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09187432978کریم تقی ملکشاهیایالم، میدان قرآن، به طرف کمربندی، تونل دوقلوایالمایالمRRR(ع)امام حسین1

09171409166سیف اله غریب زادهگچسارانکهگیلویه و بویراحمدRRR(س)خدام الزینب2

09168203544صادق حق طلبروستای گرد کوچکبهمئیکهگیلویه و بویراحمدRRR(ع)سید الشهداء3

09171484436خدایار زینی پورسه راهی روستای گرمزگچسارانکهگیلویه و بویراحمدRRRشهدای گچساران4

09171403550محمد رمضانیگچساران، بوستان شهدای گمنامگچسارانکهگیلویه و بویراحمدRRRطریق الکربال گچساران5

09177438957امین براتییاسوج، سراب تاوهیاسوجکهگیلویه و بویراحمدRRR(ع)قمر بنی هاشم6

09183383485محمدصادق سیفی اتوبان کربال در مسیر برگشت به  کنگاور بزگترین موکب مردمی3کیلومتر صحنهکرمانشاهRRR(ع)محبان علی ابن ابیطالب7

09183323193علی اصغر معینیان(ع)بقعه امامزاده باقربیستونکرمانشاهRRR(ع)آستان امامزاده باقر8

09188315419سعید الماسوندیکمربندی شرقی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاهRRRخادم الشهدا9

09183365205علیرضاشاهرضایی(ع)فرهنگیان، فاز یک، مسجد علی ابن ابیطالبکرمانشاهکرمانشاهRRR(ع)علی ابن ابی طالب10

09181322414امین اله تواناتنگه مرصاداسالم آبادغربکرمانشاهRRRسید االحرار آزادگان11

09015260800علی معصومیقصرشیرین، مهدیهقصرشیرینکرمانشاهRRRمدافعان حرم12

09167775284مهدی گله اندیمشک- پلیس راه اهواز اهوازخوزستانRRR(ع)عشاق الحسین13

09169427294مهدی ایسوندپادگان شهید رستگار نیا- روبه روی  پادگان دوکوهه - اندیمشک اندیمشکخوزستانRRRفداییان والیت14

09181314383(صافکار)قاسم پوالد رخ(شهید کارخانه ای)، سرچشمه، کوچه خان آقا(ره)خ صابونی، نرسیده به بیمارستان امام خمینی کرمانشاهکرمانشاهRRRحسینیه کاظمینی ها15

09186823862محمدرضا ترکمن جاده اسالم آباد غرب5کیلومتر-اسالم آبادغربسیرجانکرمانRRRشهدای مدافع حرم16

0992057796کریم نیاRRR(س)فرهنگی حضرت زهراء17

09141872479رضا موذنبازرگانآذربایجان غربیمرز بازرگان (ره)شهید باکری18

09188343455کیومرث یاری نِادجنب روستای ناومیل مسیر برگشت زائرینسرپل ذهابکرمانشاهRRکمیته امداد شهرستان19

09182820246(جبار یاوری نِژاد)امیرعلی زنگنه ورودی شهرک صنعتی شهرستان مسیر رفتسرپل ذهابکرمانشاهRR(عج)رارگاه فرهنگی ولیعصر20

09182364674چراغیکمربندی سرپل ذهاب جنب شهرک مشاغل مسیر رفتسرپل ذهابکرمانشاهRRجوانان مکتب الشهداء21

09188340275سیاوش چامکمربندی سرپل ذهاب جنب  روستای خاتونهسرپل ذهابکرمانشاهRR(ع)یاران اباعبداهلل الحسین22

09185693466مهدی صفریاول کمربندی قصرشیرین مسیر رفتسرپل ذهابکرمانشاهRRموکب الحسین بخش قلعه شاهین 23

09183383027رستم میرشاخانیورودی شهر کرند، جنب فرمانداریکرندکرمانشاهRR(ع)عشاق الحسین24

