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امام خمینی  )رحمه اهلل علیه (:

مبــارک  نــام  و  داریــد  نگــه  زنــده  را  کربــا 
حضــرت سیدالشــهدا را زنــده نگــه داریــد کــه بــا 
زنــده بــودن او اســام زنــده نگــه داشــته مــی شــود.
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امام خامنه ای  )مد ظله العالی (:

قّوت جبهه ی مقاومت اسامی است که این  جور اجتماع عظیم 
میلیونی راه می افتند به سمت کربا، به سمت حسین، به سمت 
قلّه و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه ی آزادگان عالم 

باید از او درس بگیرند.
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مقدمه:

حب الحسین یجمعنا

اکنــون کــه بــه مــدد الطــاف الهــی ، توفیــق زیــارت قبــور 

مطهــر و نورانــی امیراملومنیــن علــی علیــه الســام ، رسور 

وســاالر شــهیدان امــام حســین علیــه الســام  و بــاب 

ــای  ــهدای کرب ــی و ش ــن عل ــاس اب ــرت عب ــج ح الحوائ

ــاش در  ــی پــس از قریــب 2 ســال حاصــل شــده و ت معل

جهــت همــوار منــودن مســیر زیارت دلــدادگان و مشــتاقان 

والیتمــدار بــر همــگان اکیــداً توصیــه شــده اســت ، مرکــز 

مقاومــت بســیج کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( نیــز بــه 

منظــور اطــاع رســانی و انشــاءالله ســهیم شــدن در اجــر 

ایــن ســفر معنــوی ، تــاش منــود »راهنــای جامــع زیــارت 

اربعیــن« را در حــد تــوان، تهیــه و در اختیــار زائریــن 

گرامــی قــرار دهــد.

ایــن مرکــز امیــدوار اســت مجمــوع اقدامــات اعــم از 

ــه  ــه قبل ــی ب ــف منته ــای مختل ــیر ه ــاده روی در مس پی

عاشــقان کربــای معلــی ، زیــارات و ... ، مــورد رضــای 

حــرت حــق تعالــی قــرار گرفتــه و زمینــه آمــاده ســازی و 

تعجیــل در فــرج حــرت صاحــب العــر والزمــان مهــدی 

ــاءالله   ــم مناید.انش ــج( را فراه موعود)ع
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 آذربایجان شرقی استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر
 * * شهریور    16 محبت یندا مرند

 کربال خ شارع العباس 
 * * شهریور    16 یکشکسرا مرند

 ی مدرسه ابتدائ یکربال خ امام المهد 
 * * شهریور    11 اهلل اعظم  هیبق آذرشهر

 ه یدریمجاور اداره برق شهر ح 598عمود 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
 

 آذربایجان غربی  استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور 26شهریور تا  8 شهید باکری  بازرگان 
 گمرک  یمرز انهیشهربازرگان پا

 * * شهریور26شهریور تا 16 شهید حجت رضایی  ماکو
 گمرک یمرز انهیشهربازرگان پا

 * * شهریور28شهریور تا 14 حضرت ابوالفضل)ع(  خوی
 یواوغلیا یسه راه یخو

  * شهریور28شهریور تا 17 حضرت سیدالشهداء)ع(  ارومیه
 کربال پل حضرت زهرا )س( 

 * * شهریور28شهریور تا 14 واقفان خیر اندیش  ارومیه
 رانشهریکارخانه قند پ 

  * شهریور28شهریور تا 15 بین الحرمین  انزل
 نیشهدا تمرچ ادمانی

 * * شهریور27شهریور تا 14 عقیله بنی هاشم )س(  ارومیه
 نیشهدا تمرچ ادمانی

 * * شهریور28شهریور تا 14 موکب بنیاد مستضعفان  ارومیه
 نیتمرچ یمرز انهیپا رانشهریپ 

 * * شهریور27شهریور تا 15 منتظران ظهور  ارومیه
 ن یمرزتمرچ  یآن سو -الهید

 * * شهریور27شهریور تا 16 شهید حججی  میاندوآب 
 (فاطمه زهرا)س هینیقرب حس ینجف شارع المثن
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 آذربایجان غربی  استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر
 * * شهریور26شهریور تا 17 صاحب الزمان)عج(  خوی

 829و 828نجف به کربال عمود  ریمس
 * * شهریور26شهریور تا 16 عاشورائیان  نقده 

 831نجف به کربال عمود  ریمس
 * * شهریور28شهریور تا 13 صاحب الزمان)عج(  نقده 

 ن ینقده جنب پمپ بنز یخروج
 * * شهریور28شهریور تا 16 خادمین سیدالشهداء)ع(  نقده 

 کربال  

 * * شهریور28شهریور تا 13 شهید مهدی باکری  میاندوآب 
 758کربالعمود  به رنجفیمس

  * شهریور28شهریور تا 13 منتظران  میاندوآب 
 جنب هتل جبل المروه  نیکربال شارع الروضت

 * * شهریور27شهریور تا 14 شهدای جبهه مقاومت  ارومیه
 160عمود  ب یبه کربال منطقه ابوقر رحلهیمس

 * * شهریور28شهریور تا 14 شریفه بنت امام حسن)ع(  ارومیه 
 31به حله عمود  وانهیردیمس

 *  شهریور27شهریور تا 17 ( )س حضرت معصومه ارومیه
 کربال پل حضرت زهرا )س( 

     
 
 

 اصفهان استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر
 * * شهریور28شهریور تا 15 جواد االئمه)ع( نایین  نایین

 کربال
 * * شهریور26شهریور تا 10 حضرت ولی عصر)عج(  گلپایگان 

 بیه تل زینپشت کربال 
 * * شهریور26شهریور تا 16 یادمان شهدای برخوار  برخوار

 1390ود عم
 *  شهریور28شهریور تا 17 امامزاده بی بی زینب)س(  آران و بیدگل

 کربالمسیر نجف تا 
 * * شهریور28شهریور تا 17 خادم الحسین  آران و بیدگل

 کربال
 * * شهریور28شهریور تا 19 حضرت ابوالفضل)ع(  نطنز 

 کربال
 * * شهریور28شهریور تا 17 )س(حضرت زهرا اصفهان 

 ربالک
 * * شهریور28شهریور تا 16 موکب حضرت ام البنین )س(  سده لنجان 

 کربال
 



21

راهنامی زیارت اربعین 1401

 اصفهان استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر
 * * شهریور28شهریور تا 15 جواد االئمه)ع( نایین  نایین

 کربال
 * * شهریور26شهریور تا 10 حضرت ولی عصر)عج(  گلپایگان 

 بیه تل زینپشت کربال 
 * * شهریور26شهریور تا 16 یادمان شهدای برخوار  برخوار

 1390ود عم
 *  شهریور28شهریور تا 17 امامزاده بی بی زینب)س(  آران و بیدگل

 کربالمسیر نجف تا 
 * * شهریور28شهریور تا 17 خادم الحسین  آران و بیدگل

 کربال
 * * شهریور28شهریور تا 19 حضرت ابوالفضل)ع(  نطنز 

 کربال
 * * شهریور28شهریور تا 17 )س(حضرت زهرا اصفهان 

 ربالک
 * * شهریور28شهریور تا 16 موکب حضرت ام البنین )س(  سده لنجان 

 کربال
 

 اصفهان استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 *  شهریور28شهریور تا 10 )س(حضرت زهرا اصفهان 
 کربال

 *  شهریور28شهریور تا 10 موکب حضرت ابوالفضل)ع( اصفهان
 807عمود 

 * * شهریور26شهریور تا 10 شهدای شهر طالخونچه  مبارکه 
 802ود عم

 *  شهریور28شهریور تا 13 شهدای شهر دیزیچه مبارکه 
 کربال

 * * شهریور28شهریور تا 10 ابوالفضل العباس)ع(  فالورجان
 کربال

 * * شهریور28شهریور تا 16 امام حسین)ع(  فالورجان
 کربال
 * * شهریور 27شهریور تا  8 )عج( بقیه اهلل   میاندشت بویین  

 ربالک
 * * شهریور28شهریور تا 16 ( )ع قمر بنی هاشم  خمینی شهر

 کربال
 * * شهریور28شهریور تا 16 ( )ع   انصار المهدی خمینی شهر

 کربال
 * * شهریور28شهریور تا 16 ( )ع  المومنینامیر خمینی شهر

 1188عمود 
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 البرز استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر
 * * شهریور 30شهریور تا 15 یاسین( ثامن الحجج )آل   کرج

 )س(  نیحضرت ام البن هینیحس نیالسعد مقابل شرکت ز ینجف ح
 * * شهریور28شهریور تا 16 )ع( ئمهاالجواد محمدشهر 

 1418عمود 
 * * شهریور26شهریور تا 16 خادم الشهدا  فردیس

 722عمود 
 * * شهریور26شهریور تا 16 بنت الهدی  فردیس

 309عمود 
 * * شهریور26شهریور تا 12 شمیم  فردیس

 895عمود 
 * * شهریور26شهریور تا 12 عاشقان ثاراهلل)ع( فردیس

 به حرم عباس )ع( پارک جفهه  ده ینرس
 * * شهریور28شهریور تا 20 ن بی نام خیری فردیس

 بنات الحسن  ابانی خ یاهلل شاهرود  تی آ هینیبه حس  دهیآل شبر چسب هین ینجف اشرف حس
 * * اول صفر تا اربعین  حضرت خدیجه  فردیس

 )عج(   یمنتظران حضرت مهد 809عمود 
 

 البرز استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * اول صفر تا اربعین  استان البرز فردیس
 684عمود 

