
 شماره تلفن همراه کد ملی نام رسانه سمت نام و نام خانوادگی شهرستان استان ردیف

خبرنگار  پدرام طاهری اهواز خوزستان 1
 میدانی

عصر 
 خوزستان

1411941791 94101971190 

خبرنگار  کوثر کریمی اهواز خوزستان 1
 میدانی

 94107771914 1191971109 مهر

خبرنگار  اندامسیمین کوچک  اهواز خوزستان 9
 میدانی

خبرگزاری 
 شبستان

1199797417 94997994171 

خبرنگار  ساناز فدعمی اهواز خوزستان 9
 میدانی

 94109191117 1179979791 تابا نیوز

خبرنگار  ابراهیم افتخار اهواز خوزستان 7
 میدانی

روزنامه 
جمهوری 

 اسالمی

1411919079 94101179947 

خبرنگار  گیویپگاه کوه  اهواز خوزستان 0
 میدانی

 1950837531 صبح کارون
 

94911911447 

خبرنگار  میثم خالدی اهواز خوزستان 1
 میدانی

 94991170100 1199141191 رهیاب

خبرنگار  مینا رامی اهواز خوزستان 7
 میدانی

روزنامه 
جمهوری 

 اسالمی

1171910197 94107719747 

خبرنگار  زهرا رضاپور اهواز خوزستان 4
 میدانی

 
 اخبار کاوش

1191919090 94101991790 

خبرنگار  علی سهری اهواز خوزستان 19
 میدانی

خبرگزاری 
 شبستان

1191194041 94419491109 

خبرنگار  ایراندخت کاشانی اهواز خوزستان 11
 میدانی

 94109999749 1717794441 19خوز 

خبرنگار  امین قمر اهواز خوزستان 11
 میدانی

خبرگزاری 
 شبستان

1991149910 94107914910 

خبرنگار  اسماعیل آریانا آبادان خوزستان 19
 میدانی

خبرگزاری 
 شبستان

9191790149 94100914440 

خبرنگار  فاطمه کریمی اهواز خوزستان 19
 میدانی

عصر 
 مارون

9719990994 94971411719 

خبرنگار  غافلی سیمین اهواز خوزستان 17
 میدانی

 94991707911 1191997779 فصل اندیشه

خبرنگار  مریم تاجدی شوش خوزستان 10
 میدانی

 آخرین
 رویداد

۸۶۲۶۲۶۲۶۲۵ 94119171910 

خبرنگار  سروش یوسفی اهواز خوزستان 11
 میدانی

 94979111110 1191944110 ایلنا

خبرنگار  بهنام رضایی مالمیر اهواز خوزستان 17
 میدانی

 94919149991 1791977447 ایلنا

خبرنگار  علی معرف اهواز خوزستان 14
 میدانی

 94100190170 1199901991 ایرنا

خبرنگار  خبازان رضا محمد اهواز خوزستان 19
 میدانی

 94940479179 1179999919 ایرنا

خبرنگار  محمد شاکری یوسفی اهواز خوزستان 11
 میدانی

 94971991919 1714707419 ایرنا

خبرنگار  حمیدرضا ترابی فرد اهواز خوزستان 11
 میدانی

 94109971111 1999014117 ایرنا

خبرنگار  زینب فرحانی اهواز خوزستان 19
 میدانی

 94100197749 1170719909 ایرنا



خبرنگار  خاطره غفاری فرخزاد اهواز خوزستان 19
 میدانی

 94101991197 1179971901 ایرنا

 94997749917 9991907104 کیهان خبرنگار مهدی بدوی اهواز خوزستان 17

 94991499771 1199917709 شوشان خبرنگار حاللی مصطفی اهواز خوزستان 10

خبرنگار  سعید مزرعه اهواز خوزستان 11
 میدانی

 94107497911 14717749111 شهر مردم

خبرنگار  الهه منگری شوش خوزستان 17
 میدانی

صبح ملت 
 نیوز

7109199171 94109117091 

خبرنگار  رشید پور محمد دزفول خوزستان 14
 میدانی

صبح ملت 
 نیوز

1991170717 94104917997 

خبرنگار  امیر باسردوئی اهواز خوزستان 99
 میدانی

 94101109919 1171711770 جام جم

خبرنگار  زینب مرزوقی اهواز خوزستان 91
 میدانی

 94999901779 1749911991 جام جم

خبرنگار  جعفر باسردوئی اهواز خوزستان 91
 میدانی

 94100909197 1171797471 همشهری

خبرنگار  مهدی باوی اهواز خوزستان 99
 میدانی

 94109911791 1171991911 همشهری