09188857886محمدحسین سلیمانیخروجی شهر کرند، جنب یادمان شهدای گمنامکرندکرمانشاهRR(ع)ثاراهلل25

09183323193علی اصغر معینیان(ع)هرسین، بخش بیستون، امامزاده باقربیستون-هرسینکرمانشاهRRR(ع)امامزاده باقر26

09189262076حجت االسالم یعقوب تیشه کنیهمدان، مسیر برگشت-پلیس راه کرمانشاههرسینکرمانشاهRRRشهید سید یارعلی موسوی27

09188371066علی صفدر سلطان آبادیکنگاور جنب سپاه قدیمکنگاورکرمانشاهRRRمدافعین حرم28

09392053300علی رسامجنب بزرگراه کربال کنگاورکرمانشاهRRشهید سلیمانی29

09183372104شاه حسین دهنویدانشگاه آزاد اسالمیکنگاورکرمانشاهRRستاد مردمی اربعین30

09192600029نادر امیدیسه راهی نهاوندکنگاورکرمانشاهRRRشهدای خزل غربی31

09185549724غفور وزیری تبارسه راهی نهاوندکنگاورکرمانشاهRRشهید عباسی فر32

09182554572زینب ویس مرادیحوزه ی اسماءماهیدشتکرمانشاهRR(ع)امام حسین33
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09188113318حاج هادی مظاهریمریانج، خیابان امیرکبیرهمدانهمدانRRR(ع)حسینیه ابوالفضلی34

09188180583مهدی قادری(ره)مریانج، خیابان امام خمینیهمدانهمدانRRR(ع)چهارده معصوم35

09167600051سهیل اورکخروجی اندیمشک جنب یادمان شهدای گمنام اندیمشکاندیمشکخوزستانRRRشهدای گمنام شهرستان اندیمشک36

09169410982خلیل بابائیمرز چذابهاندیمشکخوزستانRRشهدای مدافع حرم اندیمشک37

09163421266حسین مساعد(ویندی پارک)جنب پمپ بنزین -ورودی شوششوشخوزستانRRزمینه سازان ظهور38

09039468748سیدمحمد موسویمرز چذابهدزفولخوزستانRRدزفول39

09166444276عبدالحسین حسنوندجنب پایانه مسافربری اندیمشکاندیمشکخوزستانRRشهرستان اندیمشک40

09362708569جبارراشدیشهرشوشتر به اهواز، روستای حله حاج عبدالعلیشوشترخوزستانRR(ع)ابوالفضل العباس41

09168401791علی محمودپورچذابه-بستانبستانخوزستانRRRابی احرار42

09168920844امیر مقدم کیابین راهی شلمچهرامهرمزخوزستانRRR(ع)انصار الحسین 43

09168875461عظیم عبدالخانیبین راهی شلمچهالوانخوزستانRRRعبداهلل الرضیع44

09106343982شاکر سخراویبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(ع)هیئت خدمه ابوالفضل عباس 45

46  09166409318عبدالزهرا ضمدیبین راهی شلمچهشوشخوزستانRRRشهدای کوی ابوذر (ع)خدام زوار الحسین

09381044156سیدعلی موسویبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRR(ع)شباب خدام اهل البیت47

48  09169167528مجید وگیتهبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(ع)امام حسن مجتبی 

09167023106حمزه بیت سعیدبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRRعقیلیه بنی هاشم السیده زینب ع49

09169128713حاتم امینیبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRRالثقلین50

09166126023عبدالحسن حلفیبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRRام البنین 51

09370273730علیرضا نیسیبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(ع)کاظمین، موسی بن جعفر 52

09166091598حسن حریزیبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRRمالکیه غربی (ع)خدام الحسین53

09169278117سعید الهائی سحربین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(ع)محبین اهل البیت 54

09386832523امین مزرعهبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(س)ام البنین55

09169158674احمد جاللی مقدمبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(س)هیئت ابوالفضل العباس 56

