,000       50,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1369/07/30منصوری ، رضانجومماهنامه2505
          126,500,000         126,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/11/24خسروی ، جهانشاهنخبگانماهنامه2506
          364,500,000         364,500,000خراسان رضوی، مشهدعمومیسراسری1381/11/07پاکباز خسروشاهی ، علینخستهفته نامه2507
          500,000,000         500,000,000خراسان رضوی، مشهدعمومی1391/09/13پاکباز خسروشاهی ، علینخست نیوزپایگاه خبری2508
          378,532,500         370,500,000           8,032,500خراسان رضوی، مشهدعمومیسراسری1394/03/25پاکباز خسروشاهی ، علینخست ورزشیهفته نامه2509
          256,500,000         256,500,000بوشهر، بوشهرعمومیمنطقه ای1390/03/09بشاری ، شهنازنخل جنوبهفته نامه2510
            54,600,000           54,600,000خوزستان، اهوازعمومیمنطقه ای1396/05/23غیبی پور ، جهانگیرنخل و بلوطدو هفته نامه2511
          188,000,000         188,000,000زنجان، ابهرعمومیاستانی1380/11/01ربی ، شعبانندای ابهرروزنامه2512
            26,000,000           26,000,000سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومیسراسری1378/07/05لکزایی بهادری ، خدارحمندای اسالمفصلنامه2513
          200,333,921         120,000,000        80,333,921اصفهان، اصفهانعمومی1394/08/25شارعی ، حمیدندای اصفهانپایگاه خبری2514
          123,031,282         104,600,000        18,431,282کرمان، کرمانعمومیاستانی1394/08/04حیدری ، علیندای اعتدال کرمانهفته نامه2515
            10,000,000           10,000,000اصفهان، شهرضاعمومیمحلی1395/03/24رحمتی ، محمدحسینندای امروز شهرضاماهنامه2516
            15,000,000           15,000,000ایالم، ایالمعمومیمنطقه ای1378/12/23محمدی ، علی محمدندای ایالمدو هفته نامه2517
            47,200,000           47,200,000کرمان، بمعمومیاستانی1378/02/20اسدى ، فتح اهللندای بمهفته نامه2518
            49,300,000           49,300,000کرمان، کهنوجعمومیسراسری1396/02/11حمزه ، رضاندای پنج گنجهفته نامه2519
            71,700,000           71,700,000همدان، تویسرکانعمومیمحلی1382/12/22نجیمی ، مهدیندای تویهفته نامه2520
            48,900,000           48,900,000هرمزگان، قشمعمومیاستانی1393/11/13شرف ، راشدندای جزیرههفته نامه2521
            42,000,000           42,000,000آذربایجان غربی، خویعمومیاستانی1381/11/21حجازی فر ، هاشمندای خویهفته نامه2522
          341,000,000         341,000,000خوزستان، اهوازعمومیاستانی1390/05/24نجاتی موسوی ، سید علوانندای رساروزنامه2523
            65,276,979           57,400,000           7,876,979ایالم، ایالمعمومیسراسری1376/06/31سجادی اسدآبادی ، سیدخلیلندای زاگرسهفته نامه2524
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            24,610,830           24,610,830زنجان، زنجانعمومیاستانی1394/07/06محمدی ارهانی ، زهرهندای شهرونددو هفته نامه2525
            26,300,000           26,300,000اصفهان، اصفهانعمومیسراسری1394/12/24ملکی فروشانی ، اکرمندای فرداماهنامه2526
          105,600,000         105,600,000آذربایجان غربی، خویعمومیسراسری1395/02/27کاظم زاده خوئی ، حامدندای قلمماهنامه2527
          143,000,000         143,000,000گیالن، رشتتخصصیمنطقه ای1381/04/17پورناصرانی ، امیرندای کشاورزهفته نامه2528
            30,000,000           30,000,000خراسان رضوی، سبزوارعمومیاستانی1391/04/12مهری ، روح اهلل.ندای کویرماهنامه2529
            43,000,000           43,000,000مازندران، قائم شهرعمومیاستانی1394/06/30کاوه ، میثمندای مازندرانفصلنامه2530
            34,000,000           34,000,000آذربایجان شرقی، ملکانعمومیمحلی1396/07/24عینالو ، سیاوشندای ملکاندو هفته نامه2531
          135,850,000         105,200,000        30,650,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/10/12امینی ، فرخندای میهنهفته نامه2532
          288,000,000         288,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1372/11/04سلطانی نژاد ، امیدندای وحدت کرمانروزنامه2533
          175,800,000         175,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/11/12دریس ، هادیندای وطنهفته نامه2534
          130,300,000         130,300,000تهران، قرچکعمومیسراسری1372/08/10نوش آبادی ، حسینندای والیتهفته نامه2535
          711,540,000         510,900,000   200,640,000هرمزگان، بندرعباسعمومیاستانی1370/10/16عطایی دریایی ، غالمحسینندای هرمزگانروزنامه2536
            21,700,000           21,700,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/08/22عابدی ، امیرندای همراهماهنامه2537
            64,800,000           64,800,000یزد، یزدعمومیاستانی1363/07/10عسکری کامران ، مهدیندای یزدهفته نامه2538

            56,300,000           56,300,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1383/02/21عبدالکریمی داورانی ، محمد جوادنذیرهفته نامه2539

          156,557,146           64,000,000        92,557,146تهران، تهراناختصاصیسراسری1378/09/01سروری زاده کوهپایه ، مسعودنرم افزارماهنامه2540

          273,600,000         273,600,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/07/07امامی رئوف ، سیدشجاع الدیننساجی امروزماهنامه2541

            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1392/09/11امامی رئوف ، سیدشجاع الدیننساجی فردافصلنامه2542

