
(به ریال )مبلغ قرارداد خبرگزاریشماره قراردادردیف

مجموع پرداختی های 

خارج از قرارداد به ریال 

1399سال

مجموع پرداختی های 

خارج از قرارداد به ریال 

1400سه ماه اول سال 

مجموع قرارداد و 

1400 و 99پرداختیهای 
شخص طرف حساب

70,000,000,0000070,000,000,000 فصل4فرداد سیال 148516858

248477769
ماهنامه )گروه رسانه امروز

(کارخانه
عطریان فر38,282,684,0000038,282,684,000

6,000,000,00022,691,000,0002,269,880,00030,960,880,000دنیای اقتصاد348509901

ندارد4
اصفهان آگهی بیلبورد های 

تبلیغاتی
اصفهان آگهی0016,350,000,00016,350,000,000

مسعود شعربافچی زاده4,800,000,0003,372,300,0003,248,000,00011,420,300,000رصد اخبار و آژیر خطر548533528

محمد رضا خلیلی09,450,000,0001,740,000,00011,190,000,000بازتاب خبرندارد6

748530683
(عقد قرارداد جدید)ایراسین 

صدای ارتباط نقش جهان
مهدی رحمتی9,469,000,00001,030,000,00010,499,000,000

بهروز راعی6,000,000,0001,731,200,000157,000,0007,888,200,000(گسترش صمت)صمت 848510715

 مرتضی بلوکی4,800,000,0001,800,000,00006,600,000,000(خبرگزاری کار ایران)ایلنا 948510170

حسن قانونی2,681,000,0002,983,670,000441,000,0006,105,670,000(خبرنامه)برای فردا 1048507999

5,400,000,000005,400,000,000صدا و سیمای تهران1148515786

ندارد12
بیلبردهای )تجارت آورین پیشرو 

(تبلیغاتی
005,024,900,0005,024,900,000

5,000,000,000005,000,000,000(اصفهان )سروش سیما 1348524471

حسن قانونی4,800,000,000004,800,000,000ایراسین1448510316

4,800,000,000004,800,000,000سالمت نیوز1548510200

4,800,000,000004,800,000,000صدا و سیمای تهران1648522244

علی نریمانی4,800,000,000004,800,000,000توزیع اخبار و ارتباط با رسانه ها1748533521

محمد رضا خلیلی03,910,000,000590,000,0004,500,000,000نبض بازارندارد18

3,000,000,0001,250,000,00004,250,000,000(مرور وقایع جهان)موج 1948510167

1,800,000,000682,000,0001,500,000,0003,982,000,000تابناک2048515815
محمد امیر / امیر علی امیری

زاده

صالحی3,000,000,000670,000,00003,670,000,000فارس2148510164

عاطفه خوشکام1,800,000,0001,679,000,00003,479,000,000اعتبار2248510183

پریسا قیفردی02,621,400,000632,400,0003,253,800,000ایرانندارد23

حسن قانونی02,318,200,000698,400,0003,016,600,000نگار آفرین فردای شرق آریاندارد24

سید احمد عسکری881,000,0001,453,000,000635,000,0002,969,000,000چیالن2548510190

محمد حیدری242,280,000,000490,000,00002,770,000,000رویداد 2648510173

علی راعی2,496,000,000160,000,00002,656,000,000هفته نامه- صدا2748510377

محمد علی شاه علی01,590,000,000980,000,0002,570,000,000کیهانندارد28

امیر رضا طالشیان01,889,700,000679,000,0002,568,700,000رویداد پارسیندارد29

فاطمه کاظمی1,600,000,000873,000,00092,400,0002,565,400,000پردازش3048510177

2,350,000,000002,350,000,000(اصفهان )سروش سیما 3148510722

مظفر حاجیان1,200,000,000945,600,00002,145,600,000کیمیای وطن3248510176

مرتضی بلوکی1,548,000,000550,000,00002,098,000,000صبح توسعه ایرانی3348510171

فاطمه محبوبی فر1,800,000,00045,000,0006,500,0001,851,500,000برنا3448517992

رضا صابری01,445,614,400351,000,0001,796,614,400همشهریندارد35

1,500,000,000001,500,000,000ایمنا3648510716

840,000,000632,000,00001,472,000,000معدن نامه3748510176
/ محمد رضا ابراهیمی

علیرضا بهداد

1,470,000,000001,470,000,000(اصفهان )سروش سیما 3848510724

مریم کاظمی840,000,000612,000,00001,452,000,000اقتصاد آنالین3948510165

الیاس حضرتی01,008,000,000417,000,0001,425,000,000اعتمادندارد40

600,000,000782,800,00001,382,800,000نسل فردا4148510196



(به ریال )مبلغ قرارداد خبرگزاریشماره قراردادردیف

مجموع پرداختی های 
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1399سال
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1400 و 99پرداختیهای 
شخص طرف حساب