09169129765سیدجواد موسویبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(س)الزهرا ام الحسن 57

09169128954سیدجبار موسوی پوربین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRRسیدالشهداء58

09169165470عبدالرضا سعیدیبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRRابوالفضل العباس 59

09166061550صدیقه حریزاویبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(س)ام البنین 60

09384455831ونسه حیدریبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(ع)علی بن ابیطالب 61

09167586315قسمه گلی پوربین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(س)السیده زینب 62

09163035442شرهان غوابشیبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRRفاطمه الزهرا63

09302322779جواد رشیدیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRامام حسنی ها علیه السالم64

09166413811محمد رضا شکوهمندبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRشهدای شهرک شهید مدنی65

09163401692حمیدرضا میرزاوندبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRR(ع)خادمین زوارالحسین66

09397862606داریوش بهداروندیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRرهروان سیدالشهداء67
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09163402832علیرضا قیطاسیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRموکب اتاق اصناف اندیمشک 68

09161402445کریم قیطاسیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRهیئت فرهنگی مذهبی عاشورا69

09163403158اسماعیل عین الوندبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRموکب و زائرسرای مسجد صاحب الزمان کوی لور 70

09163401419کاظم سزاری همانکوهبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRشهدای چم گلک71

09372420246علی محمد نوری نژادبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRحضرت رقیه72

09355384570منیژه قیطاسیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRزینبیه آل عبا73

09166413927خشایار حسینی فربین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRشهدای تعاون روستائی74

09372735749مصطفی دزفولیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRعلمدار (ع)عباس 75

09169474297فرشاد مه نگاربین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRدانشگاه پیام نور مرکز (ع)موکب خادمین الحسین 76

09166363011ابراهیم حاجیوند شصتیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRشهدای حاجیوند77

09161417158علی زبیدبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRزائر سراو موکب مرکزی شهدای شهر آزادی78

09167712676علی قدیریانبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRشهید مدافع حرم سردار حاج احمد مجدی79

09163412201غالمرضا نعمتیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRR(علیه السالم )موکب امام سجاد 80

09377307875مجتبی ماهرو بختیاریبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRشهید مدافع حرم مهدی نظری81

09120831124موسی خدادادیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRشهدای قلعه رزه82

09168164338فرحناز بیروم وندبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRR(س)خادمین حضرت رقیه 83

09160082024کامران ظهرابیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRعاشقان اباعبداهلل الحسین84

09168468370محمدحسین حسین پوربین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRحضرت ابوطالب علیه السالم85

09122515506علیرضا حسین پوربین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRهیئت ابوالفضلی ها86

09121308661فریدون حسنوندبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRاندیمشک (س)موکب بیت الزهرا 87

09121481311شهال سهرابی صمیرهبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRاندیمشک (س)انوار الزهرا 88

09213856949نیره حسنوندبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRاندیمشک (س)نور الزهرا 89

09308661201ابوذر مهرابیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRفداییان والیت اندیمشک90

09015443243محمد جاللیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)موکب ابوالفضل العباس91

09169063484کریم شرفیبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRطفل الرضیع92

09163017244صالح وگینهبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRR(ع)موکب امام رضا 93

09165321769کاظم اشرافیبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRاهواز  (س)خدام کفیل زینب 94

09383284278غالمرضا نیکنامبین راهی شلمچهآبادانخوزستانRRRاهواز(ع)خدام اباالفضل العباس95

09369165547کاظم جاللیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRRام البنین96

97  09169035590علی حلفیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)العباس 

98  09166075524جلیل بوغنیمهبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)ابا عبداهلل الحسین

99  09168140362حمید دغالویبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(عج)صاحب الزمان

09169166296محمد عبیداویبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)موکب سید الشهداء100

09333629758فریدون شکوهی قهفرخیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ص)محمد رسول اهلل 101
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09169126613محمد علی حیدریبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)موکب اهل البیت102