            38,000,000           38,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1387/08/29مفتاحی ، امیننساجی موفقدو ماهنامه2543
            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/05/20ساعت ، اعظم.نسخه دامپزشکیماهنامه2544
          266,400,000         266,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/11/14زمانی ، عفتنسل امروزهفته نامه2545
          111,008,000           95,200,000      15,808,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/01/17مفتخری مظاهری ، علیرضانسل انقالبهفته نامه2546
          151,200,000         151,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/06/03نامورصدیق ، محسننسل جوانماهنامه2547
          270,000,000         270,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/12/04فاتح ، مسعودنسل چهارمماهنامه2548
      1,133,910,000      1,126,250,000        7,660,000اصفهان، اصفهانعمومیسراسری1370/01/26محزونیه ، رضانسل فرداروزنامه2549
          182,300,000         182,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/05/04محزونیه ، رضانسل فردای ورزشیهفته نامه2550
            31,000,000           31,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1390/10/05موسوی ، سیدعلینسل مهتابدو هفته نامه2551
            41,000,000           41,000,000اصفهان، گلپایگانعمومیاستانی1394/06/23اعظمی ، وحیدنسل نوهفته نامه2552
      1,162,000,000      1,162,000,000گیالن، رشتعمومیسراسری1376/01/25بهمنی جاللی ، ابراهیمنسیمروزنامه2553
            44,386,608           31,000,000        13,386,608زنجان، ابهرعمومیاستانی1391/02/04ذوالقدر ، احمدنسیم ابهررودروزنامه2554
            43,000,000           43,000,000آذربایجان شرقی، ورزقانعمومیمحلی1395/06/08سعادت پور ، جمالنسیم ارسباراندو هفته نامه2555
            80,000,000           80,000,000خراسان شمالی، بجنوردعمومی1396/07/24خادمی ، علینسیم امروزپایگاه خبری2556
          101,397,938           70,200,000        31,197,938کرمان، سیرجانعمومیاستانی1393/08/05فتحی زاده ، فرهادنسیم امیدهفته نامه2557

            34,187,916        34,187,916تهران، تهرانعمومی1394/11/12علی حسینی عباسی ، محمدرضانسیم ایرانپایگاه خبری2558

            30,000,000           30,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1391/08/22عبدالهی ، نجات.نسیم آذربایجانماهنامه2559
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          385,200,000         385,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/07/10موسسه دانش فرهنگ مینونسیم آرزوهفته نامه2560
          346,552,136         200,000,000      146,552,136تهران، تهرانعمومی1392/11/07موسسه مطبوعاتی نوین رسانه سپهر تصویرنسیم آنالینپایگاه خبری2561
            31,000,000           31,000,000هرمزگان، قشمعمومیاستانی1395/06/08مرداسنگی ، عبدالجلیلنسیم بادگیردو ماهنامه2562

          531,712,500         465,300,000         66,412,500تهران، تهرانعمومیسراسری1388/04/03طباطبایی میرک اباد ، سید محمد مهدینسیم بیداریماهنامه2563

            41,000,000           41,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/06/01طاهرخانی ، مریمنسیم تازهماهنامه2564
            60,000,000           60,000,000کهگیلویه و بویراحمد، گچسارانعمومی1395/03/10ذوالقدرپور ، اسالمنسیم  توسعهپایگاه خبری2565
            75,300,000           75,300,000بوشهر، بوشهرعمومیاستانی1377/04/01خلف پور ، امیرنسیم جنوبهفته نامه2566
            42,677,323           40,000,000           2,677,323گیالن، رشتعمومی1392/02/16بهمنی جاللی ، ابراهیمنسیم خبرپایگاه خبری2567
               7,164,595             7,164,595خراسان شمالی، بجنوردعمومیمنطقه ای1377/01/24محمدی ، محمد ابراهیمنسیم خراسان شمالیروزنامه2568
          810,000,000         810,000,000خوزستان، اهوازعمومیاستانی1380/10/10سالمت دوم ، علینسیم خوزستانروزنامه2569
          100,000,000         100,000,000لرستان، خرم آبادعمومی1393/10/22رحمتیان ، بتولنسیم دلفوپایگاه خبری2570
          109,700,000         109,700,000کهگیلویه و بویراحمد، یاسوجعمومیاستانی1387/12/26موسوی اصل ، سید ولینسیم دناهفته نامه2571
            60,000,000           60,000,000ایالم، دهلرانعمومی1393/11/20علی زاده ، میرزانسیم دهلرانپایگاه خبری2572
            10,000,000           10,000,000فارس، پاسارگادعمومیمحلی1393/06/10موسسه فرهنگی هنری آموزشی الرحمن فارسنسیم رحمانیفصلنامه2573
          202,005,501         134,100,000        67,905,501مازندران، قائم شهرعمومیمنطقه ای1395/03/24علیزاده ، مستورهنسیم سبزهفته نامه2574
          350,909,285         340,200,000        10,709,285گیالن، لنگرودعمومیمنطقه ای1382/02/22بهمنی جاللی ، ابراهیمنسیم شمالهفته نامه2575
            33,800,000           33,800,000خراسان رضوی، خلیل آبادعمومیاستانی1394/05/05نوری ، محمودنسیم فجر خراساندو هفته نامه2576
          100,000,000         100,000,000خراسان جنوبی، قایناتعمومی1393/12/11مسلمانزاده ، نصرتنسیم قاینپایگاه خبری2577
            30,600,000           30,600,000آذربایجان شرقی، ملکانعمومیمحلی1393/10/22نوری ، مهدینسیم قلمماهنامه2578
            62,300,000           62,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1369/02/24ناظم زاده هرندی ، حسیننسیم گزارشهفته نامه2579
            10,000,000           10,000,000یزد، یزدعمومیاستانی1381/11/07ابرقوئی ، محمدرضانسیم یزددو هفته نامه2580
            10,000,000           10,000,000خوزستان، اهوازعمومیاستانی1385/11/16معتمدنیا ، بهمننشاط خوزستانهفته نامه2581
          220,000,000         220,000,000همدان، بهارعمومی1393/11/20کریمی رادپور ، مرضیهنشاط شهرپایگاه خبری2582
            40,000,000           40,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/03/06محمدی ، علینشاط و زندگیهفته نامه2583
          140,000,000         140,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/03/24موسسه سیمای سروش پارسیاننشان برترماهنامه2584
            20,000,000           20,000,000همدان، همدانعمومیمنطقه ای1383/03/18معظمی ، عبدالعلینشر اندیشهدو هفته نامه2585
          903,734,300         902,000,000        1,734,300اصفهان، اصفهانعمومیاستانی1378/09/29شرکت رسانه گستر نصف جهاننصف جهانروزنامه2586
          198,585,234         164,400,000        34,185,234بوشهر، بوشهرعمومیمنطقه ای1378/04/07الوری ، حسننصیر بوشهرهفته نامه2587
          104,345,417           43,000,000        61,345,417آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1394/09/30سلطانی ، ایرجنظم گستر سهنددو هفته نامه2588
          101,500,000         101,500,000گلستان، گرگانعمومیاستانی1394/12/24دستجردی ، اعظمنغمه استرآبادهفته نامه2589
          150,000,000         150,000,000بوشهر، عسلویهعمومی1393/11/20مؤسسه غیر تجاری هوشمند رسانه امروزنفت امروزپایگاه خبری2590
            25,998,286           25,998,286بوشهر، عسلویهعمومیمنطقه ای1394/11/26شعرانی ، عبدالحمیدنفت جنوبهفته نامه2591
            90,000,000           90,000,000کهگیلویه و بویراحمد، گچسارانعمومی1395/06/01مرادی طوف خیمه ، نسریننفت سارانپایگاه خبری2592
            25,000,000           25,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/11/07چاقری ، محمدنفت گاز و انرژیماهنامه2593
          300,000,000         300,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/12/24قدیری رازلیقی ، مهدینفت ماپایگاه خبری2594
          391,500,000         391,500,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1384/08/30شکیبی ، خشایارنفت و انرژیماهنامه2595
          154,656,000         153,900,000           756,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1387/09/20ذبیحی ، سارانفت و پاالیشماهنامه2596
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            10,000,000           10,000,000فارس، آبادهعمومیمحلی1393/11/06دهقانی ، حامدنفیرماهنامه2597
          218,675,000         205,200,000         13,475,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/04/03همایون پور ، هرمزنقد و بررسی کتاب تهرانفصلنامه2598
          483,000,000         483,000,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومیمنطقه ای1383/02/21نوری عال ، غالمرضانقدحالروزنامه2599
          988,000,000         988,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/03/10یحیائی رودبارکی ، حسیننقشروزنامه2600

