
نام صاحب حساب مبلغ(هزار ريال)
ترتيب 
انتشار

نام نشريه

مؤسسه جام جم   1,777,805 روزنامه جام جم 

سيدفريد پيمان 381,338 روزنامه عصر آزادي

كيهان مؤسسه 507 515 روزنامه موسسه مؤسسه كيهانكيهان 507,515 روزنامه كيهان. موسسه

شمس پور محمدي 449,235 روزنامه روزان

نصرت اله طاقتي احسن  480,771 روزنامه همدان پيام

قاسم علي رفيعي 450,697 روزنامه سبحان

سيد مسعود پيمان 398,302 روزنامه مهدآزادي

اسرافيل عبادتي 375,853 روزنامه كار و كارگر

محمود حيدري  310,572 روزنامه بيرجند امروز



فيروزه حاتمي  293,922 سه شماره در دهفته  باختر



اميد حاللي زاده  284,637 روزنامه فرهنگ جنوب

سيداصغر مالسعيدي 271,995 روزنامه هدف

حسين معصومي 255,760 دوهفته نامه تجهيزات صنعت نفت

محمد كرمي 260,498 روزنامه صبح ساحل

مويد حسيني صدر  216,619 اقتصاد آذربايجان  هفته نامه

جالل بهمن ابراهيم 220,809 روزنامه ابراهيم بهمني جاللي نسيم 22 ,8 9 روزنامه نسيم

ليال وريجي 214,727 روزنامه وارش

غالمرضا جعفرپور مقدم  194,816 روزنامه آواي خراسان جنوبي

خودروزنامه  164,786 روزنامه شهر آراء

حسينعلي طاهري  153,101 هفته نامه كوير

موسه فرهنگي و هنري خراسان   147,678 روزنامه خراسان جنوبي 

رضوان اصغري 144,398 روزنامه اصفهان زيبا



فريدون معتمديان 139,230 سه شماره در دهفته  بيستون

شركت روزنامه نيم نگاه  151,470 روزنامه  نيم نگاه 

محمد اشراقي 131,355 روزنامه ارك

اكبر    بهبهاني 133,690 هفته نامه سايه تهران

موسسه خانواده مطهر 124,204 ماهنامه  مديريت خانه 

عليخان آقا محمد 113,046 نامه هفته محمد آقا عليخانيتابان 113, 46 هفته نامه تابان

محمد قدرت آبادي 113,138 روزنامه قانون

ناصرقديري 117,613 روزنامه راه مردم

عبداهللا جعفرعلي جاسبي   112,526 روزنامه آفرينش

سيدمحمدمهدي طباطبائي 
ميرك آباد 98,783 ماهنامه  نسيم بيداري

سيدرمضان شجاعي كياسري-
علي حداديان  93,765 هفته نامه همواليتي

عبداهللا جعفرعلي جاسبي   95,601 روزنامه شاپرك



عليرضا خوانساري 89,606 دوهفته نامه پيام هامون

عباس   عيسي تهراني 86,420 هفته نامه جهان سينما

احمد زهادي 79,827 فصلنامه معماري وساختمان 

غالمحسين عطائي دريايي 77,771 سه شماره در دهفته  نداي هرمزگان

مهدي شجاعي 74,855 روزنامه حديث كرمان

پورقاسم سياوش 77,242 نامه هفته سياوش    پورقاسمياميدجوان 77,242 هفته نامه اميدجوان

رعنا تفضلي 75,209 هفته نامه قارن

محمد مسعود اركان 72,792 روزنامه پيمان يزد

سيد علي  باباميري 72,597 روزنامه شاخه سبز

روزنامه هگمتانه 68,330 روزنامه هگمتانه

كاظم چهره گشا 62,261 ماهنامه  صنعت وتوسعه

فريدمدرسي ماهر 61,636 ماهنامه  انديشه پويا



حسين   وخشوري 62,113 هفته نامه سينما

هوشنگ  بيرانوند 55,277 روزنامه  صداي ملت

مصطفي كواكبيان 57,893 روزنامه پيام استان سمنان

مهدي   بگلري 56,826 هفته نامه عصرارتباط

شيوا پژوهش فر 39,503 دوهفته نامه سفرنامه

حجازي افسانه 51,379 نامه دوهفته افسانه حجازيآرادجوان 51,379 دوهفته نامه آرادجوان

احمد زهادي 49,508 فصلنامه A2

اميد سلطاني نژاد 51,119 روزنامه نداي وحدت كرمان

ابراهيم   ايماني فر 49,304 دوهفته نامه پيرامون

اميد حاللي  47,575 هفته نامه راوي ملت

محمد صادق صادقي 48,426 هفته نامه پيك خزر

مؤسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند 47,492 دوهفته نامه دانشمند