09015443243محمد جاللیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)موکب حضرت ابو الفضل103

09169241931محمد جنادلهبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR انصارالحسین104

09026481204عبدالجلیل حردانیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع) حضرت موسی بن جعفر105

09370455239حمید مشعلیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRRموکب ثاراهلل106

09166119249رحیم خسرجی منشبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)امام حسین107

09393013204مهدی مغینمی پوربین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)نهج الحسین108

09169126853علی جنادلهبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)حضرت ابو الفضل109

09169126946علی جنادلهبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)سیده شریفه بنت الحسین110

09166123109نعیم وکینهبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(س)سیده رقیه 111

09373150117محمد مراونابین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)خدام اهل البیت112

09169127046خلیل حسونیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRRامام مولی الموحدین113

114  09376385436علی علوانیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)خدام الحسین

09394482049سجاد رحمتیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRR(ع)عاشقان حسین 115

09163454348غالمعباس آنستهبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRR(علیه السالم)ریحانه الجواد116

09303340244سیدعلی موسویبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRR(ع)جوانان قمر بنی هاشم117

09388340030محمود عیسوند زیبائیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRموکب مردمی شهدای گردان حمزه118

09169034227شهریار خسرویبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRبنیاد شهید و امور ایثارگران119

09163402830روح اله صادقیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRشهدای دانش آموزی و فرهنگیان 120

09169465036سیدحسین حسینیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRحضرت زینب پیام آور کربال121

09166458376سید اکبر موسویبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRموکب هیئت سادات موسوی مکدین122

09125493371سید کیکاوس میرعالیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRR(ع)هیئت فرهنگی مذهبی عاشورایی آل صادق123

09135473316سمیرا نامداریان جهانگیریبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRموکب ابوالفضل124

09167941224حسبن محسنیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRشهدای شهر حسینیه125

09360316156 مسعود صداقت جوبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRشهدای مدافع حرم دانشگاه آزاد اسالمی واحد اندیمشک126

09163412908رضا شعبانی پوربین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRR(ع)نورالجواد 127

09163437740هوشنگ دالوندبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRR(ع)محبین اهل البیت 128

129  09161424047قدرت اله سبحانیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRR(س)انصار الزهرا 

09388462470احسان علی محمدیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRR آذر اندیمشک۴شهدای 130

09036186280مژگان دالوندبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRR(ع)حضرت ام البنین 131

09168305102محمد علوانی پوربین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRموکب الحسن کریم اهل بیت132

09363181102عطوان سواریبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRام البنین 133

09014537510رسول مرمزی زادهبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRهیئت عاشقان والیت134

09300272001حسن شرفیبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRR(ع)قمر بنی هاشم 135
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09160010951خالد شرفیبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRابوالفضل العباس136

09398462982سالم سواریبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRام البنین137

09397995268علی محمدیبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRخدام العقیله138

09166041965جابر سواریبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRمضیف زوار طریق الحسین ع139

09376704546رحمن شرفیبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRامام حسین ع140

09372808468جاسم شریفیبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRموکب سیدالشهداء141

09305706406مهدى ضیافردبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRموکب شهداى حرم عین دو142

143  09169864508ناصر سبهانی خالصبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(س)موکب و مضیف ام البنین

09058559422مرضیه حردانیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRRموکب نورالزهرا144

09168002871هادی ابوحملبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)موکب امام الهادی145

09379632028محمد عبیاتبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRRموکب طریق االحرار 146

09301475416عباس علوانیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRRموکب حضرت ابو الفضل147

09163067988حکیم هدایتی فربین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRRموکب ثاراهلل 148

09169185631رمضان غزالویبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)موکب اهل البیت149

09166828195علی جنادلهبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)موکب علی االکبر150

09369165547کاظم جاللیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(س)موکب ام البنین151

09169875282مهدی جنادلهبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(س)موکب ام البنین152