علی رضا جعفری نژاد960,000,000248,000,000156,000,0001,364,000,000می متالز4248510184

01,321,080,00001,321,080,000(اصفهان )سروش سیما ندارد43

بهنود دامغانی24600,000,000720,000,00001,320,000,000معدن بیدار 4448510202

سعید سیفی840,000,000460,000,00001,300,000,000صنایع4548510386

زهرا خوش صورت1,200,000,00030,000,00001,230,000,000بورس نیوز4648510172

1,200,000,000001,200,000,000ایسنا4748517017

الیالس حضرتی0796,600,000402,500,0001,199,100,000تعادلندارد48

پرویز فروزانی0825,000,000359,500,0001,184,500,000اطالعاتندارد49

محسن راعی0869,800,000281,000,0001,150,800,000نوآورانندارد50

اتابک خلیلی792,000,000312,500,00001,104,500,000اخبار فلزات5148510185

0856,195,000157,832,0001,014,027,000رسانه شهرندارد52

0289,400,000700,983,500990,383,500جام جمندارد53
/ محمد حاجی علیزاده 

هاجر مقضی

960,000,00000960,000,000خبر فوری5448510714

0698,250,000233,400,000931,650,000اصفهان زیباندارد55

امیر رضا طالشیان600,000,000200,000,0000800,000,000معدن نیوز5648510204

مسعود حسینی480,000,000319,000,0000799,000,000میر زمان5748510382

محمد فتحی600,000,000190,000,0000790,000,000شمیم وطن5848510378

محمد جواد به آبادی114,000,000358,000,000314,000,000786,000,000ماین نیوز5948510194

0781,300,0000781,300,000ایرانیان تحلیلندارد60

0711,004,00034,880,000745,884,000پرتو تک سامانهندارد61

00744,000,000744,000,000راهبران فناوری نستوهندارد62

محسن راعی0537,000,000192,000,000729,000,000آوای اقتصادندارد63

لیال قاسمی0446,000,000276,000,000722,000,000خراسانندارد64

00700,000,000700,000,000خبرگزرای مهرندارد65

حاجیان0432,000,000200,000,000632,000,000پایگاه خبری ربیعندارد66

بهمن راعی0520,000,000104,000,000624,000,000اقتصاد بومیندارد67

محمد علی نمایشی480,000,000144,000,0000624,000,000دنیای معدن6848510191

زینب هلیلی0444,000,000174,000,000618,000,000جهان اقتصادندارد69

مرتضی بلوکی00600,000,000600,000,000نجوا خبرندارد70

محسن سلیمیان480,000,000114,000,0000594,000,000زرین مهر7148510381

مهدی وکیلی/ بهروز راعی 0550,000,00035,000,000585,000,000ابتکارندارد72

محسن راعی0326,000,000240,000,000566,000,000سخن روزندارد73

0352,600,000184,000,000536,600,000زاینده رودندارد74

مرتضی بلوکی00500,000,000500,000,000تولید خبرندارد75

مرتضی بلوکی00500,000,000500,000,000دنیای اخبارندارد76

مرتضی بلوکی00500,000,000500,000,000دنیای کیش نوینندارد77

مجید محققیان300,000,000193,000,0000493,000,000نوسان7848510379

آنیتا امیر تیموری336,000,000157,000,0000493,000,000پیام آوران معدن و فوالد7948510199

موسوی0234,000,000235,600,000469,600,000نصف جهانندارد80

فریبا عباسی020,000,000421,000,000441,000,000مستقلندارد81

0378,000,00054,000,000432,000,000جمهوری اسالمیندارد82

فاطمه محسنی0196,000,000216,000,000412,000,000کالغ نیوزندارد83

فاطمه شفیعی0299,600,000107,000,000406,600,000حمایتندارد84

احمد طبقچی0241,800,000163,000,000404,800,000عصر اصفهانندارد85

اتابک خلیلی360,000,00044,000,0000404,000,000فلزات آنالین8648510720



(به ریال )مبلغ قرارداد خبرگزاریشماره قراردادردیف
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1399سال
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1400 و 99پرداختیهای 
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علی رضا بهداد270,000,000131,500,0000401,500,000بیرونیت8748510209