حسين علي فسنقري سبزواري  47,710 ماهنامه  جدول 

فريدون گل افرا 48,278 ماهنامه  كشاورز

عبدالرسول ميگلي نژاد  42,304 هفته نامه صداي بوشهر

ابراهيم بهمني جاللي  40,072 هفته نامه نسيم شمال 

محمد رضا ساالر مقدم 39,318 هفته نامه نويد تربت

يان اخوي محمدمهدي 40,413 نامه دوهفته محمدمهدي  اخوي يانفانوس 4 ,413 دوهفته نامه فانوس

خسرو مؤمن هاشمي  39,172 روزنامه صاحب قلم 

سياوش    پورقاسمي 39,436 هفته نامه بشير

محمودرضاعيسي خاني  39,422 ماهنامه  روش هاي نوين آبياري

علي ميرزايي 36,733 فصلنامه نگاه نو

احمد ترك زبان 36,982 هفته نامه پيغام بروجرد

حسين     وخشوري 37,675 هفته نامه رويداد هفته



جواد  نبوتي  36,048 دوهفته نامه فكربكر

محمودگلزاري  36,834 ماهنامه  سپيده دانائي

علي   اسماعيل خطيب 34,681 دوهفته نامه گزارش هفتگي

رضا انيسي تهراني 33,123 هفته نامه آزاده

سروناز بهبهاني 30,793 دوهفته نامه سرافرازان

محب پيام 31,059 ماهنامه دامپزشكان پيام محبي پيام 31, 59 ماهنامه پيام دامپزشكان 

جواد  نبوتي 34,969 دوهفته نامه كوالك

علي پاكباز خسروشاهي  31,371 هفته نامه نخست

كريم ميرزالوي موسي قيه  32,686 ماهنامه  طلوع زندگي

ندا   عابد 32,347 دوهفته نامه خانه بخت

اعظم حبيب اله 32,756 دوهفته نامه رموزارقام

محبوبه رضائي مويد 30,529 ماهنامه  چاپ وتبليغات 



خودنشريه( فرهنگ آشپزي)  30,660 ماهنامه  فرهنگ آشپزي

ذكريا وااليي 29,047 سه شماره در دهفته  پيام آذربايجان

علي معلم 31,606 دوهفته نامه دنياي تصوير

فاطمه حافظيان 28,820 هفته نامه دانش وكامپيوتر

رز فتحي 27,217 دوماهنامه گشت وگذار

غياثونديان مژگان 27,174 نامه هفته م ژگان غياثونديانكلهر 27,174 هفته نامه كلهر

خودنشريه 27,495 هفته نامه خانه خورشيد

محمد عسلي 25,948 هفته نامه عصر مرودشت

نشريه غذا و خراسان  29,816 هفته نامه غذا وخراسان

سيروس ممبيني 25,618 سه شماره در دهفته  آنزان

سجاد محمدي 27,548 ماهنامه  جهانگردان  

فضل اله باقرزاده 26,238 روزنامه توپ ورزشي



محمود    بهارستان 26,049 دوهفته نامه فضيلت خانواده

فاطمه  اصغري 24,780 هفته نامه خبرنگار

هادي وكيلي 23,633 روزنامه ابتكار جنوب

احمدصفائي فر 22,850 ماهنامه  شهرما

حسين گروسي  23,401 هفته نامه همراه شاهد

موسوي سيدابوالقاسم 22,989 ماهنامه سيدابوالقاسم  موسويمعيار 22,989 ماهنامه معيار

شيال توكلي  23,591 ماهنامه  خط خطي 

نسرين ابراهيمي ساعتي  23,630 ماهنامه  جهان گستر 

سيد حامد مدني  21,180 هفته نامه الدوز

هفته نامه سيماي شهر 19,720 هفته نامه سيماي شهر

سياوش فروغي راد 20,795 ماهنامه  نسل برتر

مركز مديريت حوزه هاي علميه  
خواهران  18,324 ماهنامه شميم ياس



شهرام    جعفري نژاد 19,899 ماهنامه  صنعت سينما

نيلوفر ظفراردالن 18,539 دوهفته نامه پشت صحنه

مريم      فياض 20,071 دوهفته نامه عصرخانواده

اميرسعيد نقي زاده سهي 17,533 دوهفته نامه فيلم وسينما

سيدمحمود خسروشاهيان  17,055 دوهفته نامه بعثت

طزرجان دهقان الهه 16,565 فصلنامه الهه دهقان طزرجاني يزدويزديها 16,565 فصلنامه يزدويزديها