            58,000,000           58,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/01/18جیرودی ، شکوهنقش آفرینانماهنامه2601

          434,000,000         434,000,000مازندران، ساریعمومیسراسری1358/10/08شیرزادکبریا ، حسننقش قلمروزنامه2602
          131,800,000         131,800,000گیالن، رشتعمومیاستانی1395/07/19وهابی ، مجتبینقش گیالنهفته نامه2603
          730,800,000         730,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/08/19کیانی ، محمودنقش نوهفته نامه2604
          344,000,000         189,000,000    155,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/11/12موسسه دانش فرهنگ مینونقش هفتمماهنامه2605
            10,000,000           10,000,000فارس، شیرازعمومیمنطقه ای1394/06/30فرهی موسوی ، ندانقطه چینماهنامه2606
            36,000,000           36,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیمنطقه ای1381/09/18نقیب ، سید محمد مسعودنقیبهفته نامه2607
            73,000,000           73,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1376/05/06بلوردی ، ذبیح اهللنگارستانهفته نامه2608
          543,777,680         433,500,000      110,277,680تهران، تهرانعمومیسراسری1394/07/13قنبری ، سحرنگاشتهماهنامه2609
            79,300,000           79,300,000ایالم، ایالمعمومیاستانی1395/02/27شکربیگی ، سعیدنگاه ایالمدو هفته نامه2610
            20,000,000           20,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیسراسری1395/03/10طاهری ، اسماعیلنگاه بیستهفته نامه2611
            24,000,000           24,000,000هرمزگان، بندرعباسعمومیاستانی1387/03/20نعمتی ، محمد.نگاه روزهفته نامه2612
            40,000,000           40,000,000سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومیاستانی1394/09/30شجاعی فر ، نرگسنگاه زاهدانهفته نامه2613
            42,000,000           42,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/08/03نگاه شرقی سبزنگاه شرقیفصلنامه2614
            35,000,000           35,000,000قزوین، قزوینعمومیاستانی1392/03/06مافی ، امیدرضانگاه قزوینهفته نامه2615
            41,537,500           30,000,000        11,537,500کرمان، جیرفتعمومیاستانی1392/09/18سعیدی ، سعیدنگاه مادو هفته نامه2616
          529,100,000         529,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/05/26موسسه پیک نامه امروزنگاه مردمهفته نامه2617
          174,100,000         174,100,000تهران، تهرانعمومیمحلی1395/07/19صادق زاده ، صداقتنگاه مللماهنامه2618
          446,119,382         330,400,000      100,625,000        15,094,382تهران، تهرانعمومیسراسری1371/03/26میرزایی ، علینگاه نوفصلنامه2619
          776,900,000         776,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/11/06شفق ، داودنگاه هستیماهنامه2620
          215,500,000         215,500,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1390/03/30حاتمی لنکرانی ، نسریننگهداری و تعمیرات در صنایع معدن، سیمان و فوالددو ماهنامه2621
          243,900,000         243,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1395/03/24حاتمی لنکرانی ، نسریننگهداری و تعمیرات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمیدو ماهنامه2622
            33,000,000           33,000,000لرستان، ازناعمومیاستانی1389/12/16بیرانوند ، خدیجهنگین اشترانکوهماهنامه2623
          361,000,000         361,000,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیمنطقه ای1387/08/22شیاری ، علینگین آذربایجانروزنامه2624
            20,000,000           20,000,000کرمان، کرمانعمومیمحلی1396/10/04کریمی زاده ، عباسنگین بمدو هفته نامه2625
            63,400,000           63,400,000هرمزگان، بندرعباسعمومیمحلی1395/04/21پورباقری ، اشرفنگین بندردو هفته نامه2626
          201,600,000         201,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/08/18شایان امین ، سیامکنگین دندانپزشکیماهنامه2627
            31,000,000           31,000,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1387/12/26ملکی شاهیوند ، مهنوشنگین زاگرسهفته نامه2628
            21,000,000           21,000,000زنجان، خرمدرهعمومیاستانی1378/12/23شیخی ، جمشیدنگین سبزهفته نامه2629
            19,000,000           19,000,000کرمان، سیرجانعمومیمحلی1394/06/23کریمی زاده ، عباسنگین سیرجانماهنامه2630
            93,384,438           93,384,438خراسان جنوبی، قائنعمومیمحلی1394/11/26صحرایی ، محمدباقرنگین شرقماهنامه2631
            12,000,000           12,000,000کرمان، کرمانعمومیاستانی1383/02/21کریمی زاده ، عباسنگین کرمانهفته نامه2632
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1393/04/09رخ فرد ، محمدصادقنماپایگاه خبری2633
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            24,000,000           24,000,000گلستان، گرگانتخصصیاستانی1385/05/02سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستاننماد گلستانفصلنامه2634
          115,000,000         115,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1377/04/01انجمن هنر های نمایشی ایران.نمایشماهنامه2635
          148,400,000         148,400,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/10/10فرمانی ، شهرامنمایشگاهفصلنامه2636
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1393/06/24رسولی ، امیرابراهیمنمایندهپایگاه خبری2637
          130,710,000         120,000,000         10,710,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/03/11رسولی ، امیرابراهیمنماینده امروزماهنامه2638
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1396/05/23محمدی ، نازیالنمایه بانکپایگاه خبری2639
          292,100,000         292,100,000خراسان جنوبی، بیرجندعمومیسراسری1378/12/23زاهدی پور ، ابوالفضلنو اندیشهفته نامه2640
            54,000,000           54,000,000مازندران، ساریعمومیاستانی1395/02/27قلی زاده آغوزی ، علیرضانو اندیشان شمالماهنامه2641
          200,000,000         200,000,000تهران، تهرانعمومی1396/02/18توکلی ، حسننواندیش ایرانیانپایگاه خبری2642
            40,000,000           40,000,000کرمانشاه، گیالنغربعمومی1395/02/13احمدپور ، علینوای گیالنغربپایگاه خبری2643
          170,900,000         170,900,000کرمانشاه، سرپل ذهابعمومیمنطقه ای1383/06/05بسطامی ، شهسوارنوای وقتهفته نامه2644
          534,220,000         282,000,000      131,840,000    120,380,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/03/18شبیری ، شیوانوآورماهنامه2645
      1,545,352,970      1,412,800,000      30,589,800      101,963,170تهران، تهرانعمومیسراسری1380/10/10نعیم محبوبی ، فیروزنوآورانروزنامه2646
            10,000,000           10,000,000خراسان رضوی، بردسکنعمومیاستانی1393/03/26طاهری ، عمادنوبهار بردسکنماهنامه2647
          125,368,172         106,500,000        18,868,172تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/23آقاجانی ، مهدینوتاشهفته نامه2648
      1,086,000,000      1,086,000,000خوزستان، اهوازعمومیمنطقه ای1373/08/09موسوی زاده ، سید محمد طاهرنور خوزستانروزنامه2649
          517,600,000         517,600,000اصفهان، اصفهانعمومیسراسری1393/11/13محققیان ، مجیدنوسانهفته نامه2650