 * * دهم صفر الی سی صفر  شهدای گمنام  فردیس
 1407عمود 

 * * مهر  7شهریور تا 20 زهرا)س(ال کرج
 یحرم باب الشهدا جنب هتل مصطف یکربال درب غرب 

 * * شهریور28شهریور تا 20 العباس)ع(   بیت کرج
 طریق الحسین)ع( 

 * * شهریور26شهریور تا 16 الشهدانور کرج
 991عمود 

 * * شهریور26شهریور تا 10 شهدای شهرداری  کرج
 1418عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 16 مکتب العباس)ع(  هشتگرد
 1353عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 16 امام رضا)ع(  هشتگرد
 کانال آب( یگاه )انتها مهیخ نییپا
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 البرز استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * اول صفر تا اربعین  استان البرز فردیس
 684عمود 

 * * دهم صفر الی سی صفر  شهدای گمنام  فردیس
 1407عمود 

 * * مهر  7شهریور تا 20 زهرا)س(ال کرج
 یحرم باب الشهدا جنب هتل مصطف یکربال درب غرب 

 * * شهریور28شهریور تا 20 العباس)ع(   بیت کرج
 طریق الحسین)ع( 

 * * شهریور26شهریور تا 16 الشهدانور کرج
 991عمود 

 * * شهریور26شهریور تا 10 شهدای شهرداری  کرج
 1418عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 16 مکتب العباس)ع(  هشتگرد
 1353عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 16 امام رضا)ع(  هشتگرد
 کانال آب( یگاه )انتها مهیخ نییپا
 

 البرز استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور28شهریور تا 12 علی بن ابی طالب)ع(  چهارباغ 
 500عمود 
 * * شهریور26شهریور تا 15 نبی)ع( ریحانه ال ر آباد نظ

 بیه کربال تل زین
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
 

 بوشهر استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر
 * * شهریور26شهریور تا 20 بیت الزهرا  دیر
 کوچه پشت هتل فرات  ینیقزون ابایکربال خ

 * * شهریور26شهریور تا 15 شهدای شاه عبدالل  دیلم
 1401عمود 

 * * شهریور28شهریور تا 10 عسکر دیلم
 327عمود 

 * * شهریور28شهریور تا 10 جنت االبقیه دیلم
 10عمود 

 * * شهریور28شهریور تا 15 حضرت زهرا)س(  جم
 یاحمد الوائل خیش ابانیخ کربال 

 * * شهریور28شهریور تا 12   )ع(امام حسن مجتبی  بوشهر
 فقط برادران -رجیباب الطو  کربال

 * * شهریور27شهریور تا 12 شهید عاشوری  بوشهر
 تمار  ثمیم ابانیخ کربال 

 * * شهریور27شهریور تا 12 )س( عزیز زهرا بوشهر
 527عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 12 امام عصر)عج(  بوشهر
 جوده  نیب  نهی سف دانیم کربال 

 * * شهریور27شهریور تا 12  
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 تهران استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 *  شهریور    11 زوار  نیخادم اسالمشهر 
 1409عمود

 *  شهریور31شهریور تا 17 خدام الرضا  اسالمشهر 
 مهران

 * * شهریور31شهریور تا 22 حضرت زهرا)س(  اسالمشهر 
 شهر کربل 

 *  شهریور31شهریور تا 17 خدام الرضا اسالمشهر 
 868عمود 

 * * شهریور31شهریور تا 15 ایثارگران  تهران 
 577عمود 

 * * شهریور31شهریور تا 16 جعفر ابن موسی الکاظم)ع(  پیشوا
 974عمود 

 * * شهریور31شهریور تا 14 خادمین شهدا کهریزک 
 شهر کربل 

 *  شهریور31شهریور تا 16 االئمه)ع( جواد یر
 شهر کربل 

 * * شهریور28شهریور تا 16 علی ابن موسی الرضا)ع(  ران ته
 707د عمو

 * * شهریور30شهریور تا 30 شهدای مدافع حرم  شهریار
 مهران

 

 تهران استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور28شهریور تا 16 حضرت رقیه)س(  شهریار
 ربالشهرک

   شهریور27شهریور تا 16 شهید بلباسی  فیروزکوه
 1144عمود 
 * * شهریور27شهریور تا 16 علی ابن موسی الرضا)ع(  دشت صفا
 403عمود 

 *  شهریور23شهریور تا 16 بانوان هیئت کاظمیه  تهران 
 مهران

 * * شهریور26شهریور تا 11 اربعینی ها  تهران 
 شهر کربال 
 * * شهریور26شهریور تا 11 ابوتراب  تهران 
 شهر کربال 
 * * شهریور27شهریور تا 16 شهید المحبان  تهران 

 باب القبله کربال
 * * شهریور27شهریور تا 16 علی ابن موسی الرضا)ع(  تهران 

 558مود ع 
 * * شهریور27شهریور تا 16 کریم اهل بیت)ع(  ران ته

 440د عمو
 * * شهریور27شهریور تا 16 کریم اهل بیت)ع(  تهران 

 757عمود 
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 تهران استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور28شهریور تا 16 حضرت رقیه)س(  شهریار
 ربالشهرک

   شهریور27شهریور تا 16 شهید بلباسی  فیروزکوه
 1144عمود 
 * * شهریور27شهریور تا 16 علی ابن موسی الرضا)ع(  دشت صفا
 403عمود 

 *  شهریور23شهریور تا 16 بانوان هیئت کاظمیه  تهران 
 مهران

 * * شهریور26شهریور تا 11 اربعینی ها  تهران 
 شهر کربال 
 * * شهریور26شهریور تا 11 ابوتراب  تهران 
 شهر کربال 
 * * شهریور27شهریور تا 16 شهید المحبان  تهران 

 باب القبله کربال
 * * شهریور27شهریور تا 16 علی ابن موسی الرضا)ع(  تهران 

 558مود ع 
 * * شهریور27شهریور تا 16 کریم اهل بیت)ع(  ران ته

 440د عمو
 * * شهریور27شهریور تا 16 کریم اهل بیت)ع(  تهران 

 757عمود 
 

 تهران استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور28شهریور تا 16 یم اهل بیت)ع( کر تهران 
 نجف 

 * * شهریور27شهریور تا 10 موکب شهدا قرچک 
 مهران

 * * شهریور27شهریور تا 17 احباب الزهرا)س(  قرچک 
 1033عمود 
 * * شهریور23شهریور تا 17 ستادبازسازی عتبات عالیات  چک قر
 نجف 

 * * شهریور27شهریور تا 19 عاشقان مهدی)عج(  قرچک 
   کربالکیلومتری  45

 * * شهریور27شهریور تا 18 شهدای مدافع حرم  قرچک 
 477عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 19  شهیدان ایرلو قرچک 
 کربال

 * * شهریور28شهریور تا 11 شهدای حضرت زینب)س(  پاکدشت 
 کربال

  * شهریور28شهریور تا 16 خدام الزینب)س(  تهران 
 کربال

 * * شهریور28شهریور تا 16 محبان سیدالکریم)ع(  تهران 
 کربال
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 تهران استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور28شهریور تا 16 یم اهل بیت)ع( کر تهران 
 نجف 

 * * شهریور27شهریور تا 10 موکب شهدا قرچک 
 مهران

 * * شهریور27شهریور تا 17 احباب الزهرا)س(  قرچک 
 1033عمود 
 * * شهریور23شهریور تا 17 ستادبازسازی عتبات عالیات  چک قر
 نجف 

 * * شهریور27شهریور تا 19 عاشقان مهدی)عج(  قرچک 
   کربالکیلومتری  45

 * * شهریور27شهریور تا 18 شهدای مدافع حرم  قرچک 
 477عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 19  شهیدان ایرلو قرچک 
 کربال

 * * شهریور28شهریور تا 11 شهدای حضرت زینب)س(  پاکدشت 
 کربال

  * شهریور28شهریور تا 16 خدام الزینب)س(  تهران 
 کربال

 * * شهریور28شهریور تا 16 محبان سیدالکریم)ع(  تهران 
 کربال

 

 تهران استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

  * شهریور27شهریور تا 16 ایشباب االمام الخامنه تهران 
 کربال

 * * شهریور29شهریور تا 16 بیت الرقیه)س(  تهران 
 مهران

 * * شهریور28شهریور تا 16 نورالرضوی تهران 
 بالکر

 * * شهریور29شهریور تا 16 هیئت غریب مادر  تهران 
 کربال

 * * شهریور29شهریور تا 16 مهرالرضا)ع( تهران 
  مهران

 * * شهریور28شهریور تا 16 رالرضا)ع( مه تهران 
 کربال

 * * شهریور28شهریور تا 10 خادم الرضا  تهران 
 557عمود 

 *  شهریور28شهریور تا 15 د فرمان امام )ره( ستا تهران 
 کربال

 *  شهریور27شهریور تا 19 راهیان کربال تهران 
 مهران

 * * شهریور27شهریور تا 16 المام حسین)ع( ا پردیس
 1409عمود 
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 تهران استان

 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر
 * * مهر 10شهریور تا 10 علی بن محمدباقر)ع(  شمیرانات 