خبرنگار  مجدم معصومه اهواز خوزستان 99
 میدانی

 عصر
 کارون

1199919794 94101111771 

خبرنگار  مهدی یزدانی اهواز خوزستان 97
 میدانی

 94104197090 1177097770 پیام ما

خبرنگار  محمد محمد علی پور اهواز خوزستان 90
 میدانی

 94101197019 9911011719 ایکنا

خبرنگار  کامله بوعذار اهواز خوزستان 91
 میدانی

 94101999071 1714411910 ایکنا

خبرنگار  عبدالرضا سالمی اهواز خوزستان 97
 میدانی

 94979991117 1170070719 روزنامه ایام

خبرنگار  سمیه دولنجانی اهواز خوزستان 94
 میدانی

 94990711197 1411191479 ایکنا

خبرنگار  افی زادهیمنا ص اهواز خوزستان 99
 میدانی

 94997900191 1749147179 ایکنا

خبرنگار  نعیم حمیدی اهواز خوزستان 91
 میدانی

 94117994179 1171179499 عصرماه

خبرنگار  میالد حمادی اهواز خوزستان 91
 میدانی

 94109771119 1714771491 تسنیم

خبرنگار  مهدی پدرام خو اهواز خوزستان 99
 میدانی

 09339430099 1171991191 تسنیم

خبرنگار  فاطمه دقاق نژاد دزفول خوزستان 99
 میدانی

 94919911011 1449111794 تسنیم

خبرنگار  حسین عبداله اصل آبادان خوزستان 97
 میدانی

 94971114419 1719141491 تسنیم

خبرنگار  سید خلیل داوودی اهواز خوزستان 90
 میدانی

 94109471777 1191774191 تسنیم

خبرنگار  دالل آلبو شهبازی اهواز خوزستان 91
 میدانی

 94991199791 1191994171 ایسنا

خبرنگار  شایان حاجی نجف اهواز خوزستان 97
 میدانی

 94100979009 11917999911 ایسنا

خبرنگار  علی محمدی اهواز خوزستان 94
 میدانی

 94974440771 9714710101 ایسنا



خبرنگار  پریسا زنگنه منش اهواز خوزستان 79
 میدانی

 94911197119 1170779147 ایسنا

خبرنگار  مهدی سواری اهواز خوزستان 71
 میدانی

 94919199991 1477040997 بیان

خبرنگار  خلیل موسویسید  اهواز خوزستان 71
 میدانی

 94911999407 1199900199 مهر

خبرنگار  رویا رجبی اهواز خوزستان 79
 میدانی

 94941049911 14490977419 مهر

خبرنگار  فرشاد بندانی ترشکی اهواز خوزستان 79
 میدانی

 94901774940 1799997091 مهر

خبرنگار  قاسم جم اهواز خوزستان 77
 میدانی

 94104197499 1171111791 مهر

خبرنگار  علی شبوطی اهواز خوزستان 70
 میدانی

فرهنگ 
 جنوب

1191144747 94107794919 

مسجد  خوزستان 71
 سلیمان

خبرنگار  محمد علیجانی
 میدانی

عصر اولین 
 ها

1409719191 94107999499 

خبرنگار  مجتبی گهستونی اهواز خوزستان 77
 میدانی

 94107994171 1179779197 خوزی ها

خبرنگار  میثم فروغی نیا اهواز خوزستان 74
 میدانی

 94904179194 1714191110 آوای دز

خبرنگار  مینو چراغی اهواز خوزستان 09
 میدانی

 94107117917 9799199199 رسا

خبرنگار  رحمان علی نژاد اهواز خوزستان 01
 میدانی

 94999119000 1199110709 رسا

خبرنگار  سید سجاد موال اهواز خوزستان 01
 میدانی

 94970909900 1191910719 رسا

خبرنگار  سعید وحیدی فر اهواز خوزستان 09
 میدانی

 94107191190 1177190191 پیام زمان

خبرنگار  علی میالسی اهواز خوزستان 09
 میدانی

 94100197194 ۶۵۲۵۶۲۶۶۶۲ قلم امروز

 خبرنگار حسین عسکری گراوند اهواز خوزستان 07
 میدانی

روزنامه 
 کارون

1179077111 94109194119 

خبرنگار  جهاد زرگانی اهواز خوزستان 00
 میدانی

روزنامه 
 کارون

1179794791 94107111171 

خبرنگار  روح هللا پور طالب شوش خوزستان 01
 میدانی

 94109997979 7104117199 19شوش 

خبرنگار  افتخار فرج اهواز خوزستان 07
 میدانی