          164,700,000         164,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/08/26واحدی پور تبریزی ، غالمحسیننوشتافصلنامه2651

          251,600,000         251,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/01/22بامدادیان ، محمدرضانوعروسماهنامه2652
          195,000,000         195,000,000مرکزی، اراکعمومیمحلی1369/03/28الحسینی ، سید محسننوید اراکروزنامه2653
          412,100,000         412,100,000خراسان رضوی، تربت حیدریهعمومیمنطقه ای1382/11/27ساالر مقدم ، محمدرضانوید خراساندو هفته نامه2654
            50,700,000           50,700,000اردبیل، اردبیلعمومیمنطقه ای1385/08/01بخشی زاد ، رسولنوید سحردو هفته نامه2655
          350,000,000         350,000,000تهران، تهرانعمومی1393/02/29منشوری ، مسعود.نوید صبحپایگاه خبری2656
            87,500,000           87,500,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1390/02/19رحیمی نسب ، رضانوید لرستانهفته نامه2657
            20,399,316           10,000,000        10,399,316کرمان، نجف شهرعمومیمحلی1394/08/04نجف آبادی پور ، محمدرضانویدشهرماهنامه2658
          257,200,000         257,200,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1378/09/29موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگنوین پزشکیهفته نامه2659

          207,805,958           87,800,000      29,172,000        90,833,958تهران، تهرانتخصصیسراسری1383/06/05صفری گیری ، آمنهنوین دارودو هفته نامه2660