 کربال
 * * شهریور28شهریور تا 10 احباب الرضا)ع(  ورامین

 840عمود 
 * * شهریور28شهریور تا 14 مسلم بن عقیل)ع(  ورامین

 نجف 
 * * شهریور26شهریور تا 16 زینبیون ورامین

 271عمود 
 * * شهریور28شهریور تا 15 ت آبادی شهید دش  تهران 

 کربال
 * * شهریور 26شهریور تا  8 م آوران غدیر نا تهران 

 کربال
 * * شهریور28شهریور تا 20 روضه الحسن)ع(  تهران 

 نجف 
 *  شهریور6شهریور تا  6 صالرزهرا)س(ان تهران 
 رطه نزدیک شهر نجف حسینیه ش

 ختیاری چهارمحال و ب  استان 
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور26شهریور تا 15 ()سحضرت زینب کبری شهرکرد 
 1310عمود 

 * * شهریور26شهریور تا 15 )س(حضرت زینب کبری شهرکرد
 پرچم کربل  دانیم
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 خراسان شمالی استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور26شهریور تا 10 اصحاب خراسانی   بجنورد 
 خ حر-کربال

 *  شهریور26شهریور تا 12 باب الرضا  بجنورد 
 امام علی)ع( رم ح  – نجف 

 * * شهریور28شهریور تا 13 )س( یا فاطمه الزهرا بجنورد 
 234عمود 

 * * شهریور28شهریور تا 13 نی هاشم)ع( قمر ب  مانه و سملقان 
 خ حر  -کربال 

 * * شهریور28شهریور تا 15 حضرت فاطمه)س(   اسفراین
 امام علی)ع( رم ح  – نجف 

 * * شهریور28شهریور تا 10 انصارالحسین)ع(   گرمه
 ی خ احمدوانل -کربال

 * * شهریور27شهریور تا 12 حضرت زینب)س(  گرمه
 نیخ روزت  -خ شهداء -کربل

 *  شهریور27شهریور تا 14 حضرت ام البنین  گرمه
 خ حر -کربال

 *  شهریور27شهریور تا 11 شهید سلیمانی  درق 
 ه ی نبیجنب تل ز-کربال

 *  شهریور27شهریور تا 11 موکب باب الرضا)ع(  بجنورد 
 کربال خ حر

 زنجان  استان 
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر
 * * شهریور26شهریور تا 13 قیدار النبی )ع(  قیدار 

 کوفه
 * * شهریور26شهریور تا 15 حضرت ابوالفضل)ع( زنجان 

 نجف  
 * * شهریور28شهریور تا 10 )ع( سید الشهداء ماهنشان

 کربال
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 سیستان و بلوچستان استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور26شهریور تا 11 موکب حضرت رقیه)س(  زاهدان
 دخترانه درسه  م –مستشفی الکفیل  پشت  –کربال 

 * * شهریور26شهریور تا 17 موکب معظم حضرت زهرا)س(  زاهدان
 68نجف عمود 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 
 

 فارس استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * پانزدهم شهریور  قشقایی فیروزآباد
 کربال

 * * پانزده روز قبل از اربعین    ولیعصر)عج(  گراش 
 1400عمود 

 * * پانزده روز قبل از اربعین  شباب المحسن   گراش
 406عمود 

 * * شهریور28شهریور تا 10 قمر بنی هاشم)ع( گراش
 مرز شلمچه ران،یا

 *  شهریور28شهریور تا 10 فاطمه الزهرا فراشبند  فراشبند 
 ن یروضت ابانیخ - کربال

 * * شهریور28شهریور تا 16 جابربن عبداهلل انصاری   خرامه  
 188عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 10 محبین کریم اهل بیت داراب  داراب 
 1401عمود 

 * * شهریور28شهریور تا 15 امام حسن مجتبی داراب  داراب  
 فسا  یشهدا هینیحس یروبرو -باب البغداد  -کربال 

 * * شهریور28شهریور تا 16 عشاق الحسین جنت شهر داراب جنت شهر 
 ج یمسجد کوفه باب طور - 804عمود 

 * * شهریور28شهریور تا 16 حضرت علی اصغر)ع(   بختگان 
 جسرالعباس-تمار ثمیشارع م-یمعل یکربال
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 اصفهان استان

 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر
 * * شهریور28شهریور تا 17 بیت االحزان حضرت زهرا )س(  داراب 

 مسجد سهله به طرف مسجد کوفه یمتر200
 * * شهریور28شهریور تا 16 )ع(چهارده معصوم  الر 

 نیروضت ابانیخ  -تره بار  دانیپشت م - کربال
 * * شهریور 28شهریور تا  6 موکب  المرد 

 مستقر در شلمچه 
 * * شهریور28شهریور تا 13 )ع(سیدالشهداء قیروکارزین

 به یجسر الضر -کربال 
 *  شهریور28شهریور تا 12 شهدای بخش طسوج  کوار 

 1400عمود 
 * * شهریور28شهریور تا 10 فاطمیون مظفری کوار 

 1333عمود 
 * * شهریور27شهریور تا 10 عاشقان بین الحرمین اکبرآباد  کوار اکبراباد  

 )سبز (  1402عمود  -جوده  دیس دانیم -کربال 
 * * شهریور28شهریور تا 10 شهدای ارباب   کوار ارباب 

 محمد ر یم دیحرم س -و سمراء  نیکاظم نیب 
 * * شهریور28شهریور تا 14   ()عقمر بنی هاشم کوار  فرود 

 619و   618عمود  نیب 
 * * شهریور28شهریور تا 10 ( برون مرزی امام رضا ,)ع  اقلید  

 906عمود 
 

 اصفهان استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور28شهریور تا 10 اباا صالح المهدی )ع(  اقلید  
 تمار   ثمیشارع م یانتها -کربال 

 * * شهریور28شهریور تا 15 خدام الحسین  زرقان
 نیباب صاحب الزمان حرم مطرم جواد - نیکاظم

 * * شهریور28شهریور تا 12 ( )عامام حسن مجتبی فسا
   یچمن مصنوع نی متر باالتر دست چپ زم 200-نبی الز دیبزرگراه س -باب بغداد -کربال 

 * * شهریور28شهریور تا 10 شهدای فسا  فسا
-  یانفراد یپل فلز  یروبرو  -متر بعد از صندوق البارون  600 -  یالکبر نبیالز د یشارع س  - باب بغداد  -کربال 

 ها  یمحسن بغداد لیحاج عج  هین ینب حسج

 * * شهریور28شهریور تا 12 )ع(ابوالفضل العباس مهر 
 278عمود  -شملچه 

 * * شهریور 28شهریور تا  8 س()الزهرا نی ریز  
 رموکی مدرسه ال -فلکه علما  - یشارع جمهور - یشیفندق القر
 * * شهریور27شهریور تا 15 ( )عسقاخانه حضرت ابوالفضل نی ریز  

 )ع(کنار پل حضرت ابوالفصل -کربال 
 * * شهریور28شهریور تا 16 موکب احباب الرضا  خشت 

 907عمود 
 * * شهریور28شهریور تا 14 صاحب الزمان )عج(  شیراز 

 حان یهتل الر  یروبرو -اول شارع بغداد  -پشت حرم حضرت ابوالفضل  -کربال 
 * * شهریور28شهریور تا 15 )ع( سیدالشهدا خرم بید 

 حرم یورود -سامرا 
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 اصفهان استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور28شهریور تا 10 اباا صالح المهدی )ع(  اقلید  
 تمار   ثمیشارع م یانتها -کربال 

 * * شهریور28شهریور تا 15 خدام الحسین  زرقان
 نیباب صاحب الزمان حرم مطرم جواد - نیکاظم

 * * شهریور28شهریور تا 12 ( )عامام حسن مجتبی فسا
   یچمن مصنوع نی متر باالتر دست چپ زم 200-نبی الز دیبزرگراه س -باب بغداد -کربال 

 * * شهریور28شهریور تا 10 شهدای فسا  فسا
-  یانفراد یپل فلز  یروبرو  -متر بعد از صندوق البارون  600 -  یالکبر نبیالز د یشارع س  - باب بغداد  -کربال 

 ها  یمحسن بغداد لیحاج عج  هین ینب حسج

 * * شهریور28شهریور تا 12 )ع(ابوالفضل العباس مهر 
 278عمود  -شملچه 

 * * شهریور 28شهریور تا  8 س()الزهرا نی ریز  
 رموکی مدرسه ال -فلکه علما  - یشارع جمهور - یشیفندق القر
 * * شهریور27شهریور تا 15 ( )عسقاخانه حضرت ابوالفضل نی ریز  

 )ع(کنار پل حضرت ابوالفصل -کربال 
 * * شهریور28شهریور تا 16 موکب احباب الرضا  خشت 

 907عمود 
 * * شهریور28شهریور تا 14 صاحب الزمان )عج(  شیراز 

 حان یهتل الر  یروبرو -اول شارع بغداد  -پشت حرم حضرت ابوالفضل  -کربال 
 * * شهریور28شهریور تا 15 )ع( سیدالشهدا خرم بید 

 حرم یورود -سامرا 
 

 اصفهان استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور26شهریور تا 10 خدام الحسین  سپیدان
 بن بالل مارستانیب  یروبرو -کوفه و نجف  نیب 

 * * شهریور26شهریور تا 15 )ع( امام حسن عسکری سپیدان
 کربال

 * * شهریور28شهریور تا 13 )س(جان نثاران حضرت زهرا سپیدان
 شلمچه

 * * شهریور28شهریور تا 10 )ع( علی ابن ابی طالب سپیدان
 975عمود  -کربال و نجف  نیب 

 * * شهریور28شهریور تا 12 )ع(  الحسینهللابا عبدا  ارسنجان  
 929عمود 

 * * شهریور 28شهریور تا  8   س()حضرت زینب کازرون 
 267عمود  -مرز شملچه 
 * * شهریور27شهریور تا 10   سیدالشهدا)ع( کازرون 