 94100190917 1179194971 صنعتجهان 

خبرنگار  احمد بیت سیاح اهواز خوزستان 04
 میدانی

روزنامه 
 جوان

1477440199 94907144941 

خبرنگار  فرشاد بهمن اهواز خوزستان 19
 میدانی

 94107979999 1179919409 هورخبر

خبرنگار  معاوی جاسم اهواز خوزستان 11
 میدانی

 94419079407 1170907711 رسا

مسعود جوکار شوشتری  اهواز خوزستان 11
 زاده

خبرنگار 
 میدانی

رنگین کمان 
 اقوام

1177911904 94970911177 

خبرنگار  فاطمه سعدیان اهواز خوزستان 19
 میدانی

 94917797191 1191944914 ایسنا

خبرنگار  حسین جرفی اهواز خوزستان 19
 میدانی

 94101101919 1171119199 شروع

خبرنگار  نیکا مهر دیلمی اهواز خوزستان 17
 میدانی

اندیشه 
 خوزستان

1191199497 94104191999 



 خبرنگار محمد مجدم اهواز خوزستان 10
 میدانی

 94104771991 1179970071 شروع

 خبرنگار علی اکبر فرج اهواز خوزستان 11
 میدانی

 94971101119 1179911119 تجارت

 خبرنگار محمد فیاضی اهواز خوزستان 17
 میدانی

 94971191400 1170174999 دنیای اقتصاد

خبرنگار  احمد رضا فوالدوند اهواز خوزستان 14
 میدانی

 94107979971 1170779909 شرق

خبرنگار  علیرضا سواری اهواز خوزستان 79
 میدانی

 94941019190 1474771499 شرق

خبرنگار  علی فیاضی اهواز خوزستان 71
 میدانی

 94971191400 1170174999 دنیای اقتصاد

مریم صاحب محمدی  دزفول خوزستان 71
 نژاد

خبرنگار 
 میدانی

 94977111991 1449199917 فارس

مسجد  خوزستان 79
 سلیمان

خبرنگار  امین کاشانی بیرگانی
 میدانی

 94100719791 1411111474 فارس

خبرنگار  الهام صابری رامهرمز خوزستان 79
 میدانی

 94109917791 1411119119 فارس

خبرنگار  زهره کریمی اهواز خوزستان 77
 میدانی

 1799997 رهرو نیوز

919 

94941799199 

خبرنگار  علی سواری اهواز خوزستان 70
 میدانی

 94917147177 1191919791 سدید نیوز

خبرنگار  مسعود توکلی زاده اهواز خوزستان 71
 میدانی

 94494971119 1171911117 تی بین

خبرنگار  محسن فرهادی باجولی اهواز خوزستان 77
 میدانی

 94107199011 1799107199 تی بین

خبرنگار  فرزاد امیری اهواز خوزستان 74
 میدانی

 94901999117 1191191199 نبض شهر

خبرنگار  حنان سالمی اهواز خوزستان 49
 میدانی

 94901111174 1191479971 فارس

عصر اولین  خبرنگار محمد رستمی اهواز خوزستان 41
 ها

1409790191 94990711119 

 94109171779 9719991174 قلم امروز خبرنگار سهیال فتحی اهواز خوزستان 41

 94109999999 1199119911 کیهان خبرنگار حمید بهرامی انالوجه اهواز خوزستان 49

 94979907919 1479179177 ایلنا خبرنگار مریم گل گل جم اهواز خوزستان 49

مدیریت  خبرنگار محسن عزیزی اهواز خوزستان 47
کسب و 
کارهای 
 دانش بنیان

1177017111 94109919041 

 94100994119 1177977171 تجهیز نیوز خبرنگار نفیسه یزدانی کجویی اهواز خوزستان 40

عصر  خبرنگار سید حسین موسوی اهواز خوزستان 41
 کارون

1171911197 94111971910 

عصر  خبرنگار سارا خلیقی اهواز خوزستان 47
 کارون

9911400171 94971911910 

سید عزت هللا موسوی  اهواز خوزستان 44
 نسب

 94971910971 1179919997 هدف اقتصاد خبرنگار

سید عزیزاله موسوی  اهواز خوزستان 199
 نسب

 94914779191 1179919991 هدف اقتصاد خبرنگار

 94109177717 1179997990 اخبار صنعت خبرنگار پیام فرج اهواز خوزستان 191



طلوع  خبرنگار حسین سعیدی اهواز خوزستان 191
 خوزستان

1411190441  
94107717799 