            31,456,875           10,000,000        21,456,875تهران، تهرانعمومیسراسری1393/11/20شیخ االسالمی ، علینهاد خانواده سالمفصلنامه2661
            89,500,000           89,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/01/21آقاحسینی ، محبوبهنهاد مردمیدو هفته نامه2662
            98,600,000           98,600,000آذربایجان شرقی، تبریزعمومیاستانی1394/10/28ایریلوزادیان ، سعیدنهال امیدهفته نامه2663
          520,000,000         520,000,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1358/08/12شیرزادکبریا ، حسننهضت شمالروزنامه2664
          413,100,000         413,100,000فارس، نی ریزعمومیمنطقه ای1393/05/13شعبانپور ، غالمرضانی ریزان فارسهفته نامه2665
            60,000,000           60,000,000سیستان و بلوچستان، زابلعمومی1393/11/13کشته گر ، مهدینی زار خبرپایگاه خبری2666
          569,680,000         525,100,000         44,580,000تهران، تهرانعمومیسراسری1385/08/22ایمانی ، شهرامنی نیماهنامه2667
            61,300,000           61,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/09/20موسسه فردای روشن کودکنی نی نباتماهنامه2668
          164,500,000         164,500,000البرز، کرجاختصاصیسراسری1394/08/25فرجام ترخونی ، علیرضانیازمندیهای ساختمانماهنامه2669
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          126,876,000           72,200,000        54,676,000تهران، تهرانعمومیاستانی1368/12/14اکرمی ، حمید رضانیروهفته نامه2670
            80,000,000           80,000,000اصفهان، اصفهاناختصاصی1395/05/04مسیبی ، محمدنیروگاهیانپایگاه خبری2671
            61,500,000           61,500,000فارس، دارابعمومیمحلی1395/07/19صالحی ، مجتبینیک اندیشان دارابماهنامه2672
            32,500,000           32,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/01/23توکلی کجانی ، الهامنیک تنماهنامه2673
          905,130,000         602,100,000         67,530,000    235,500,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1390/04/06حیدری ، محمدنیک و نوماهنامه2674
          232,200,000         232,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/07/30انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی ایراننیکیماهنامه2675
          250,000,000         250,000,000گلستان، گالیکشعمومی1393/11/06کوهی ، امیننیلکوهپایگاه خبری2676
            10,000,000           10,000,000گیالن، رشتعمومیمنطقه ای1394/06/16ظهر ریحانی ، طاهرهنیلگونماهنامه2677
          841,600,000         841,600,000فارس، شیرازعمومیسراسری1376/07/14موسسه فرهنگی هنری پیشگامان نیم نگاهنیم نگاهروزنامه2678
            40,000,000           40,000,000گلستان، گرگانعمومی1395/02/13آذری مهر ، محمدنیمروز گلستانپایگاه خبری2679
          374,000,000         374,000,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1394/05/12شرکت وارشوارشروزنامه2680
          200,000,000         200,000,000لرستان، خرم آبادعمومی1395/07/05عبداله زاده ، میثموارک نیوزپایگاه خبری2681
          495,068,650         306,000,000      189,068,650کرمان، کرمانعمومیاستانی1386/06/26طاهری ، محمدصادقواقعهروزنامه2682
          100,000,000         100,000,000کردستان، سقزعمومی1396/07/24حسن نژاد ، مسعودواکاویپایگاه خبری2683
          100,600,000         100,600,000گیالن، رشتعمومیمنطقه ای1381/09/18محمدپور ، مجیدواکنشهفته نامه2684
            50,100,000           50,100,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/09/17غنی زاده ، محمدواالشهرماهنامه2685
            44,000,000           44,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/09/09خسروی ، سمیهوالدینماهنامه2686
            10,000,000           10,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/04/06جمالی فرد ، اصغروالفجرماهنامه2687
            99,200,000           99,200,000اصفهان، اصفهانعمومیمنطقه ای1384/05/10والی پور ، زهرهوالیهفته نامه2688
          110,700,000         110,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/12/10فرمانی ، شهرامواوفصلنامه2689
          302,137,500           33,600,000      268,537,500تهران، تهرانتخصصیسراسری1378/08/24موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهرانوب ماهنامه2690
          209,000,000         209,000,000خوزستان، اهوازعمومیمحلی1382/12/22شریعتی ، محمدباقروحدتروزنامه2691
            10,000,000           10,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1381/02/02اکبری ، یوسفوحدت اردبیلهفته نامه2692
            66,000,000           66,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/06/13محرابی ، حسنوحیدماهنامه2693
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1395/10/06شرکت طراحان نوین ورزشی هومنورا فوتبالپایگاه خبری2694
            60,000,000           60,000,000کرمانشاه، کرمانشاهعمومی1395/09/01ربیع زاده ، میالد19ورزش پایگاه خبری2695
            90,135,000           48,000,000      42,135,000اصفهان، اصفهانعمومیاستانی1384/04/06شرکت رسانه رویداد پارسیورزش ایرانیماهنامه2696
          878,273,742         300,000,000      578,273,742تهران، تهرانعمومی1391/12/21موسسه فرهنگی هنری محتواپردازان فراکاوورزش سهپایگاه خبری2697
            40,000,000           40,000,000کرمان، کوهبنانعمومی1395/01/23اکبری ، محمدجوادورزش کوهبنانپایگاه خبری2698
            32,000,000           32,000,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1393/10/15داودی نژاد ، محمودورزش و اقتصاد لرستانماهنامه2699

          116,000,000         116,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/06/31واحدی پور تبریزی ، غالمحسینورزش و تصویرماهنامه2700

            60,600,000           60,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/03/25سالکی نیا ، یعقوبورزش و زن ایرانیماهنامه2701

            20,000,000           20,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/06/08محمدی ، علیورزش و زندگیهفته نامه2702