 1236عمود 
 * * شهریور28شهریور تا 16 موکب ثاراهلل  میمند 

 320عمود 
 * * شهریور28شهریور تا 10 اباالفضل العباس)ع(  شیراز 

 حسینیه امام رضا موکب چهل چراغ آل طه )ابوالفضل عباس(  -از مسجد سهله بعد 
 * * شهریور28شهریور تا 10 حضرت صاحب الزمان)عج(  خفر

 کربال
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 اصفهان استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور 26شهریور تا  7 هیأت  فاطمییون  قائمیه
 247عمود 

 * * شهریور26شهریور تا 12 )عج( صاحب الزمان جهرم
 ن یپل امام حس ر یز -کربال 

 * * شهریور28شهریور تا 13 )ع( قمر بنی هاشم جهرم
 448عمود 

 *  شهریور28شهریور تا 14 هیات رزمندگان اسالم جهرم
 حضرت ابوالفضل   مارستانیجنب ب -العباس  ی جنب مستشف -جسر العباس -کربال 

 * * شهریور28شهریور تا 16 امام رضا )ع(  جهرم
 1188عمود 

 * * شهریور28شهریور تا 14 علقمه  جهرم 
 چهار یعلقمه کربال ادمانی -خرمشهر  نی پمپ بنز -نی پمپ بنز  دانیم-خرمشهر 

 * * شهریور27شهریور تا 16 کافل الیتیم امام حسین)ع(  شیراز
 داخل کوچه  ستمیبرق ب  هی پا- نیروضت ابانیخ -گاه  مهیپشت خ -کربال 

   * * 
 

   * * 
 

   * * 
 
 

 کرمان استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور28شهریور تا 15 حرم تا ظهور   ارزوئیه  
 هتل الماس یروبرو دالشهداءیحرم س یروبرو ابانیکربال خ

 * * شهریور28شهریور تا 16 فاطمه زهرا  بردسیر
 جنب مقام امام زمان)عج( انیکربال منطقه ب

 * * شهریور28شهریور تا 14 دارالوالیه جیرفت
 نیکربال شارع الروضت

 * * شهریور28شهریور تا 13 مدینه الزهرا  جیرفت
 ن یالعابد نیر مارستانیبعد از ب  یکربال خ دکتر حمزه واعل

 * * شهریور28شهریور تا 10 شهدای رابر  رابر
 رابر یکربال موکب شهدا یورود

 * * شهریور28شهریور تا 14 خاتم االنبیا رفسنجان 
 اء یگاه موکب خاتم انب مهیکربال خ

 *  شهریور27شهریور تا 15 )ع( امام علی رفسنجان 
 1097)ع(عمود یکربال موکب امام عل ریمس

 * * شهریور28شهریور تا 15 بی بی شهربانو  رفسنجان 
 نیشهربانو جنب حرم امام حس یب   یکربال موکب ب 

 * * شهریور28شهریور تا 10 نور المبین  ریگان 
 1252عمود 

 * * شهریور28شهریور تا 16 )س( فاطمه الزهرا زرند 
 202عمود 
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 کرمان استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور28شهریور تا 15 حرم تا ظهور   ارزوئیه  
 هتل الماس یروبرو دالشهداءیحرم س یروبرو ابانیکربال خ

 * * شهریور28شهریور تا 16 فاطمه زهرا  بردسیر
 جنب مقام امام زمان)عج( انیکربال منطقه ب

 * * شهریور28شهریور تا 14 دارالوالیه جیرفت
 نیکربال شارع الروضت

 * * شهریور28شهریور تا 13 مدینه الزهرا  جیرفت
 ن یالعابد نیر مارستانیبعد از ب  یکربال خ دکتر حمزه واعل

 * * شهریور28شهریور تا 10 شهدای رابر  رابر
 رابر یکربال موکب شهدا یورود

 * * شهریور28شهریور تا 14 خاتم االنبیا رفسنجان 
 اء یگاه موکب خاتم انب مهیکربال خ

 *  شهریور27شهریور تا 15 )ع( امام علی رفسنجان 
 1097)ع(عمود یکربال موکب امام عل ریمس

 * * شهریور28شهریور تا 15 بی بی شهربانو  رفسنجان 
 نیشهربانو جنب حرم امام حس یب   یکربال موکب ب 

 * * شهریور28شهریور تا 10 نور المبین  ریگان 
 1252عمود 

 * * شهریور28شهریور تا 16 )س( فاطمه الزهرا زرند 
 202عمود 

 

 کرمان استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور28شهریور تا 11 صاحب الزمان )عج(  سیرجان
 مدرسه پرموک ابانیآنته خ هینیقزو ابانیگاه خ مهیکربال خ

 * * شهریور28شهریور تا 10 )ع( موکب ابوالفضل  فهرج 
 الشهدا  دیموکب س 1252کربال عمود  یلومتریپنج ک

 * * شهریور28شهریور تا 16 )س( ه الزهرا فاطم بموک فهرج 
 1367کربال عمود  یموکب فاطمه الزهرا ورود

 * * شهریور28شهریور تا 16 )ع( حضرت اباالفضل ماهان 
   5بعد از تقاطع حر داخل کوچه   نیبلوار محمد ام یکربال انتها
 * * شهریور28شهریور تا 18 )س( ام المصائب ماهان 

 موکب ام المصائب اتیمحله بوب  یکربال خ احمد واعل
 * * شهریور28شهریور تا 15 ابوحیدر  کرمان 

 نجف شارع امام حسن)ع( 
 * * شهریور27شهریور تا 17 معراج شهداء  کرمان 

 رج یطب ابانیکربال خ
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 احمدکهکیلویه و بویر استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور27شهریور تا 17 فطرس  یاسوج
 نجف 

 * * شهریور27شهریور تا 18 امام رضا)ع(  یاسوج
 170عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 18 فطرس  یاسوج
 605عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 18 فطرس  یاسوج
 836عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 18 فاطمه زهراء  یاسوج
 1190عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 20 فطرس  یاسوج
 کربال

   * * 
 

 * * شهریور27شهریور تا 16  
 

 *  شهریور27شهریور تا 16  
 

 * * شهریور27شهریور تا 16  
 
 

 لرستان استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور28شهریور تا 14 مساکین الزهرا خرم آباد
 )ع( مدرسه خالدات  نیامام حس مارستانیشارع العباس جنب ب  -کربال 

 * * شهریور28شهریور تا 15 ایثارگران بانک ملی  خرم آباد
 مسجد حنانه مدرسه ابن عباس یروبرو  ابانیخ نیثوره العشر -نجف 

 * * شهریور28شهریور تا 16 موکب حضرت ابوالفضل  خرم آباد
 مسجد حنانه مدرسه اعصائب یروبرو ابانیخ نیثوره العشر -نجف 

 * * شهریور28شهریور تا 16 جوانان بروجرد  بروجرد
 د یمدرسه الشه 1354عمود -کربال 

 * * شهریور28شهریور تا 16 )عج( بقیه اهلل بروجرد
 قمر میابراه دیتمار مرقد مطهر س ثمیبه مرقد م ده ینرس -کوفه 

 *  شهریور28شهریور تا 15 یالثارات دورود
 مسجد حنانه یروبرو ابانیخ - نیثوره العشر -نجف 

 * * شهریور27شهریور تا 16 )س( ریحانه النبی  دورود
 ( مدرسه العتره لومتری ک  3/5کربال فاصله تا حرم   یسمت راست ورود می)قد 1354عمود  - کربال به نجف  ریمس

 * * شهریور28شهریور تا 15 )ع( امام حسن عسکری  ازنا
 سه یمدرسه النف 1399قرمز  یعمودها یروبرو  نیشارع العباس باب القبله حضرت ابوالفضل بعد از چهار راه پمپ بنز -کربال

 * * شهریور28شهریور تا 16 )ع( امام رضا ازنا
 یمسجد حنانه جنب مقر حشد الشعب یشارع الکوفه روبرو -نجف 

 * * شهریور28شهریور تا 16 )ع( ثاراهلل الشتر
 مسجد جامع کربال مدرسه االسره  یقرمز روبرو  1360نجف به کربال عمود   می جاده قد -کربال 
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 لرستان استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور28شهریور تا 14 مساکین الزهرا خرم آباد
 )ع( مدرسه خالدات  نیامام حس مارستانیشارع العباس جنب ب  -کربال 

 * * شهریور28شهریور تا 15 ایثارگران بانک ملی  خرم آباد
 مسجد حنانه مدرسه ابن عباس یروبرو  ابانیخ نیثوره العشر -نجف 

 * * شهریور28شهریور تا 16 موکب حضرت ابوالفضل  خرم آباد
 مسجد حنانه مدرسه اعصائب یروبرو ابانیخ نیثوره العشر -نجف 

 * * شهریور28شهریور تا 16 جوانان بروجرد  بروجرد
 د یمدرسه الشه 1354عمود -کربال 

 * * شهریور28شهریور تا 16 )عج( بقیه اهلل بروجرد
 قمر میابراه دیتمار مرقد مطهر س ثمیبه مرقد م ده ینرس -کوفه 

 *  شهریور28شهریور تا 15 یالثارات دورود
 مسجد حنانه یروبرو ابانیخ - نیثوره العشر -نجف 

 * * شهریور27شهریور تا 16 )س( ریحانه النبی  دورود
 ( مدرسه العتره لومتری ک  3/5کربال فاصله تا حرم   یسمت راست ورود می)قد 1354عمود  - کربال به نجف  ریمس