طلوع  خبرنگار ماهرخ مرادی غریبوند اهواز خوزستان 199
 خوزستان

1411941199 94104171990 

طلوع  خبرنگار سپیده حاتمی اهواز خوزستان 199
 خوزستان

1409111901 94109197994 

غالمرضا باقرزاده  اهواز خوزستان 197
 شوشتری

 94100994191 1771719117 راوی ملت خبرنگار

 94971499079 1179979799 راوی ملت خبرنگار محسن حاللی نصب اهواز خوزستان 190

 94994917700 1171149794 کارونی ها خبرنگار محمد ایرانی اهواز خوزستان 191

رویداد  خبرنگار عباس نوربخش اهواز خوزستان 197
 امروز

1179991941 94947979141 

 94101997799 1171949191 ابتکار جنوب خبرنگار سحر غافلی اهواز خوزستان 194

 یکشاورز خبرنگار سمیه غافلی اهواز خوزستان 119
 پرس

1171919909 94109101099 

نور  خبرنگار جوانمرد زاده انعام اهواز خوزستان 111
 خوزستان

1177111114 94109171999 

نور  خبرنگار حسین جوانمرد زاده اهواز خوزستان 111
 خوزستان

1179919710 94101199197 

نور  خبرنگار معصومه شریف اهواز خوزستان 119
 خوزستان

1474717701 94991011917 

 94100114007 1177409719 ابتکار خبرنگار سید رسول محمدی اهواز خوزستان 119

 94999979901 1419077171 ابتکار خبرنگار عبدالکریم خمیسی اهواز خوزستان 117

 94100171970 1714749717 اطالعات خبرنگار بهروز فارسی زاده اهواز خوزستان 110

 94909919197 1171971944 شهر مردم خبرنگار یقطب نهیام اهواز خوزستان 111

 94171071499 0019991910 خابران خبرنگار محمد جواد شریفی رامشیر خوزستان 117

 94997199010 1474717111 عصر ما خبرنگار رسول عوده زاده اهواز خوزستان 114

 94100904491 1449711979 دزنو خبرنگار فاطمه صفایی نژاد دزفول خوزستان 119

اقتصاد و  خبرنگار سید بهنام موسوی نصب اهواز خوزستان 111
 رسانه

1179919911 94109191111 

 94101491479 1411419471 ایران خبرنگار امید ولی پور اهواز خوزستان 111

 94907711400 1474791791 اقتصاد بومی خبرنگار نوال مدحجی اهواز خوزستان 119

 94919199177 1171177191 اقتصاد بومی خبرنگار زهرا صبوری نیا اهواز خوزستان 119

 94100101914 1179140474 صبح کارون خبرنگار فاطمه فروغی نیا اهواز خوزستان 117

 94100101914 9917171977 اقتصاد بومی خبرنگار ریحانه قوامیان اهواز خوزستان 110

 94101170197 1170910799 رنگین کمان خبرنگار مریم فراز اهواز خوزستان 111

اندیشه  خبرنگار سید محسن نیر اهواز خوزستان 117
 خوزستان

1191717919 94101441799 

 94100911709 1170114111 بیان خبر خبرنگار عادل حمیدی اهواز خوزستان 114



 94909711910 1179941979 کارون خبرنگار فاطمه محمود پور اهواز خوزستان 199

 94101197179 1179714191 خوزی ها خبرنگار فرزاد موسوی اهواز خوزستان 191

 94109977917 7114701917 ندای رسا خبرنگار میالد ملحانی اهواز خوزستان 191

 94971110949 1179799917 هور خبر خبرنگار سمیه هاشمی کتکی اهواز خوزستان 199

 94107199910 7114719994 قلمنا خبرنگار ابراهیم فارسی مدان اهواز خوزستان 199

 94940101099 1171971944 شهر مردم خبرنگار پارسا بازگیر اهواز خوزستان 197

روزنامه  خبرنگار عباس جوانمرد زاده اهواز خوزستان 190
 جهان اخبار

1199940099 94104194149 

روزنامه  خبرنگار محمد سالمت دوم اهواز خوزستان 191
 جهان اخبار

1199910441 94107110474 

بازتاب  خبرنگار انگیز صفریروح  اهواز خوزستان 197
 خوزستان

1411910997 94104497197 

 94991171911 1409999479 آنزان خبرنگار هدیه اشرف پور اهواز خوزستان 194