محسن راعی0213,000,000188,000,000401,000,000هدف و اقتصادندارد88

00400,000,000400,000,000شفافیت دیروزندارد89

یداهلل جمشیدی0341,800,00042,000,000383,800,000تجارتندارد90

احمد طبقچی0216,200,000166,000,000382,200,000یاقوت وطنندارد91

379,200,00000379,200,000بورس پرس9248510188

الهه کار پناه0315,000,00045,000,000360,000,000هفت صبحندارد93

رزیتا توکلی0292,800,00062,400,000355,200,000تفاهمندارد94

مژگان اشتری0328,000,00021,000,000349,000,000مردم ساالریندارد95

قاسم اسد0347,800,0000347,800,000عصر رسانهندارد96

عرفان منش0277,000,00066,200,000343,200,000جوانندارد97

محمد رضا پیره زالی0250,000,00078,000,000328,000,000آرمان ملیندارد98

علی رضا هژبری0320,000,0000320,000,000ستاره صبحندارد99

مریم کربالیی0307,000,00010,800,000317,800,000صبح اقتصادندارد100

مریم کربالیی0269,400,00042,000,000311,400,000اقتصاد سرآمدندارد114

محمد رضا پیره زالی0287,200,00021,000,000308,200,000اقتصاد ملیندارد101

لیال قاسمی0305,200,0000305,200,000اخبار صنعتندارد102

شیخ جبلی0260,000,00042,000,000302,000,000شروعندارد103

محمد حیدری240300,000,0000300,000,000اقتصاد ندارد104

لیال قاسمی0250,000,00045,000,000295,000,000همدلیندارد105

مرتضی راعی0292,500,0000292,500,000سازندگیندارد106

معصومه قاسم اسد0248,200,00042,000,000290,200,000فرصت امروزندارد107

امیر محبیان0262,000,00027,000,000289,000,000(خبرگزاری رسانه آریا)آریا ندارد108

بهروز راعی0278,000,00010,800,000288,800,000اسکناسندارد109

مرتضی راعی0285,000,0000285,000,000کسب و کارندارد110

مریم مومنی0267,600,00016,200,000283,800,000مواجههندارد111

منصور گلناری0164,200,000118,000,000282,200,000رسالتندارد112

الهه کار پناه0224,000,00054,000,000278,000,000اقتصاد پویاندارد113

زینب نیک رنگ0245,000,00016,200,000261,200,000اقتصاد  و مردمندارد115

0234,200,00016,200,000250,400,000اعتدالندارد116

0246,800,0000246,800,000جهان معدنندارد117
نعمت / محمد رضا پیره زالی

اهلل شهبازی

رضا محزونیه0177,000,00068,600,000245,600,000اخبار اصفهانندارد118

راشین مظاهری0226,000,00016,200,000242,200,000امروزندارد119

شهزاد عرفان منش0225,000,00016,200,000241,200,000پیام زمانندارد120

راشین مظاهری0223,000,00014,000,000237,000,000ثروتندارد121

شهزاد بهادر زهی0218,400,00016,200,000234,600,000راه مردمندارد122

زینب نیک رنگ0193,200,00037,800,000231,000,000کلیدندارد123

امین رجب خواه00230,000,000230,000,000رصد روزندارد124

محمد رضا خلیلی0230,000,0000230,000,000وقت خبرندارد125

مریم کربالیی0202,800,00027,000,000229,800,000عصر ایرانیانندارد126

احسان عالیخان0215,800,00014,000,000229,800,000سایهندارد127

محمد امین حاج فرج اهلل0229,000,0000229,000,000صدراندارد128

زینب هاشمی057,000,000155,000,000212,000,000کیاستندارد129

زهره والی090,500,000120,000,000210,500,000والیندارد130

علی مزروعی168,000,00042,000,0000210,000,000رصد اقتصادی13148510193
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حمیرا اکبری0209,000,0000209,000,000هیجارندارد132