 * * شهریور28شهریور تا 15 )ع( امام حسن عسکری  ازنا
 سه یمدرسه النف 1399قرمز  یعمودها یروبرو  نیشارع العباس باب القبله حضرت ابوالفضل بعد از چهار راه پمپ بنز -کربال

 * * شهریور28شهریور تا 16 )ع( امام رضا ازنا
 یمسجد حنانه جنب مقر حشد الشعب یشارع الکوفه روبرو -نجف 

 * * شهریور28شهریور تا 16 )ع( ثاراهلل الشتر
 مسجد جامع کربال مدرسه االسره  یقرمز روبرو  1360نجف به کربال عمود   می جاده قد -کربال 

 

 لرستان استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر
 * * شهریور26شهریور تا 15 )ع( حضرت ابوالفضل  الشتر

 العلم  نهی)ع( مدرسه مد یپل امام عل ریز 1373کربال به نجف عمود  می جاده قد
 * * شهریور27شهریور تا 15 )س( حضرت زهرا الشتر

 شارع مدرسه قرطبه  یالنصر انتها یشارع ح -کربال 
 * * شهریور26شهریور تا 16 موکب شهدای نور آباد  نورآباد 

 مسجد حنانه -نجف 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
 

 مرکزی استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر
 *  شهریور27شهریور تا 16 حضرت رقیه)س(  اراک

 نجف 
 * * شهریور27شهریور تا 16 قمربنی هاشم)ع(  اراک

 نجف
 * * شهریور27شهریور تا 16 امام علی )ع(  اراک

 نجف 
 *  شهریور27شهریور تا 16 عشاق الحسین )ع(  ساوه  

 نجف

 * * شهریور27شهریور تا 16 شهدای میالجرد  میالجرد
 کربال

 * * شهریور27شهریور تا 16 محبین اهل بیت )ع(  زرندیه
 نجف 

 * * شهریور27شهریور تا 16 شهدای زرندیه زرندیه
 کوفه  -نجف 

 * * شهریور27شهریور تا 16 علی ابن امام محمد باقر)ع(  دلیجان
 نجف 

 *  شهریور27شهریور تا 16 ابوالفضل )ع( حضرت  اراک
 نجف

 * * شهریور27شهریور تا 16 ام البنین)س(  اراک
 کربال
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 اصفهان استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

  * شهریور27شهریور تا 16 امام حسین )ع(  ساوه  
 نجف 

 * * شهریور27شهریور تا 16 ثار ا...  ساوه  
 نجف

 * * شهریور27شهریور تا 16 احباب الرضا)ع(  محالت 
 1173عمود 

 *  شهریور27شهریور تا 16 حضرت علی اکبر )ع(  محالت 
 1172عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 16 نهرالطف  محالت 
 809عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 16 ابوالفضل العباس )ع(  ساوه  
 1222عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 16 شباب الزینب)س(  ساوه  
 809مود ع 

 * * شهریور27شهریور تا 16 پیامبر اعظم )ص(  خمین 
 کربال

 * * شهریور27شهریور تا 16 فاطمه الزهرا)س(  دلیجان 
 کربال

 * * شهریور27شهریور تا 16 محبین الزهرا)س(  اراک
 818عمود 

 

 مرکزی استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 *  شهریور27شهریور تا 16 محبان ابوالفضل )ع(  اراک  
 285عمود 

 *  شهریور27شهریور تا 16 حضرت علی اصغر )ع(  اراک
 500عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 16 راه شهدای کربل  اراک  
 547عمود 

 *  شهریور27شهریور تا 16 منتظران ظهور  اراک  
 257عمود 

 *  شهریور27شهریور تا 16 الزهرا)س(  اراک
 818عمود

 * * شهریور27شهریور تا 16 مسلم ابن عقیل  اراک  
 818عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 16 بیت الزهرا)س(  خمین 
 کربال

 *  شهریور27شهریور تا 16 خدیجه الکبری )س(  خمین 
 کربال

 * * شهریور27شهریور تا 16 ساقی عطشان   خمین 
 کربال

 * * شهریور27شهریور تا 16 ساقی عطشان خواهران  خمین 
 کربال
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 مرکزی استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 *  شهریور27شهریور تا 16 محبان ابوالفضل )ع(  اراک  
 285عمود 

 *  شهریور27شهریور تا 16 حضرت علی اصغر )ع(  اراک
 500عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 16 راه شهدای کربل  اراک  
 547عمود 

 *  شهریور27شهریور تا 16 منتظران ظهور  اراک  
 257عمود 

 *  شهریور27شهریور تا 16 الزهرا)س(  اراک
 818عمود

 * * شهریور27شهریور تا 16 مسلم ابن عقیل  اراک  
 818عمود 

 * * شهریور27شهریور تا 16 بیت الزهرا)س(  خمین 
 کربال

 *  شهریور27شهریور تا 16 خدیجه الکبری )س(  خمین 
 کربال

 * * شهریور27شهریور تا 16 ساقی عطشان   خمین 
 کربال

 * * شهریور27شهریور تا 16 ساقی عطشان خواهران  خمین 
 کربال

 

 مرکزی استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور27شهریور تا 16 محبان امام رضا )ع(  ساوه  
 کربال

 * * شهریور27شهریور تا 16 قمر بنی هاشم )ع(  شازند 
 کربال

 *  شهریور27شهریور تا 16 حاج قاسم سلیمانی  شازند 
 هکوف

 * * شهریور27شهریور تا 16 سنگرسازان بی سنگر  اراک
 کربال 

 * * شهریور27شهریور تا 16 میثاق با شهدای تفرش  تفرش 
 کربال

 * * شهریور27شهریور تا 16 امام حسن مجتبی )ع(  اراک  
 کربال

 * * شهریور27شهریور تا 16 پیامبر اعظم )ص(  کمیجان 
 کربال

 * * شهریور27شهریور تا 16 ثار ا... اراک اراک
 کربال

 *  شهریور27شهریور تا 16 حضرت علی اصغر )ع(  اراک
 سامرا

 * * شهریور27شهریور تا 16 شهید قاسم سلیمانی وابوالمهندس  اراک 
 کربال
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 مرکزی استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 *  شهریور27شهریور تا 16 سید الشهداء )ع(  فراهان  
 کربال

 * * شهریور27شهریور تا 16 سید الشهداء )ع(  اراک
 کاظمین

 * * شهریور27شهریور تا 16 حجت ابن الحسن )عج(  اراک  
 نجف 

 *  شهریور27شهریور تا 16 قمر بنی هاشم علمدار کربال اراک 
 نجف

 *  شهریور27شهریور تا 16 المهدی  اراک  
 کربال

 *  شهریور27شهریور تا 16 شهدای میالجرد  کمیجان 
 کربال

 * * شهریور27شهریور تا 16 شهید حاج قاسم سلیمانی  دلیجان 
 515د عمو

 * * شهریور27شهریور تا 16  
 

 *  شهریور27شهریور تا 16  
 

 * * شهریور27شهریور تا 16  
 
 

 یزد  استان
 غذا  اسکان  زمان استقرار  نام موکب  شهر

 * * شهریور27شهریور تا 15 انصارالحسین)ع( بهمن)مهردشت( 
جنب  -سمت چپ  -بعد از فروشگاه اسواق ماما-نیشارع روضت  -چهار راه شهدا -کربال

 نبیز  یو مسجد حوار هینیصد متر بعد از حس  -داخل کوچه- نیکارواش ماش
 * * شهریور27شهریور تا 15 انصارالحسین)ع( بهمن)مهردشت( 

 کر یاسپا یشهدا هینیحس  -سمت راست -چهارم یفرع -ستمی ب ابانی خ -الرحمه یح -نجف
 * * شهریور27شهریور تا اول  موکب الرضا   یزد

 جنب وزارت الصحه -باب القبله -کربال
 * * شهریور27شهریور تا ل او موکب الرضا   یزد

 ی پله برق ن ییپا  -صحن حضرت زهرا -نجف

 * * شهریور27شهریور تا  اول موکب الرضا   یزد
 م یمسجد جامع حک -اول صحن حضرت صاحب الزمان -نیکاظم

   * * 
 

   * * 
 

 * * شهریور27شهریور تا 16  
 

 *  شهریور27شهریور تا 16  
 

 * * شهریور27شهریور تا 16  
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ان
سک