 94911791170 1419991411 آنزان خبرنگار مرضیه فردیپور اهواز خوزستان 199

 94991999711 9714491799 آنزان خبرنگار خدیجه ممبینی اهواز خوزستان 191

فرهنگ  خبرنگار محمود زلقی اهواز خوزستان 191
 جنوب

1111997419 94970071411 

 94109111109 1199917119 جنوب خبرنگار فاطمه فلسفی اهواز خوزستان 199

فرهنگ  خبرنگار مصطفی حمادی اهواز خوزستان 199
 جنوب

1191994901 94104974199 

 94974091797 1779479194 آوای دز خبرنگار کایدانسمیه حیدری  اهواز خوزستان 197

 94904179194 1714191110 آوای دز خبرنگار آرش کومالکی اهواز خوزستان 190

غالمرضا موسی  اهواز خوزستان 191
 قزوینی

عصر  خبرنگار
 خوزستان

1179991199 94109194490 

اقتصاد  خبرنگار مرجان تامرادی اهواز خوزستان 197
 خوزستان

1799197991 94100191797 

اقتصاد  خبرنگار خیریه جاللی اهواز خوزستان 197
 خوزستان

1719719774 94149919010 

اقتصاد  خبرنگار ژاله کالوند اهواز خوزستان 179
 خوزستان

1171941997 94109994910 

اعتدال  خبرنگار آذین بهرامی اهواز خوزستان 171
 نخبگان

1411911944 94100719977 

 94100907919 1771019199 رسا خبرنگار سید ابوالحسن علم الهدی اهواز خوزستان 171

 یاقتصاد بوم خبرنگار فروغی نیا محمد اهواز خوزستان 179

 نیوز
 

۱۷۱۷۶۰۷۱۷۱ 

 

94111191111 

 94107791771 1179101917 پیام زمان خبرنگار فریبا شادپور اهواز خوزستان 179

 94109199997 1179979979 هفت صبح خبرنگار رحمان محمدیسید  اهواز خوزستان 177

 قلم ماندگار خبرنگار ابراهیم عیدالعزیزی اهواز خوزستان 170
 

۱۷۶۶۰۶۰۰۷۷ 

 

09167756105 

 94109194174 1179497771 شوشان مدیر مسئول امید حاللی زاده اهواز خوزستان 171



 94104417197 9714491197 اخبارکاوش  مدیر مسئول مرتضی آژند اهواز خوزستان 177

 94110114117 1199171177 رهیاب مدیر مسئول مسیح اسکندری اهواز خوزستان 174

شهروند  مدیر مسئول رضا علیجانی اهواز خوزستان 109
 تحلیل گر

1179141991 94109191997 

 94100101914 1177917919 صبح کارون مدیر مسئول فرزانه پازیار اهواز خوزستان 101

 94119091111 1719107990 خوزپرس مدیر مسئول بهنام پریچه اهواز خوزستان 101

 94109979741 9911709709 تابا خبر مدیر مسئول احسان سپهوند اهواز خوزستان 109

ُمنگشت  مدیر مسئول یمنگشت نیعبدالحس باغملک خوزستان 109
 پرس

۶۵۲۶۲۶۶۱۶۸ ۶۶۲۲۱۸۱۵۶۶۲ 

فرهنگ  مدیر مسئول مجید منادی اهواز خوزستان 107
 جنوب

1701097790 94100991191 

 94917119741 1179700091 فارس مدیر مسئول علی الری زاده اهواز خوزستان 100

اعتدال  مدیر مسئول سعید آژده اهواز خوزستان 101
 نخبگان

1411011071 94919104411 

اولین  عصر مدیر مسئول ایمان کاهکش اهواز خوزستان 107
 ها

1411117199 94107117109 

 94119471479 1449994990 دز آوران مدیر مسئول احسان روشن نیا دزفول خوزستان 104

سید شاهرخ موسوی  اهواز خوزستان 119
 نصب

اقتصاد و  مدیر مسئول
 رسانه

1179919970 94100117979 

 94101117911 1411471799 ایران خبرنگار رضا عزیزی نیا اهواز خوزستان 111

 94100791911 1179911977 خوزی ها مدیر مسئول محمد مالی اهواز خوزستان 111

 94994197999 1499977117 خابران مدیر مسئول سید جواد موسوی جم اهواز خوزستان 119

 94107194999 1479191777 ایفاد نیوز مدیر مسئول فرشاد آل ناصر ماهشهر خوزستان 119

 94109147114 5517513571 شبستان مدیر مسئول پردیس ارادت اهواز خوزستان 117

 