          281,600,000         281,600,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/08/15توکلی اژیه ، حسامورزش و هنردو هفته نامه2703
            44,000,000           44,000,000ایالم، ایالمعمومیاستانی1390/02/05فروزش ، روح الهوریاماهنامه2704
            80,000,000           80,000,000قم، قماختصاصی1394/11/05محققی ، محمد مهدیوسائلپایگاه خبری2705
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            53,000,000           53,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1380/11/29سیدقراء ، امیرحسینوطندو هفته نامه2706
      2,859,472,639      1,469,000,000   1,390,472,639تهران، تهرانعمومیسراسری1386/11/01بذرپاش ، مهردادوطن امروزروزنامه2707
            53,000,000           53,000,000کرمان، عنبرآبادعمومیاستانی1394/11/05محمدی ، فاطمهوطن ماهفته نامه2708
            23,000,000           23,000,000مرکزی، اراکعمومیاستانی1388/12/10خسروی ، محمدوفاق ملیهفته نامه2709
          596,160,000         591,000,000        5,160,000مرکزی، اراکعمومیاستانی1387/08/22یوسفی راد ، نیرهوقایع استانروزنامه2710
          150,000,000         150,000,000تهران، تهرانعمومی1393/04/09قاسمی ، نوروزوقتپایگاه خبری2711
            23,000,000           23,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/12/24نصراله زاده برزی ، ساراوقت اضافههفته نامه2712
          258,300,000         258,300,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1391/07/10ستار ، معصومهوکیلماهنامه2713
          599,500,000         429,500,000    170,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/12/16احمدی ، سمیه ساداتوکیل  باشی ماهنامه2714
          812,000,000         812,000,000قزوین، قزوینعمومیاستانی1363/09/13موسوی ، سید عبدالعظیموالیت قزوینروزنامه2715
            90,000,000           90,000,000لرستان، کوهدشتعمومی1394/06/16ناصری ، حسینوهارپایگاه خبری2716
          300,000,000         300,000,000تهران، تهرانعمومی1394/11/12افشاری ، معصومهویترینپایگاه خبری2717
            40,000,000           40,000,000ایالم، ایالمعمومی1393/01/25صیدمحمدی ، فرج الهویراپایگاه خبری2718
            64,255,720        64,255,720تهران، تهرانعمومی1395/11/04شرکت بهسود اندیشان فرداویرا بورسپایگاه خبری2719
            54,600,000           52,000,000         2,600,000گیالن، الهیجانعمومیسراسری1393/10/08اسداله پور ، حسنویرگولدو فصلنامه2720
          214,400,000         214,400,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1394/03/25علی نژاد ، جوادویرنامههفته نامه2721
            64,995,695        64,995,695مازندران، نوشهرعمومیمنطقه ای1393/10/08پاشا زانوسی ، ولی الهویشارهفته نامه2722
            20,000,000           20,000,000کرمانشاه، کرمانشاهاختصاصیاستانی1396/07/10مرادی بلشتی ، عبداهللویلکانماهنامه2723
          115,800,000         115,800,000گیالن، رشتعمومیمحلی1370/10/16ضیابری سیدین ، سید حسینهاتفهفته نامه2724
            59,000,000           59,000,000سیستان و بلوچستان، زاهدانعمومیاستانی1394/06/23سنچولی پردل ، محسنهاتف جوانماهنامه2725
          210,900,000         210,900,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1395/05/04سیفی ، فاطمههارش خبرهفته نامه2726
          140,000,000         140,000,000آذربایجان غربی، مهابادعمومی1394/08/04وطمانی ، هرمانهاژهپایگاه خبری2727
            40,000,000           40,000,000بوشهر، دشتستانعمومی1394/03/04حسام مقدم ، اسماعیلهامون ایرانپایگاه خبری2728
          110,000,000         110,000,000آذربایجان غربی، بوکانعمومی1394/10/28بهروزی ، فرحنازهاناخبرپایگاه خبری2729
            20,000,000           20,000,000کردستان، سقزعمومیاستانی1395/04/21اولیائی ، فریبرزهاواری کوردستانماهنامه2730
            27,000,000           27,000,000کردستان، مریوانعمومیمنطقه ای1390/04/13محمدی ، آزادهایافصلنامه2731
            38,563,000           22,000,000        3,563,000        13,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1382/12/22بیژنی اول ، علیرضاهتلدو هفته نامه2732
          900,000,000         900,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1364/04/03مالسعیدی ، سید اصغرهدفروزنامه2733
      1,156,000,000      1,156,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/07/08مالسعیدی ، سید اصغرهدف و اقتصادروزنامه2734
          354,000,000         354,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1391/07/24توکلی اژیه ، سیامکهدیه ماهدو هفته نامه2735
            30,000,000           30,000,000مازندران، آملعمومیاستانی1394/08/25نصیری آملی ، روزبههراز امروزدو هفته نامه2736
            40,000,000           40,000,000هرمزگان، قشمعمومی1392/12/19ذاکری قشمی ، محمد امینهرمزپایگاه خبری2737
            40,000,000           40,000,000هرمزگان، مینابعمومی1394/08/04کمالی ، مهدیهرمزبانپایگاه خبری2738
               8,000,000             8,000,000هرمزگان، بندرعباسعمومیمحلی1395/10/06موسسه ندای مهر هرمزگانهرمزگامماهنامه2739
            82,500,000           82,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/06/19قوی فکر ، رضاهزار نقشماهنامه2740
            31,000,000           31,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/08/25موسسه فرهنگی مطبوعاتی هزاره سوم پارس پژواکهزاره سومهفته نامه2741
            98,000,000           98,000,000اصفهان، اصفهانعمومیاستانی1386/05/22سلیمیان ریزی ، محمودهشت بهشتهفته نامه2742
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          150,000,000         150,000,000گیالن، رشتعمومی1394/05/12منفرد چماچار ، سید هادیهشت دی خبرپایگاه خبری2743
          350,000,000         350,000,000تهران، تهرانعمومی1393/08/26تقدسی ، احسانهشت صبحپایگاه خبری2744
            16,000,000           16,000,000همدان، همدانتخصصیسراسری1393/03/05استان همدان/دانشگاه آزاد اسالمیهفت حصارفصلنامه2745
          802,000,000         802,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/08/29رویتوند غیاثوند ، داودهفت روز کشاورزانروزنامه2746
      2,562,215,600      2,518,100,000       44,115,600تهران، تهرانعمومیسراسری1377/11/26شرکت هفت صبح ماندگارهفت صبحروزنامه2747
            48,700,000           48,700,000خراسان رضوی، سبزوارعمومیمحلی1395/10/06محمدی دارینی ، جوادهفت قلمدو هفته نامه2748
      1,757,744,811         823,000,000      934,744,811تهران، تهرانعمومیسراسری1383/10/28موسسه پیک نامه امروزهفت نگاههفته نامه2749
          113,507,666           71,900,000        41,607,666کرمان، کرمانعمومیاستانی1390/10/05حسنی سعدی ، محمدهفتوادهفته نامه2750
            74,200,000           74,200,000چهارمحال و بختیاری، بروجنعمومیمنطقه ای1381/11/21کریمی بروجنی ، شجاعهم اندیشانهفته نامه2751
            40,000,000           40,000,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومی1394/01/31نیکنام خواجه پاشا ، سجادهم آواپایگاه خبری2752
            16,200,000           16,200,000چهارمحال و بختیاری، شهرکردعمومیاستانی1393/06/10سلیمی بنی ، صادقهم صدای مردمروزنامه2753
            61,800,000           61,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/05/18تقوی فرد ، محمدرضاهم قلمهفته نامه2754
            76,000,000           76,000,000خوزستان، اهوازعمومیاستانی1394/07/06پرویزی بابادی ، افشارهما خوزستانروزنامه2755