ا
ییغذا
یرا

نام شهر یا  مسیر پذ
محل استقرار

شماره عمود 
نزدیک به محلّ 
استقرار موکب

09143152175کریم حرمتیسامرا، چهاراه قصابان، خیابان منتهی به حرمسامراRRRشهدای عاشورائیان1
09141062016محمدرضا وثوقیچهارراه قصابانسامرابهداشت و درمان عاشورائیان2
09141165256محمد داوریشارع کوفه، مابین مسجد حنانه و سفارت ایراننجف RRR(ع)ثاراهلل3
09143520234ناصر سیاریسامرا، چهارراه قصابانسامراRR(ع)آستان مقدس امام زادگان4
09141166415جعفر داروئیانکربالRRR(س)انصار الفاطمه5
09144114164جواد حسینیکربال، تل زینبیه، نبش خیمه گاهکربالRRR(س)حضرت فاطمه زهراء6
09143168518محمد رضا ساری خانیپشت بیمارستان العباس، جنب رود الهندیه، حسینیه شیخ هادی مجلیکربالRRR(ع)آشپزخانه امام رضا7
09143000537محمد جوادی722مسیرRRR(س)بنت الحسین8
09143116199مسعود روحانی نژادکاظمینکاظمینRR(عج)بقیه اهلل9
09143188289یونس فاتحمسیر نجف کربال مسیرRRشهید باکری10
09147755144فرهاد برقیکربالRRRفاطمیون11
09143049542محمد لطفی590مسیرRRRآذرشهر (عج)بقیه اهلل12
09144132215اکبر مالئکه1163مسیرRRRاکبریه13
09143131727نادر فعال یگانه، حی الزهراء، مدرسه شیخ مفید۲۶ و ۲۵جاده بغداد، مابین عمود 26 و 25مسیرRRR(س)نرجس خاتون14
09141095042علی شریفیجاده قدیم نجف کربال، روبروی مدیریت دفاع مدنی، محله ملحقی1394مسیرRRR(ع)جنه الحسین15
09144215537فروردین محمودیان444مسیرRRR(ع)امام حسین16
09141777151صادق نجاری445مسیرRRR(ع)قمر بنی هاشم17
09144152653حبیب حیدریکربال، شارع سناتر، بعد از پل ضربیه، مدرسه عمار یاسرسامراRشهدای هریس18
09132257232علیرضا کاظم تابشکربالRRR(عج)حضرت بقیه اهلل19
09131150876محمد حسین عابدینیروضتینکربالRRR(ره)شهید محسن حججی20
09131343651منوچهر معتمدیکربالRRR(س)حضرت ام البنین21
09132176472برادر شرعی زادهکربالRRR(عج)انصار المهدی22
09120329457جواد نوریعراق، جنب سفارت قدیمRRR(ع)محبان علی بن ابی طالب23
09171042307عبدالعظیم بهرامی، نبش باب طویرج(ع)جسرالحسینکربالRRR(ع)انصار الحسین24
09121317962حسین دانشگرروبروی ستاد بازسازی عتبات و عالیاتنجف RR(ع)لبیک یا حسین25
09125320973علی غفورینجف نجف RR(ع)شیفتگان امام حسین26
09192317057مهدی کاشفیروبروی صحن عقیلهکربالRRRدرجزین (ع)لبیک یا ثاراهلل27
09121733465ابراهیم سلمانی(س)باب القبله، پشت صحن فاطمه الزهراءکربالRRR(عج)مصباح الهدی28
09173071396هاشم جمالیشارع الروضتین، زمین دکتر ابراهیمیکربالRRR(ع  )حضرت احمدبن موسی 29
09126525099محمد دوادگرانتل زینبیهکربالRRR(ع)خادمین کریمه اهل بیت30
09122514129مهندس محمود نژادمسیر پیاده روی نجف به کربال1080مسیرRRR(س)حرم حضرت معصومه31
09121515216حاج محمود پارچه بافشارع الزهراءکربالRRR(س)حضرت معصومه32
09171434306وحید مثنویکربالکربالRRR(ع)امام حسن مجتبی33
09174585769کیانوش موسوی کیامسیر نجف کربالمسیرRRR(س)محبین حضرت زهرا34
09165413211محمد جواد آذری نژادکربالRRR(ع)سادات امامزاده علی35

نام و نام 
خانوادگی 

مسئول موکب

شماره تماس 
مسئول موکب

بسمه تعالی
1401سال - پیاده روی اربعین حسینی-مشخصّات موکب های ایرانی مستقرّ در کشور عراق