دستخوش0200,000,0000200,000,000ویژه نامه بهاران تدبیر کیشندارد133

سید علی موسوی0165,000,00032,400,000197,400,000سپهر ایرانیانندارد134

بهروز راعی0154,000,00042,000,000196,000,000آفرینشندارد135

بهروز راعی0157,400,00037,800,000195,200,000عصر توسعهندارد136

احمد رضا دهانی0134,000,00061,000,000195,000,000کار و کارگرندارد137

زینب هاشمی0193,800,0000193,800,000مهد تمدنندارد138

0190,000,0000190,000,000داالنکوهندارد139
منصور / لیال نوروزی 

دهخدایی

زینب هاشمی0161,000,00028,000,000189,000,000سبحانندارد140

سوسن پاکدل0187,000,0000187,000,000سرمایه و ثروتندارد141

زینب هاشمی0162,600,00021,600,000184,200,000بیان ملیندارد142

نسرین حاتمی0184,000,0000184,000,000نشریه نگهداری و تعمیراتندارد143

فاطمه نجفی0140,000,00040,000,000180,000,000شما نیوزندارد144

زینب هلیلی0158,400,00016,200,000174,600,000شاخه سبزندارد145

شقایق محبوبی زاده0128,000,00043,000,000171,000,000فکر اقتصادیندارد146

00161,800,000161,800,000سیمای شهرندارد147

0161,000,0000161,000,000پویا رسانه بر خطندارد148

محمبوبه عزیز0158,400,0000158,400,000نیم نگاهندارد149

رامین بابایی0104,000,00054,000,000158,000,000تیتر برترندارد150

محبوبه عزیز0140,900,00016,200,000157,100,000تماشاگران امروزندارد151

زینب نیک رنگ0136,200,00016,200,000152,400,000بشارت نوندارد152

الهه زین الدین0150,000,0000150,000,000اصفهان صنعتندارد153

محم رضا پیره زالی0132,600,00016,200,000148,800,000سیاست روزندارد154

 جالله وحیدی099,000,00047,000,000146,000,000آفتاب اقتصادیندارد155

یداهلل جمشیدی0113,400,00032,400,000145,800,000افکارندارد156

مریم کربالیی0143,400,0000143,400,000دنیای جوانندارد157

0120,000,00021,000,000141,000,000عصر مردمندارد158
حبیب اهلل / زینب هاشمی

صادقی

محمر رضا پیره زالی0140,800,0000140,800,000عصر اقتصادندارد159

سید محمد ذهیر غرضی0140,000,0000140,000,000 آنالین55ندارد160

فرزانه افسرطه0140,000,0000140,000,000آسیاندارد161

الهه کار پناه0140,000,0000140,000,000روزانندارد162

رضا صالحی0139,000,0000139,000,000قاف قلمندارد163

مریم مومنی084,000,00051,200,000135,200,000صاحب قلمندارد164

راشین مظاهری0112,000,00016,200,000128,200,000رویش ملتندارد165

داوود شیخ جبلی074,000,00054,000,000128,000,000عصر تحلیلندارد166

احسان عالیخان0126,000,0000126,000,000حسبانندارد167

معصومه قاسم اسد0125,000,0000125,000,000عصر رسانهندارد168

زینب هاشمی0123,000,0000123,000,000همکاری ملیندارد169

هادی دریس00122,400,000122,400,000اقتصاد آیندهندارد170

حامد صالح آبادی091,000,00030,000,000121,000,000روز نوندارد171

محسن راعی00120,000,000120,000,000اکوانا پرسندارد172

محمد آیتی0120,000,0000120,000,000دو هفته نامه ایت ماندگارندارد173

علی رضا معزی0120,000,0000120,000,000خبر آنالینندارد174

مریم مومنی0120,000,0000120,000,000یادگار امروزندارد175

زینب هلیلی0115,000,0000115,000,000 دی19ندارد176
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محمد رضا رضایی0114,000,0000114,000,000هشت بهشتندارد177