          261,900,000         261,900,000لرستان، خرم آبادعمومیاستانی1395/02/27سعادت راد ، فاطمههمای سعادتهفته نامه2756
            35,500,000           35,500,000گیالن، رشتعمومیاستانی1387/05/23علیپور نیاول ، علیهمای گیالنهفته نامه2757
            45,900,000           45,900,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/06/10نادری دباغ ، علیرضاهمایش پزشکانماهنامه2758
          409,886,123         409,886,123تهران، تهرانعمومیسراسری1377/11/26حزب همبستگی ایران اسالمیهمبستگیروزنامه2759
            44,000,000           44,000,000البرز، کرجعمومیاستانی1394/11/05فالحی ، زهرههمبستگی پویاهفته نامه2760
            97,100,000           97,100,000البرز، کرجعمومیسراسری1394/07/06فالحی ، زهرههمبستگی ملتهفته نامه2761
      1,294,200,000      1,294,200,000همدان، همدانعمومیمنطقه ای1383/06/05طاقتی احسن ، نصرت اهللهمدان پیامروزنامه2762
            30,000,000           30,000,000همدان، همدانعمومیاستانی1390/05/11فریدونی ، غالمرضاهمدان سالمدو هفته نامه2763
            35,352,428        35,352,428همدان، همدانعمومی1393/06/24ثقفی ، علیهمدان فوتبالپایگاه خبری2764
          100,000,000         100,000,000همدان، همدانعمومی1394/06/24اکبری ، محبوبههمدان ورزشپایگاه خبری2765
      1,672,000,000      1,672,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/03/28شجاع پوریان ، ولی اهللهمدلیروزنامه2766
            36,000,000           36,000,000مازندران، محمودآبادعمومیمنطقه ای1394/07/06مرادی ، ابوذرهمدلی شمالهفته نامه2767
            49,200,000           49,200,000همدان، همدانعمومیمنطقه ای1393/06/10ربانی مهر ، اسدالههمدلی همدانهفته نامه2768
            43,000,000           43,000,000خراسان رضوی، مشهدعمومیسراسری1393/06/10حجت ، زهراهمدمفصلنامه2769
            91,900,000           91,900,000گیالن، رشتعمومیاستانی1396/04/12شکوهی راد ، محمد کاظمهمراه شماهفته نامه2770
            10,000,000           10,000,000تهران، شهریارعمومیاستانی1394/11/05دویران ، علیهمراه مردمماهنامه2771
1,075,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/07/28موسسه دانش فرهنگ مینوهمراهانهفته نامه2772  499,400,000         1,574,400,000      
          142,200,000         142,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/04/26رئیسی ، شیماهمزبانماهنامه2773
            63,636,555           53,100,000        10,536,555گلستان، گرگانعمومیسراسری1380/06/19کاظمی ، تاج محمدهمزیستیهفته نامه2774
          147,100,000         147,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/09/25مرادی آورزمانی ، مژگانهمسایه سبزدو هفته نامه2775
            73,800,000           73,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1376/07/21یونسی ، افسانههمسرهفته نامه2776
          114,711,600    114,711,600تهران، تهرانعمومیسراسری1371/02/15شرکت همشهریهمشهریروزنامه2777
            78,000,000       78,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1390/12/01شرکت همشهری24همشهری هفته نامه2778
          173,100,000    173,100,000تهران، تهرانعمومیسراسری1389/12/23شرکت همشهریهمشهری بچه هاهفته نامه2779
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            30,550,000       30,550,000تهران، تهرانعمومیاستانی1383/04/08شرکت همشهریهمشهری تندرستیهفته نامه2780
          400,000,000    400,000,000تهران، تهرانعمومیاستانی1383/04/08شرکت همشهریهمشهری جوانهفته نامه2781
            78,000,000       78,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1389/12/23شرکت همشهریهمشهری داستانماهنامه2782
            52,000,000       52,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1390/01/29شرکت همشهریهمشهری سرزمین منماهنامه2783
          799,000,000         799,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1392/09/18حزب وحدت و همکاری ملیهمکاری ملیروزنامه2784
            97,200,000           97,200,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/09/27شهنواز ، حسنهمگام با کشاورزیماهنامه2785
            51,000,000           51,000,000مازندران، ساریعمومیمنطقه ای1388/02/23شجاعی کیاسری ، سید رمضانهموالیتیهفته نامه2786
          367,200,000         367,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/09/25نزهتی تصوری ، شاهینهمه با همماهنامه2787
            40,000,000           40,000,000لرستان، کوهدشتعمومی1394/10/14درویشی ، احسانهناپایگاه خبری2788
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانتخصصی1391/08/22قزلباش ، بهروزهنرپایگاه خبری2789
            75,000,000           75,000,000تهران، تهرانتخصصیاستانی1383/06/05شیخ زاده ، علیهنر ایرانیماهنامه2790
          307,300,000         135,000,000         37,500,000    134,800,000تهران، تهرانعمومیسراسری1382/06/31شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزیهنر آشپزیماهنامه2791
          500,000,000         500,000,000تهران، تهرانعمومی1394/08/18افضلی ، مهدیهنر آنالینپایگاه خبری2792
            55,400,000           55,400,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1390/06/28چهره ا ی لنگرودی ، سهیلهنر بسته بندیدو ماهنامه2793
            10,000,000           10,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1394/11/12رضاپور ، نرگسهنر ترکیبیماهنامه2794
            46,000,000           46,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1394/06/30اسماعیل نژاد ، صفوراهنر در سایهماهنامه2795
          572,224,740         405,000,000      140,325,000        26,899,740تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/01/21کالنی ، رضاهنر زماندو هفته نامه2796
          445,500,000         445,500,000تهران، تهرانعمومیسراسری1393/09/10هاشمی نظری فرد ، الهام الساداتهنر ساختماندو هفته نامه2797
            33,000,000           33,000,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/06/31موسسه انتشار نشریه عصر ایرانیانهنر عکاسیماهنامه2798
            72,000,000           72,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1387/08/01نوروزی حسن کیاده ، اللههنر قنادیماهنامه2799
            21,200,000           21,200,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1393/12/11امیری ، داودهنر معاصرماهنامه2800
          224,000,000         224,000,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1385/04/19موسسه فرهنگی هنری هنر معماری قرنهنر معماریفصلنامه2801
            93,300,000           93,300,000تهران، تهرانتخصصیسراسری1377/04/01ستایشگر ، سید مهدیهنر موسیقیدو ماهنامه2802
          161,106,355      161,106,355تهران، تهرانعمومی1392/01/26موسسه فرهنگی هنری مرآت هنرهنر نیوزپایگاه خبری2803
          622,600,000         622,600,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1396/04/26علم الهدی ، امیرحسینهنر و تجربهماهنامه2804
            78,632,118           78,632,118تهران، تهرانتخصصیسراسری1390/03/09پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظرهنر و تمدن شرقفصلنامه2805
          252,300,000         252,300,000تهران، تهرانعمومیسراسری1380/06/26توکلی اژیه ، سیامکهنر هفتهماهنامه2806
            30,000,000           30,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1381/07/01سالمی ، محمدکاظمهنرپوفصلنامه2807
          305,900,000         305,900,000تهران، تهرانعمومیسراسری1395/08/03ربیعی ، مختارهنرسازان روزدو هفته نامه2808