یف
نام موکبرد

محلّ استقرار موکب در کشور عراقنوع خدمات موکب

نشانی موکب
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09175705161محمد هرمزی1190مسیرRRR(س)فاطمه الزهراء36
09173414439زهرا میهن خواهنجفنجف R(س)حضرت زینب 37
09173432739فرشته ارشادمسیر نجف کربالمسیرRRR(عج)حضرت ولی عصر 38
09177433144حسین انوری فردمسیر نجف کربالمسیرRRRهیئت رزمندگان39
09179401939حمید انصاری نیانجف اشرفنجف RRR (ع)حضرت ابوالفضل عباس 40
09121134377محمد مهدی امین صفایی836مسیرRRRفطرس41
09171411322حمزه دامیدهنجف 1RRRفطرس 42
09173412157زین العابدین ذبیحیعراق نجفنجف خیریه محبین امیر المومنین43
09177417099احمد ذکاوتنجف RRRبدرالهواشم44
09178802724روح اله شاهینینجف-عراق نجف RRR(ع)امام رضا45
09173414985حسن حکمتیانکربالRRR(ع)قاسم بن الحسن46
09179870599شهناز آرمندعراقRRR(ره)حاج قاسم سلیمانی47
09358547444فرخنده هاشمیعراقRRR(س)حضرت رقیه48
09173440833مهین بیگ زادهعراقRRR(ع)مسلم بن عقیل49
09133416439حسین عسکریو عتبات (س)، هتل فاطمه الزهرا ء(ع)مقام امام زمانکربالRRRشهدای کهگیلویه50
09945451019قدرت اله الیاسیلودابRRRحاجی محمد چین (س)چهارده معصوم51
09133438065ابراهیم قاسمینزدیک به حرمکربالRRRپیروان والیت52
09177424269علی محمد آقایی1385مسیرRRRشهدای بم53
09137913593رضا سیفیخیابان انتهایی بیمارستان زین العابدینکربالRRRثاراهلل جیرفت54
09133491810محسن مقبلیخیابان شهدا بعد از روضتینکربالRRRدارالوالیه55
09133952048اکبر یزدی زادهکربالRRR(س)ام المصائب56
09133922460رضا حسینی امینجنب عقیله داخل صحن تلویزیون، خیمه گاهکربالRRR(س)خیمه گاه اهل بیت57
09133455117علی رجاییشارع حر، میدان علما، مدرسه یرموککربالRRR(عج)صاحب الزمان58
09131442795قاسم صدیق1385عمود 1385مسیرRRRشهدای کرمان59
09131988183عبدالحسین زنگی آبادی(ع)شارع دکتر ال لبایی، بعد از بیمارستان زین العابدینکربالRRRنان صلواتی کرمانی ها60
09132407190حمید صابرکربالکربالRRRمعراج شهدا61
09143152175کریم حرمتیچهارراه قصابان، خیابان منتهی به حرمسامراRRR(هیات رزمندگان اسالم استان)شهدای لرستان62
09169803133ناصر فرید494مسیرRRR(ع)حضرت ابوالفضل63
09166604110داریوش مرادزاده(ع)مدرسه سیدالشهداءکربالRRR(ع)حضرت ابوالفضل64
09179932001محمدآتش پرورخیابان میثم تمار، روبروی هتل رزانکربالRR(ع)کریم اهل بیت65
09164305328حسین تواناروبروی بیمارستان الکثیرکربالRRعلی اکبر رودان66
09173587211احمدیتقریبا ورودی1404 یا 1350مسیرRR(ع)قاسم بن الحسن67
09907329631مجید باقر زاده366مسیرRR(ع)عاشقان ثاراهلل68
09177006272آقای علی  بی باک مسیر نجف به کربالمسیرRRR(س)حضرت زهرا69
09133790771محمد مهدی زاده1385مسیرRRRشهدای بم70
09300736265محمدرضا فخیمیچهارراه قصابانسامراRRRشهدای کرمان71
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09166618297مصطفی ساکی395مسیرRRRشهدای گمنام72
09139950662هادی زنگی آبادی(ع)شارعه دکتر ال لبایی، بعد از بیمارستان زین العابدینکربالRRRشهدای آذربایجان73
09144114164جواد حسینی شادبادتل زینبیه، نبش خیمه گاهکربالRRRشادآباد (ع)حضرت فاطمه زهراء74
09141105987طیبه قاری زادهکربالRRR(س)بنت الرسول75
09143116199مسعود روحانی نژادمحوطه حرمکاظمینRRR(عج)بقیه اهلل76
09144150683ابراهیم رضاپورشارع سناتر، بعد از پل ضربیهکربالRRRکجوار (ع)خادم الحسین77
0992057796کریم نیاکربالRRR(س)فرهنگی حضرت زهراء78
09141285935ابوالفضل  پیر اهریمدرسه عمار یاسرکربالRRRشهدای ارسباران79
09144130486سطحیخیابان حی الحسین، روبروی ساختمان الکفیلکربالRRR(س)چهارده معصوم80
09144950553امیر فیض اللهی نیاکربالRRRشهدای بناب81
09144714775احمد دلیر گلیخیابان شهداکربالRRRشهدای شبستر82
09141032586روح اهلل بذری(ع)باب قبله امام حسینکربالRRR(عج)قائم آل محمد83
09141765504سید جالل موسویانکربالRRR(ع)انصار الحسین84
09142353812نریمانیکربالRRRشهدای چاراویماق85
09144919670تقی صفاییمدرسه عمار یاسرکربالRRR(س)جنه الزهراء86
09142384470اژدر حسین پور شارع القمی، باب الدخان، روبروی فندق السفیرکربالRRR(ع)حب الحسین87
09144220459جعفر قهوه چیانکربال1400RRRشهید 88
09144204694مجید  علیزادهشارع الشهدا، شارع روضتینکربالRRR(س)اهل بیت89
09300736265محمدرضا فخیمیچهارراه قصابانسامراRRRشهدای هریس90
09143230184صمد برزگرمدرسه عمار یاسرکربالRRRپیامبر رحمت91
09370568269صحراگردکربالRRR(عج)انصار المهدی92
09143164162بهروز راعی، شرقی عباسی، جنب هتل نوالفواطعم، حسینیه دیوانیه(ع)خیابان جمهوری، روبروی ورودی کف العباسکربالRRRماراالن (ع)قمر بنی هاشم93
09143134556حسن پورکربالRRRفرهنگی خیمه القرآن94
09127158637علیرضا قاسمیجسرالعباس، ابتدای خیابان میثم تمارکربالRRالغدیر95
09135121174سیدعلی هاشمی نژادجنب پل العباسکربالRRRاشکذر (ع)سیدالشهداء96
09120498776محمدمهدی مرادی زادهکربالRRRدانشجویان ایران97
09133544086سعید عبداله زاده1395مسیرRRR(عج)اباصالح المهدی98
09131517205علی محمد نیمچه بناچهار راه شهداکربالRRR(ره)مکتب امام99
09131586142محمود زارعکربالRRRمهریز (عج)انصارالمهدی100
09132732398سعید ملک ثابتکنار بحر النجفنجفRRR(س)بنت الزهراء101
09135190167مهدی رعیتینزدیک حرمکربالRRRمؤسسه بین الحرمین102
09131518315مجتبی کارگرانچهار راه شهداکربالRRRاربعین ابرکوه (ع)انصارالحسین103
09133520561ابراهیم فالح زادهمقام کونسولگریکربالRRRابرکوه (ع)خدام الحسین104
09133567657محمود کارگرکربالRRR(س)ام البنین105
09127502071اسماعیل دهستانینجفRRR (ع)انصار الحسین106
09135266130مصطفی محمدی705مسیرRRRعون بن عبداهلل107
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09131519536محمدمهدی دشتیکربالRRRشهدای رحمت آباد108
09131514799سیدمحمود حسینیابتدای حی الحرکربالRRRهیئت رزمندگان109
09139697364سجاد شکاریکوفهکوفهRRRشهدای فهرج (عج)بقیت اهلل110
09133572836احمد شاکرکربالRRRاردکان (ع)انصارالحسین111
09144480602عادل احمدیمسیر حله به سمت کربال، ابوغریب160مسیرRRRشهداء جبهه ی مقاومت112
09141483607ام البنین کیانیمسیر حله به سمت کربال، ابوغریب160مسیرRRR(ع)بین المللی شریفه بنت امام حسین113
09144468539تقی نجمیکربالRRRارومیه (ع)حسینیه اعظم ثاراهلل114
09145131002جواد سپیدکارکربالRRR(س)حضرت معصومه115
09149837632رامین اشرفی فردحی النقیبکربالRRRمنتظران ظهور ارومیه116
09149364622امیرحسین احمدپورورودی کربال روبروی گاراژ سید جودیکربالRRRمدافعین حرم ارومیه117
09374253569نعیمه بابازادهکربالکربالRRRقتیل العبرات118
09126750656فرشید سیار(س)پل حضرت زهراءکربالRRR(ع)خادمین حضرت ابوالفضل119
09143456335رسول شادقوشچیکربالRRRبین الحرمین ارومیه120
09141452149محمد مجردکربالRRRمسجد مهدی القدم121
09141483607محمدصالح عیسی مرادیکربالRRRارومیه (س)ام البنین122
09141414984محرم تیزکاربلدسامراRRRارومیه (عج)حضرت صاحب الزمان123
09147121793مهدی قاسمی1188مسیرRRR(ع)خادمین امیرالمومنین124
09143460731امیر مرادزادهشارع الروضتینکربالRRRارومیه (عج)انصار المهدی125
09141220714محمدرضا ذوقی(س)صحن فاطمه الزهراءنجفRRR(ع)فدائیان امام حسین126
09143895911علیرضا هاشمیان ملکیشارع الروضتینکربالRRRارومیه (ع)زوار امام رضا127
09357350313علی قهرمان زاده اصل828مسیرRRRخوی (عج)حضرت صاحب الزمان128
09149496457اهلل وردی بهرام نژادمسیر نجف تا کربالمسیرRRRمحمدیار نقده (ع)خادمین سیدالشهداء129
09144437863منوچهر پاشایی کیاران831مسیرRRRعاشورائیان سولدوز نقده130
)758مسیرRRRمیاندوآب (ره)شهید مهدی باکری131 (س)شارع المثتی،نزدیک حسینیه فاطمه الزهراء:احتماال 09149841150علیرضا فتحی(
09144824484خداوردی عبداهلل زاده(ع)شارع المثنی نزدیک حسینیه فاطمه الزهراءنجفRRRمیاندوآب (ره)شهید حججی132
09144313403ناصر طمطرانیکربالRRRمنتظران ظهور چهاربرج میاندوآب133
09111510295سیدعلی حسینیورودی کربال پل حضرت عباسکربالRRRشهدای بهشهر134
09113534595حسین جدیدیتل زینبیهکربالRRRشهدای میاندورود135
09117794048امین صادقیپل صوره العشقین ابتدای جاده کوفه جنب حسینیه آیت اهلل حکیمنجفRRRعلویون136
09119585834سیدرفیع هاشمیخیابان میثم تمارکربالRRR(عج)صاحب االمر137
09123873326باب اهلل طالبی(ع)حی الزوار، حسینیه علی بن موسی الرضاکربالRRRدودانگه (ع)قمر بنی هاشم138
09113241727ولی اهلل نادعلی زاده287مسیرRRR(س)فاطمه الزهراء139
09112287637رسول بلباسی71مسیرRRRشهید بلباسی140
09111142038سید احمد محبوبی830 و 928مسیرRRR(س)محبان اهل بیت141
09116412325اسماعیل فدایی263مسیرRRRشهدای مدافع حرم آمل142
09111186330معصومه شعبانی658مسیرRRR(ع)حضرت ابوالفضل143
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09117378627محمود نامدارباب البغداد، جنب هتل الرجالکربالRRRعلمدار حسینی144
09111134525روح اهلل پیوسته کناریعباسیه شرقی پشت اداره جنسیه مدرسه الخندقکربالRRR(ع)خادم الحسین145
09122071372محمدباقر صادقیان972 یا 1200مسیرRRRشهدای مدافع حرم غرب استان146
09113512880مسعود قربانیسامراRRR(ع)حضرت علی اصغر147
09127512913مصطفی صاحبی218مسیرRRRشهید اندرزگو148
09363258935بخشنده(ع)حی الحسین جنب مسجد امام حسن مجتبیکربالRRR(ع)زوار الرضا149
09118639694عبداهلل شکری144مسیرRRR(ع)علی بن موسی الرضا150
09113935052رضا لطفی356مسیرRRR(عج)صاحب الزمان151
09121113025دکتر ابراهیم متولیان(ع)، مرقد مطهر امام علی(س)صحن حضرت زهرانجف(عج)موکب درمانی بقیه اهلل152
09121777883جواد غالمیمنطقه بحرالنجفنجفRRR(ع)امام صادق153
09121986100غالم قربانیپارکینگ استانداری کربال1418مسیرRRR(ع)امام حسن مجتبی154
09121986100غالم قربانی1 و طبقه 1اطراف حرم سیدالشهدا علیه السالم،صحن عقیله، طبقه منفی کربالRRR(ع)امام حسن مجتبی155
09188171488محمود بیدآبادیشارع شهداء، روضتینکربالRRR(ع)حضرت امام رضا156
09188093405حاج کاظم یارمحمدی(ع)پل حضرت عباسکربالRRR(ع)امام حسن مجتبی157
09189037100حجت االسالم باقر اجاقیپشت تل زینبیه-کربالکربالRRRمدافعین حرم158

محمدتقی معصومی نیامسجد امام رضا-جنب وادی السالم-بلوار شیخ طوسی-نجف-عراقنجفRRR(ع)امام رضا159
09153514891
09155510071

09153523487محمد حصاری1097مسیرRRRسلسله الذهب160
09177215315صالح حاجی پور، میدان تربیه(ع)باب القبله امام حسینکربالRRRکازرون (ع)احباب الرضا161
09128476075کرامت اله قاسمیجاده نجف کربال907مسیرRRشهر خشت (ع)احباب الرضا162
09111306830محسن اولیایی باالتر از هتل جواهر100خیمه گاه قزوینیه، کربالRRRالمحسنین163
09111353024زهرا بسام تولمی82مسیرRRR(س)فاطمه الزهراء164
09113837727ارژنگ کرمیانیکربالRالشهدا165
09113823496عمران نعمت الهیان متری کربال300مسیرRRR(ص)کرامات حضرت رسول166
09024722938سید مجتبی عاقلی(عج)بعداز مسجد امام زمانکربالRRR(ع)سید الشهداء167
09113490399ستودهمیثم تمار، باب البغدادکربالRRRرسانه های سراج القمر168
09113440939شکریجنب ستاد عتبات عالیاتنجفRRRشهداء169
09111317153بهروز همتیکربالRR(ع)امام علی170
09113424611یاسین پورتقیحوالی پست صحن عقیلهکربالRR(عج)صاحب الزمان171
09118275300حسین ارابیشارع میثم روبروی هتل کربالکربالRR(س)نورالزهرا172
09900187687سیده صغری حسینیکربالکربالRRRمنتظران ظهور173
0911844170ستاررجبیباب البغداد، اول ورودی چهارراهکربالRRR(س)عقیله بنی هاشم174
09111484340مرتضی عباسپورشراع قزوینیهکربالRRRفاطمه اخری175
09113425578وحید امامی نژادکربالکربالRRشهدای گمنام176
09111378266علیرضا قانع 1393عمود -کربال ورودی نجف1393مسیرRRRخدام العتره177
09113328734احمد قاسمیشارع قزوینیه جنب موکب محسنینکربالRRRابرکوه (ع)خدام الحسین178
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1401سال - پیاده روی اربعین حسینی-مشخصّات موکب های ایرانی مستقرّ در کشور عراق
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نام موکبرد