مریم کربالیی0113,400,0000113,400,000پیام ماندارد178

امیر دهقان0112,000,0000112,000,000سیبهندارد179

مجید محققیان096,000,00015,000,000111,000,000اقتصاد بازارندارد180

رامین بابایی0111,000,0000111,000,000تیتر صبحندارد181

محمد رضا پیره زالی0110,000,0000110,000,000ایمانندارد182

علی رضا هژبری0110,000,0000110,000,000نقش اقتصادندارد183

قربانعلی میهن081,000,00027,000,000108,000,000اقتصاد میهنندارد184

سارا عباسی سلوکی00100,000,000100,000,000اقتصاد مقاومتی ایران فرداندارد185

00100,000,000100,000,000بازار شهرندارد186

جعفر محمدی0100,000,0000100,000,000عصر ایرانندارد187

شیوا بهادر زهی097,600,000097,600,000امتیازندارد188

شهرام فرمانی097,000,000097,000,000بازار امروزندارد189

رضا صالحی097,000,000097,000,000همرازندارد190

اسماعیل کریمیان030,000,00060,000,00090,000,000کیمیای ایرانندارد191

مزدک جمشیدی20069,000,00020,000,00089,000,000تیتر ندارد192

بهروز راعی085,000,000085,000,000مدیریت ارتباطاتندارد193

فریماه شیخ االسالمی080,000,000080,000,000پارسینهندارد194

معصومه قاسم اسد080,000,000080,000,000کائناتندارد195

مجبوبه مغانی078,000,000078,000,000بورس امروزندارد196

علی الریجانی077,000,000077,000,000شما و اقتصادندارد197

مرتضی راعی060,000,00016,200,00076,200,000روزگار ماندارد198

علی رضا محمد علی070,000,000070,000,000الفبا خبرندارد199

مریم کربالیی070,000,000070,000,000ایران نیوزندارد200

ناهید ایزدی070,000,000070,000,000قدسندارد201

اکرم ملکی فروشانی035,000,00030,000,00065,000,000پیام مبارکهندارد202

لیال بابایی065,000,000065,000,000تالش ملیندارد203

062,000,000062,000,000بازار سرمایهندارد204

داریوش عباسی060,000,000060,000,000اقتصاد کاراندارد205

شهرام فرمانی060,000,000060,000,000عصر معدنندارد206

پری مقدم040,800,00016,200,00057,000,000 ابرارندارد207

الهام ندیمی055,000,000055,000,000اتحاد و ملتندارد208

رزیتا توکلی055,000,000055,000,000خریدارندارد209

علی رضا هژبری055,000,000055,000,000دنیای اسرارندارد210

فضل اهلل سلطانی050,000,000050,000,000گل گندمندارد211

لیال قاسمی048,000,000048,000,000افق اقتصادیندارد212

نعمت اهلل شهبازی045,000,000045,000,000بورس و بانکندارد213

زینب نیک رنگ040,000,000040,000,000اقتصاد و مردمندارد214

مرتضی فغانی040,000,000040,000,000دنیای سرمایه گذاریندارد215

بهروز راعی040,000,000040,000,000شهروندندارد216

037,800,000037,800,000جهان صنعتندارد217

بهنام فتاحی026,000,00011,400,00037,400,000تجارت گردانندارد218

سوگند نعیم محبوبی024,000,00011,460,00035,460,000پیک اقتصادیندارد219

مژگان اشتری0035,000,00035,000,000افروغندارد220

035,000,000035,000,000دنیای جوانانندارد221



(به ریال )مبلغ قرارداد خبرگزاریشماره قراردادردیف

مجموع پرداختی های 

خارج از قرارداد به ریال 

1399سال

مجموع پرداختی های 

خارج از قرارداد به ریال 

1400سه ماه اول سال 

مجموع قرارداد و 

1400 و 99پرداختیهای 
شخص طرف حساب

زینب هاشمی035,000,000035,000,000راوی ملتندارد222

فاتیما انصاری035,000,000035,000,000شرقندارد223

محسن راعی035,000,000035,000,000صبح ایرانیانندارد224

فاطمه محبوبی025,000,000025,000,000کوتاه آنالینندارد225

025,000,000025,000,000ندای فرداندارد226

رضا حسینی024,000,000024,000,000صنعت کارندارد227

هاجر مقضی0020,000,00020,000,000دانش پیام بامدادندارد228

انیتا امیر تیموری015,000,000015,000,000کاغذ تجارتندارد229

015,000,000015,000,000نسل برناندارد230

محمد رضا رضایی014,000,000014,000,000تهران تایمزندارد231

رضا وثوقی014,000,000014,000,000سرزمین انرژیندارد232

بهروز راعی010,800,000010,800,000روزگار معدنندارد233

منصور گلناری010,000,000010,000,000فناورانندارد234

شهزاد بهادر زهی010,000,000010,000,000زمانندارد235

محمد رضا جمشیدی010,000,000010,000,000نبض اقتصادندارد236

211,756,884,000102,392,013,40049,415,835,500363,564,732,900




