
تلفن آدرس نام هیئتمنطقه ردیف 

نبش اسماعیلی (ع) شهریور، نرسیده به میدان امام حسین 17خیابان (ع)علی اصغر1

 شهریور، روبروی خیابان آرونی17خیابان احمدی2

 شهریور، قیام، خیابان تهرانی17خیابان جاسبیها3

 شهریور، قیام، خیابان تهرانی، شهید دیانی17خیابان روضه الرقیه 4

 شهریور، تقاطع صفا17خیابان عشاق الحسین 5

 شهریور، روبروی مترو شهدا17خیابان حاج همت6

*میدان شهدا جلوی سینما شکوفه هدایت ناحیه امام خمینی300موکب حوزه بسیج7

*میدان شهدا جلوی سینما شکوفه سردارمتوسلیان ناحیه امام خمینی299موکب حوزه بسیج 8

09192306127- آقای فرشاد رجبیروبروی پمپ بنزین جلوی بانک صادرات-خیابان هفده شهریور (ع)موکب امام صادق 9

09195670878-محمد رضا اسناوندیجلوی بانک سپه-خیابان هفده شهریور (عج  )موکب قرارگاه سازندگی صاحب الزمان 10

09121004888- محمد معماریانروبروی بانک مسکن - خیابان هفده شهریورموکب صندوق قرض الحسنه سید الشهدا11

*جلوی بانک دی-خیابان هفده شهریورموکب انصارالحیدر12

09100627930نبش مسجد آشتیانی هاموکب صاحب الزمان13

09359929625-آقای امیرحسن عاشوریروبروی زیرگذرامیرکبیر- خیابان هفده شهریورموکب شهید ابراهیم هادی گروه جهادی شهید ابراهیم هادی کران بزرگی14

09124484854-امیرحسین متقی پورسرگوته - خیابان هفده شهریور(س  )موکب مکتب زینب 15

09126850056-آقای محمد جواد بیتانه جلوی کویر موتورنبش کوچه قانع- خیابان هفده شهریورمدرسه تیزهوشان عالمه حلی-موکب منتظران ظهور16

*روبروی کویر موتور- خیابان هفده شهریورموکب بانک دی 17

*روبروی شرکت بیمه ایران- خیابان هفده شهریورموکب شرکت بیمه18

فهرست هیئتها در مسیر پیاده روی اربعین 
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فهرست هیئتها در مسیر پیاده روی اربعین 

09129486850- آقای علی دولونبش کوچه دولو- خیابان هفده شهریورموکب امام حسن مجیب19

09123153985- آقای ابراهیم حمیدیروبروی آتش نشانی-خیابان هفده شهریورآستان قدس (ع)موکب حضرت علی ابن موسی الرضا 20

09120353323- آقای روح اله الیگامیجنب آتش نشانی- نبش گایینی-خیابان هفده شهریورموکب کارکنان شرکت سرمایه گذاری سایپا21

09127611092-آقای علی سبزیکارزیرپل آهنگ-خیابان هفده شهریورمضیف الحسن22

*بعد ازآهنگ نبش کوچه احمدی زاده-خیابان هفده شهریورموکب بی اسم23

*روبه روی اتوگالری سامیار-بعد ازآهنگ نبش کوچه عبداله مسگر-خیابان هفده شهریورموکب بی اسم24

09126161754-آقای عیسی احدیروبروی ایستگاه اتوبوس- نرسیده به میدان خراسان نبش خیابان سعیدی-خیابان هفده شهریورموکب قتیل العبرات25

09122721759-آقای محمدیاسرفوالدزادهروبروی جهان پناه- نرسیده به میدان خراسان-خیابان هفده شهریورموکب سیده الرقیه 26

33002323خ طیب مدرسه اشرف رهنماهیئت شاهزاده علی اصغر27

33713423خ طیب بن بست گودرزی(ع)علی ابن موسی الرضا 28

55067086خ طیبمسلم ابن عقیل29

33708858طیب ک محمد شیخمکتب عاشورا30

55067086خ موسوی ک صالحیقمر بنی هاشم31

33002323طیب خ دهنادیمحبان قاسم 32

55067086خاوران انتهای بنی طبامحبان الحسین33

55067086خواجو کرمانی ک واسعیجوانان ابوالقاسم34

9124031087آقای حیدری/بش کوچه امیرحسین باقری- خیابان شهید بروجردی- خیابان شوشحسینیه شهدا35

نبش کوچه نکویی- خ شوش شرقیهیئت بیت المهدی36

25755067086خ رجب نیا کوچه ابراهیمی پحسینیه سید الشهدا چشمه ای ها 37
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9121302889تهران بزرگراه شهید رجایی علیرضا محمدیان بین اول و کوی حقیقت  (عج)حسینیه صاحب الزمان 3816