محلّ استقرار موکب در کشور عراقنوع خدمات موکب

نشانی موکب

09119212884هاتفروبروی مسجد السعدیه-مخیم-شراع قزوینیه-کربالکربالRR(ع)احسان العباس179
09113821167مرتضی رضاییخیابان میثم، بین دو پل، روبروی حسینیه داخل کوچهکربالRRR(ع)قمر بنی هاشم180
09113424588قدیمعلی هاشم نزادخیابان حضرت رسول، روبروی هتل البراجنجفRRR(س)فاطمه الزهراء181
09113420626جمال نقره ایشراع قزوینیه، جنب هتل الرسا، داخل کوچهکربالRRR(س)محسنین خانم فاطمه الزهراء182
09113446872محمد رمضانیکربالکربالRRسلطان سیدجالل الدین اشرف183
09113420789امیرعلی نورمحمدیانتهای صحن خانم فاطمه زهرا-نجفنجفRRR(عج)محبان المهدی184
09113447512غالمرضا منصفی(ع)مقام زین العابدیننجفRR(عج)ولی عصر185
09111322613سردارحاتمیشارع قزوینیه جنب موکب محسنینکربالRRRرشت (ع)خدام الحسین186
09131345369رجبعلی رحیمی875مسیرRRRشهداء187
09131036945حسین براتیکربالRRR(س)حضرت فاطمه188
09133312771حسینعلی بهشتیکربالRRR(ع)امام علی189
09133213972محمد گالبیکربالRRRشهدای شهرضا190
09132262032مرتضی داوریکربالRRRیادمان شهدای برخوار191
09908820013مهدی بافرانیکربالRRR(ع)جواداالئمه192
09131315466ابراهیم عزیزیکربالRRR(ع)امام حسین193
09133054022باقر حسین پور802مسیرRRRشهدای طالخونچه194
09133631307محمد نجفی دوست505مسیرRRR(ع)خامس آل عبا195
09131016449اصغر بهرامیکربالRRR(ع)اباعبداهلل الحسین196
09140878007محمدحسین عابدینیکربالRRRیادبود شهید حججی197
09135683956محمدرضا ظهرابیکربالRRR(ع)محبان امام حسن مجتبی198
09137366559جعفر نیکانکربالRRR(ع)ابوالفضل العباس199
09131704993عبداله رحمانی990مسیرRRR(ع)االمام الحسین200
09131185299سیدمحمدرضا موسویکربالRRR(س)حضرت زهرا201
09133634055حسن زارعیکربالRRR(ع)امام صادق202
09133157391حسن دهقانی483مسیرRRRحاتم طائی203
09133021511علی اکبریکربالRRR(ع)امام رضا204
09125521508حسین محمدیکربالRRRشهدای رهنان205
09132257232علیرضا تابشکربالRRR(عج)بقیه اهلل206
09131723045داود عالئی1313مسیرRRR(عج)بقیه اهلل207
09133187809محمد یوسفینجفRRR(ع)امیرالمؤمنین208
09133252148مهدی شکرآراکربالRRR(س)فاطمه الزهراء209
09131102761سیدمجتبی اعتصامیکربالRRR(ع)گروه جهادی انصارالرضا210
09131170827علی صفریکربالRRR(ع)امیرالمؤمنین علی211
09131359353رمضانعلی نصیریکربالRRR(س)عقیله العرب212
09133105821غالمحسین وطنیکربالRRR(ع)حضرت علی بن ابیطالب213
09131311435حمید زمانهسامراRRR(س)عقیله بنی هاشم214
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9133111662امراله میرخانیکاظمینRRR(ع)جواداالئمه215
09144468539تقی نجمیکربالRRRارومیه (ع)حسینیه اعظم ثارهلل216

1180مسیرRRR(ع)امام رضا217
احمد خادم 
سیدالشهدا

09168004850
09163000378

09191747736ابراهیم عجم نوروزی (ع)شارع امام زین العابدینکربالRRشهید گمنام 218
09122731063محمد نعیم آبادی اول خروجی نجف به کربالنجفRخادم  المهدی219
09193731190حسین سراجی 1442مسیرRشهداء220
09128316981مهدی  خان بیکی (ع)صحن حضرت زهراءنجفRR(ع)امام زاده محمد221
بیمارستان مستشفی الکفیل 1365مسیرRRرسانه فجر222
بیمارستان مستشفی الکفیل 1365مسیرR(ع)لبیک یا حسین223
09128316981بنات الحسن نجفRR(س)چهارده معصوم224
09128316981بنات الحسن نجفRRعلی ابن موسی 225
09034936284محمد گودرزیشارع العباس خ جمهوری پل میثم روبروی کیا خودروکربالRRRنوراالئمه226
09384271257داود روزبهانی(س)پل محبه الزهراءکربالRRR(ع)انصارالعباس227
09169681876مهدی اصالت پورورودی کربال ورودی حی االسکانکربالجوانان بروجرد228
09167473665صفدر گودرزیکوفه قبل از مقام میثم تمار مرقد سیدابراهیمکوفهRRR(ع)محبین سیدالشهداء229
09166998656محمدرضا حسن پور (ع)وادی السالم، حوزه ی امام جعفر صادقنجفRRRمنتظران مهدی230
09168644491امراله حاجیوندمدارس حشد الشعبی1430مسیرRRR(ع)امام حسن عسگری231
09161611528حاج بیژن مقدمپل صوره العشریننجفRRRایثارگران بانک ملی232
09163631659مجید ولیپورمدرسه االسرای1430مسیرRRR(ع)ثاراهلل233
09165513686میثم کشکولی1430مسیرRRR(ع)حضرت ابوالفضل234
09386886665حسن اسدی چگنی1430مسیرRRRدلدادگان حسینی235
09166642036مهران صادقیخیابان العباس استثغای حسینکربالRRR(ع)محبین االئمه236
09155312161احمد دهقانسه کیلومتری جاده نجف به کربال1398مسیرRR(ع)محبان الرضا237
09121276065حسین لشکریثوره  الغربی ، روبروی مسجد شاکرینجفRRR(س)فاطمه الزهرا 238
09121160826محمد شریفیصحن عقیله ، طبقه اولکربالRRR(س)فاطمه الزهرا 239
09128384432امیریانمیدان پرچمکربالRRRامام رئوف240
09121136728هادی سهامی707مسیرRRR(ع)علی بن موسی الرضا241
09121079269علی موحدیزرباطیهزرباطیهRRRرهپویان والیت242
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یف
نام بیمارستان یا پایگاه درمانیشهررد

مت
خد

ئه 
ارا

طح 
س

3سطح (الماس شرق) 1درمانگاه شماره 1

2سطح (س) صحن حضرت زینب 2درمانگاه شماره 2

2سطح 1 (ع) موکب امام حسن مجتبی  3درمانگاه شماره 3

2سطح 2 (ع) موکب امام حسن مجتبی 3درمانگاه شماره 4

3سطح بیمارستان ابومهدی المهندس5

2سطح بیمارستان الحسین6

2سطح  باب طویریج5درمانگاه شماره7

3سطح (النبأ)درمانگاه شماره ا 8

2سطح  هتل ام القرا2درمانگاه شماره 9

2سطح (س) صحن حضرت زهرا 3درمانگاه شماره 10

2سطح  پارکینگ طبقاتی4درمانگاه شماره 11

3سطح بیمارستان شهید حکیم12

2سطح  مرقد شهید حکیم5درمانگاه شماره 13

1سطح فرودگاه بین المللی نجف اشرف14

(ع)بیمارستان امام علی 15
1سطح 112پایگاه شماره  عمود 16

1سطح  بیمارستان امل244عمود 2پایگاه شماره17

2سطح 285 عمود 3پایگاه شماره 18

2سطح (ع) همکاری با عتبه علویه 320 عمود 4پایگاه شماره 19

2سطح 395 عمود 5پایگاه شماره 20

2سطح 494 عمود 6پایگاه شماره 21

2سطح 527 عمود 7پایگاه شماره 22

2سطح  بیمارستان حیدریه578 عمود 8پایگاه شماره 23

2سطح 795  عمود 9پایگاه شماره 24

1سطح 952  عمود 10پایگاه شماره 25

1سطح 1031 عمود 15پایگاه شماره 26

2سطح 1080 عمود 11پایگاه شماره 27

2سطح 1092 عمود 12پایگاه شماره 28

2سطح 1120 عمود 13پایگاه شماره 29

2سطح 1222 عمود 14پایگاه شماره 30

2سطح  هتل قرطاج1پایگاه شماره 31

2سطح (عج) خیابان صاحب الزمان 2پایگاه شماره 32

2سطح 1پایگاه شماره سامرا33

1سطح 1پایگاه شماره سید محمد34

2سطح (زُرباطیه) بعداز گیت گذرنامه عراق 1درمانگاه شماره 35

1سطح شهر بدره (ره) بیمارستان امام خمینی 3درمانگاه شماره 36

1سطح  سه راه کوت4درمانگاه شماره 37

1سطح (بین نعمانیه و شوملی) مطبخ الحدودی5درمانگاه شماره 38

2سطح  منطقه مرزی عراق1درمانگاه شماره مرز شلمچه39
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التماس دعا
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الزم بــه ذکــر اســت ایــن مرکــز صرفــا اقــدام بــه جمــع 
خطــا  احتمــال  و  نمــوده  مذکــور  اطاعــات  آوری 
و اشــتباه در بعضــی از مــوارد منــدرج وجــود دارد.