ماهنامه نوآور( شيواشبيري )  17,212 ماهنامه  نوآور

حجت اله خطيب   16,399 دوهفته نامه نوربانوان

سيف اله صمديان 15,693 فصلنامه تصوير

حميد رضا شوشتريان  16,082 ماهنامه اقتصادآسيا

نقي آقالو 15,658 ماهنامه  حقوق واقتصاد 

نداعابد 17,841 ماهنامه  آزما



سپهر تهرانچي 16,037 ماهنامه  ايران اتومبيل

جواد آذرنگار 16,173 ماهنامه  مثبت

رويا فرامرزي  16,378 ماهنامه  فرهنگ خودرو 

خودنشريه 16,168 ماهنامه  گزارش

نصرت اله طاقتي احسن  14,247 هفته نامه صبح اميد

شوشتري اسماعيل 14,197 هفته در دوشماره قاينات اسماعيل شوشتريطلوع 14,197 دوشماره در هفته طلوع قاينات

اقتصاد لرستان 14,049 هفته نامه افالك لرستان

مجتبي ابراهيمي 13,862 ماهنامه پيام سياحت

ابراهيم محمدي 13,525 هفته نامه ايالم فردا

سوسن شمع ريز 13,150 ماهنامه زائر

محمدرضا  معصوم بيگي 13,684 هفته نامه مينو

علي سعدي 12,805 هفته نامه صداي كرخه 



محمدصالح افروغ  14,095 ماهنامه  زن جنوب 

نشريه  شما 13,997 هفته نامه شما

مرتضي صادقي 12,032 دوهفته نامه اقبال خراسان

تورج كي نژاد 12,114 فصلنامه حساب وكتاب

سيد محسن احمدي 12,979 دوهفته نامه فصل پنجم

رضامنصوري 12,720 ماهنامه رضامنصوري نجوم 12,72 ماهنامه نجوم

ابوالفضل شاكري  14,084 ماهنامه  تلفن همراه

مرتضي كريميان  13,237 ماهنامه  صنعت چاپ 

حسين احمديان  11,725 دوهفته نامه مهر قاينات 

مرسده شهراسبي 11,687 دوهفته نامه عقيق سپيد

محمدرضا خوش گفتار 11,040 هفته نامه همدان 1400

نقي  آقالو 12,587 هفته نامه نوآوران 



حسين جوادي  10,535 هفته نامه نداي شمال

جواد آذرنگار 10,426 هفته نامه روزنه

محمدرضا  اسدي 10,655 هفته نامه هتل

فاطمه عاطفي فرد 9,341 ماهنامه پادنگ

فاطمه شادلو مشهدي 9,341 ماهنامه بچه ي مشد

خان عيس محمودرضا 13,559 ماهنامه غذا و محمودرضا عيسي خاني كشاورزي 13,559 ماهنامه كشاورزي و غذا

مهدي حالجيان  9,648 دوهفته نامه ساحل دريا

مصطفي مطور زاده 8,963 هفته نامه جزيره

نخبگان پزشكي  9,835 ماهنامه  مطب

ابراهيم محمدي 8,693 روزنامه ايالم فردا

ابوالحسن ميري 8,340 هفته نامه زاهدان امروز 

نداعابد 8,828 ماهنامه  جايزه 



سيدعلي موسوي جرف  8,357 هفته نامه آباداني ها

حجت اله نيكي ملكي 8,075 فصلنامه آئين سلوك

غالمرضا خسروي  7,769 دوهفته نامه نهبندان 

شعبانعلي كوهستاني  7,473 دوماهنامه تازه هاي دام وطيورآبزيان

اميرسعيدنقي زاده سهي  7,882 ماهنامه  چاپ -كارتن -بسته بندي

فاضل محمد 7,403 نامه هفته محمد فاضلي يزدامروز 7,4 3 هفته نامه يزدامروز

علي اكبرآقايي 6,472 هفته نامه منطق

شاهروز احمدي  6,457 هفته نامه فال وتماشا

اميدرضا مافي 6,205 هفته نامه تاك

غالمحسين رياحي  5,730 دوهفته نامه بامداد شاهرود

حسن داوري  6,057 هفته نامه سفيرجنوب

محمدهادي كارگر ابرقويي 5,661 دوهفته نامه    15دي ابركوه  



جالل مالنوري شمسي 5,545 ماهنامه رستاق يزد

فاطمه لطفي 5,530 دوشماره در هفته آواي خمين

عليرضا چرخابي  5,406 دوهفته نامه دژپل

موسسه آموزشي و پژوهشي 
امام خميني ( ره)  5,368 دوماهنامه معرفت فلسفي

موسسه دايره المعارف فقه 
اسالمي 5,654 فصلنامه فقه اهل بيت( ع) 

خودروزنامه 0 روزنامه خودروزنامه 90 روزنامه 9

اعظم حيدري  0 ماهنامه  گسترش ساختمان 

اكبر پورميري 0 فصلنامه IRAN BAZZAR 

سيد امير موسوي 0 فصلنامه Dental research   
journal

قربانعلي سلطاني 0 دوشماره در هفته  اترك

مصطفي ارفعي 0 روزنامه  زنگان

مرتضي  داستاني 15,032 روزنامه  19دي