09167824984طعیمه جنادلهبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)موکب امام الحسن153

09167112060صادق محمدیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)موکب امام علی154

09388586588عباس هاشمیبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRامام حسین ع 155

09163149233کریم هلیچیبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRزوار الحسین علیه السالم156

157  09160554405مجتبی فرده گربین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRR(ع )لثارات الحسین 

09167749260مهوش طهماسبی بلداجیبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRR(ع  )لثارات الحسین 158

159  09166147143غالمرضا فرده گربین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRR(ع  )لثارات الحسین 

09169979510ابراهیم عبیداویبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRR(ع)خدام اهل البیت160

09399100335منصور رحیم پوربین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRغیره العباس161

09382303141هانی پوررضابین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRRام البنین162

09012407798جلیل حلفیبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(س)فاطمه الزهرا163

09160171233مریم شریعاوی اصلبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(ع)خدام اهل البیت 164

09160171233عبدالواحد شریعهبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(ع)موکب امام الحسین 165

09390877033جبار شریعهبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRRام البنین 166

167  09169148189علی حسونی راشدی پوربین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(ع)ابوالفضل العباس 

09385514875سید عادل موسویبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRRشباب علی االکبر168

09166006905عباس حمودیبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(س)السیده رقیه 169
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09383265822صالح حیدریبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(ع)امام زین العابدین 170

09169976670علی حیدریبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(س)السیده رقیه 171

09058982399رسول مزرعهبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRR(س)فاطمه الزهرا 172

09163144108فاضل سعیداویبین راهی شلمچهسوسنگردخوزستانRRRالزهرا173

09163061676جلیل علوانی پوربین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRRع)موکب ابو الفضل174

09390635996جعفر سعیدی یکتابین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRRامام علی175

176  09169201231ناجی جنادلهبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)موکب عبداهلل الرضیع

09166052652کریم جنادلهبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)موکب علی االکبر177

09028046207مجیده جنادلهبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)موکب قاسم ابن الحسن178

09386488233ابراهیم حسینیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(س)موکب خدام السیده رقیه179

09169061565مجید علوانی پوربین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(س)موکب السیده رقیه180

181  09381440296حسین جنادله رداویبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)ابوالفضل العباس

09168278965نعیمه عالونهبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(س)موکب سیده شریفه بنت الحسن182

09165174025عبداهلل علوانی پوربین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(س)موکب ام البنین183

09166116490شیال سواعدی موله زادهبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)طریق االمام الحسین 184

09355314455نبی طرفی علوانیبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRعبداهلل الرضیع185

09168148094ناصر شرفیبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRابو الفضل العباس ع186

09166170810عبدعلی طریریبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRموکب شهدا187

188  09397540530یوسف غبیشاویبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRR(ع)السیدة شریفة بنت االمام الحسن 

09161000415مهیاد پوشائیبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRهیئت مدافعین حرم189

09387077948سیدحلیم ساریان یگانهبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRR(ع)خدام الحسین190

09385188185محمدصادق شجراتیبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRریحانه النبی191

09169149488سیدرضا موسویبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRابوالفضل العباس192

09337246380حسین شریفیبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRR(ع)خدمه اهل البیت193

09391240920حسن مرمزی زادهبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRعاشقان والیت194

09353344272کریم مرمزی زادهبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRمنتطران ظهور195

196  09393247577حسن ساعدی اصلبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)قمر بنی هاشم

09381550698جبار سیاحیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(عج)انصار المهدی197

198  09378376194محمد بیت سیاحبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)امام السجاد

09380010087میثم سیاحیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRRخدام صاحب الزمان حمیدیه روستای شبیشه199

09169231990احمد سعیدیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRRعبداهلل الرضیع200

09166043483جمعه شموسیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(س)موکب الزهرا201

09393405332علیرضا شاخیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(ع)امام محبین رضا 202