            30,000,000           30,000,000گیالن، رشتعمومیاستانی1394/05/12اسمعیل زاده رودسری ، سلمانهنرسازان گیلماهنامه2809

          763,000,000         763,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1384/04/06شرکت نمایشگاه های بین المللی مجازی جهان سبزهنرمندروزنامه2810
          100,000,000         100,000,000تهران، تهرانعمومی1394/08/04سیف بهزاد ، اردوانهنرنامه امروزپایگاه خبری2811
          797,000,000         797,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1396/06/13رضائی ، جلیلهوادارهفته نامه2812
          165,400,000         165,400,000مازندران، بهشهرعمومیمحلی1396/07/24حسن زاده اشرفی ، رضاهوتوهفته نامه2813
            60,000,000           60,000,000خراسان جنوبی، طبسعمومی1393/11/13قربانی ، مهدیهودرپایگاه خبری2814
            56,900,000           56,900,000آذربایجان غربی، مهاباداختصاصیمنطقه ای1395/06/08احمدی ، فاروقهوژیندو فصلنامه2815
          895,300,000         895,300,000تهران، تهراناختصاصیسراسری1382/03/05سعیدی پور ، رضاهوشمندهفته نامه2816
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97گزارش تجمیعی یارانه پرداخت شده به رسانه ها در سال 

 جمع کل یارانه نهاد کتابخانه ها نشریات اهدایی معوقات اشتراک معوقات بیمهدفتر مرکزیگرایشگستره توزیعتاریخ صدورصاحب امتیازنام رسانهدوره انتشارردیف

            64,800,000           64,800,000مازندران، ساریعمومیسراسری1395/11/04حائری ، سید محمدحسینهویت ایرانیماهنامه2817
            42,000,000           42,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1385/08/22آهارونیان ، لیونهویسدو هفته نامه2818
            36,200,000           36,200,000کردستان، سقزعمومیمنطقه ای1395/09/01بهروش ، پروینهه نارفصلنامه2819

            31,000,000           31,000,000اصفهان، اصفهانعمومیاستانی1381/11/21اکبری احمد محمودی ، حمیراهی جارهفته نامه2820

            10,000,000           10,000,000اردبیل، اردبیلتخصصیسراسری1394/11/12دلیرراد ، اعظمهیوافصلنامه2821
            84,398,970           68,800,000        15,598,970گلستان، گرگانعمومیسراسری1376/07/14قوجق ، یوسفیاپراقهفته نامه2822
            44,000,000           44,000,000تهران، شهریارعمومیسراسری1391/06/13خزایی ، سمیهیاران امروزهفته نامه2823
          156,400,000         156,400,000البرز، کرجعمومیاستانی1395/07/05کریمائی ، مهدییاران خورشیدهفته نامه2824
            60,000,000           60,000,000آذربایجان غربی، مهابادعمومی1396/05/23صادق امیری ، سامانیاریزانپایگاه خبری2825
            30,000,000           30,000,000اردبیل، اردبیلعمومیاستانی1395/12/16عباسی ، بهزادیاشارماهنامه2826
          370,000,000         370,000,000لرستان، خرم آبادعمومی1391/08/22جایدری ، محمدرضایافتهپایگاه خبری2827
          378,200,000         378,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1379/11/03موسسه فرهنگی هنری ادب روز ایساتیسیاقوتماهنامه2828
          243,900,000         243,900,000خراسان جنوبی، فردوسعمومیمحلی1393/06/10اکبری ، حسینیاقوت کویر فردوسهفته نامه2829
          267,700,000         267,700,000تهران، تهرانعمومیسراسری1383/06/05طبق چی ، احمدیاقوت وطنروزنامه2830
            12,000,000           12,000,000تهران، تهرانعمومیسراسری1377/09/30کاشانی ، پرستویاوریفصلنامه2831
          136,905,600      136,905,600یزد، یزدعمومی1393/11/20عبدلی سخویدی ، فاطمهیزد آواپایگاه خبری2832
            40,000,000           40,000,000یزد، یزدعمومیاستانی1388/01/24دهقان ، الههیزد و یزدی هادو ماهنامه2833
          241,200,000         241,200,000تهران، تهرانعمومیسراسری1386/08/14حاجات نیا ، بهمنیک پنجره بارانماهنامه2834
          495,700,000         495,700,000کرمان، کرمانعمومیمنطقه ای1394/10/28میرحسینی ، بهادریک صفحههفته نامه2835
            84,200,000           84,200,000فارس، شیرازتخصصیمنطقه ای1386/06/26راستی زاده ، عنایت الهیکان نوماهنامه2836
          140,000,000         140,000,000تهران، تهراناختصاصی1394/08/25نارنجی ، امیر حسینیوزروپایگاه خبری2837
            90,000,000           90,000,000آذربایجان غربی، ارومیهعمومی1395/01/23جوادی ، بهرامیول  پرسپایگاه خبری2838
          238,500,000         238,500,000کردستان، سنندجعمومیمنطقه ای1395/11/04اخالقی ، شهالئاریزهفته نامه2839
          569,200,000         569,200,000کردستان، سنندجعمومیمنطقه ای1395/07/05سماواتی ، محمد فریدئاواتهفته نامه2840
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