09169166085سید جبار موسویبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRRفرهنگیان حمیدیه (ع)موکب انصار الحسین203
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09332791990محمد رضا مگطاعیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRRشباب االنصار204

09161159982عبداهلل سعیدیبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRR(س)زینب الحوارء 205

09163009800سید نبی موسویبین راهی شلمچهحمیدیهخوزستانRRRروستای شبیشه (س )خدام ام البنین 206

09169161090سعید افروزهبین راهی شلمچهاهوازخوزستانRRRام البنین207

09168190811بهمن انوشهبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRشهید حبیب رحیمی منش208

09163416250فریدون رحیم خانی هرموشیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRهئیت زنجیر زنی لبیک گویان حسین209

09163413371حاجی عشیریبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRابوالفضل العباس210

09163412908رضا شعبانی پوربین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRوالیت امیر المومنین علیه السالم211

09168909511علی پورحسنبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRشهدای بنوار ناظر 212

09160764650محمد رضاییبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRشهدای ارتش 213

09355947200مرتضی قلی زادهبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRابوالفضل عباس214

09161404304محمدرضا یزدانی پوربین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRR(س)فاطمه الزهرا215

09392523999محمدرضا خمسهبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRR(ع)هیئت عزاداران امام حسین 216

09369532201سیدرضا سهرابیبین راهی شلمچهاندیمشکخوزستانRRRکوی فرهنگیان(ع)موکب مسجد سیدالشهداء217

09163521805عبدالعظیم عبادیبین راهی چذابههندیجانخوزستانRRR(ع)خدام الحسین218

09173765732لطف اله درویشیبین راهی چذابههندیجانخوزستانRRRاهل البیت 219

09173766429قاسم درویشیبین راهی چذابههندیجانخوزستانRRR(س)فاطمه زهرا 220

09173768293علی درویشیبین راهی چذابههندیجانخوزستانRRRولی عصر221

09168519461محسن اسدی نسببین راهی چذابههندیجانخوزستانRRRعشاق الحسین222

09166305219عباس دقاقلهبین راهی چذابهآبادانخوزستانRRRساقی عطشاء کربال223

09163328043حمزه کنگانی نژادبین راهی چذابهآبادانخوزستانRRR(ع)امام حسن عسکری 224

09376417324طالب طرفیبین راهی چذابهآبادانخوزستانRRRحی علی البکاء225

226  09163328043حمزه کنگانی نژادبین راهی چذابهآبادانخوزستانRRR(ع)امام حسن عسکری 

09358230129عبدالحسین امیریبین راهی چذابهآبادانخوزستانRRR(ع)کریم اهل البیت امام حسن مجتبی 227

09163517046عبدالرضا خدریبین راهی چذابههندیجانخوزستانRRRابوالفضل العباس228

09918733688مهدی درویشیبین راهی چذابههندیجانخوزستانRRRسید الشهدا229

230  09399479290شریف عبادی زادهبین راهی چذابههندیجانخوزستانRRR(ع)امام حسین 

09163328342عبدالکریم عیدانبین راهی چذابهخرمشهرخوزستانRRR(ع)مسلم ابن عقیل 231

01820039986صالح دریس محیصبیبین راهی چذابهخرمشهرخوزستانRRR(ع)علی اصغر 232

09333775585عبدالرحمان البوغبیشبین راهی چذابهرامشیرخوزستانRRR(ع)سیدالشهدا ابی عبداهلل الحسین233

09163116748مالک ظهیریبین راهی چذابهرامشیرخوزستانRRR(س)خدام الزهرا234

09027835366عادل البوعلیبین راهی چذابهآبادانخوزستانRRRحبیب ابن مظاهر االسدی235

09169067280فرامرز درویشیبین راهی چذابههندیجانخوزستانRRRعلی ابن ابی طالب236

0163300268سید هاشم موسوی جعفریبین راهی چذابهخرمشهرخوزستانRRRابوالشهداء237
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