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_________________________________  
   از امامان جمعهیگریتعداد د

  هیديخ جابر بوزار                              حميش
  ماني                         مسجد سلیحجت السالم حاجت
  ذهی                   ایاني اشتیحجت السالم محمد
                              دزفولیحجت السالم تقو

                          باغملکیشیدروحجت السالم 
                           گتوندیحجت السالم طاهر
  هیدي                         امیحجت السالم ابوعل

_________________________________  
  ن  وطن اشغال شدي از مسولی تعدادیاسمام

  ی دزفولیکلولج استان               سرداريفرمانده منطقه مقاومت بس
  ی جنوب کشور   جاسم مرمزی پروریقات ابزيس مرکزتحقيرئ
  یرکل پست استان                                 احمدیمد
  یراهللا   خادمي استان                    خیر کل راه وترابریمد
  اني مدارس                             دهقانیرکل نوسازیمد

  لت پوريم   فضير احواز                    رح فرماندایاسيمعاون س
  د نجاتي                            سیمسول دانشگاه کشاورز

  یما                           رحمان فضلي صداو سیاسيمعاون س
  ین استان                          فلسفير جامعه مهندسيدب
  یلري        دکتر ه واحد احواز     یس دانشگاه ازاد اسالميرئ
 ماهشهر     حجت السالم یاست جمهورین دوره ريت نظارت بر نهميس هيرئ

  یاغاجر
   استان                                         جابرزادهیمه خدمات درمانيرکل بیمد
 احواز                                         طالب یرعامل سازمان اتش نشانیمد



  زاده
 دانشگاه ازاد             حجت 6ه در منطقه ي فقی ولیندگیل نهاد نمامسئو

  السالم جوان مرد
  یني هفتگل                       ممبیاست جمهوریس نظارت بر انتخابات ريرئ
نا                                 مهندس  ي سی بوعلیمير عامل مجتمع پتروشیمد

  انيمعصوم
 استان                                           سرهنگ یندگ و رانیمعاون راهنمائ

  یکاظم خان
  ساور)                     اهل استان گلستان( ما      يس سازمان صداو سيرئ
 استان                                                      یس کل دادگستريرئ

  اکبرالسادات
تان                                              اسیمعاون دام و جهاد کشاورز

  پارسا
ر شبکه بهداشت و درمان رامهرمز                                       دکتر یمد

       یليخل
  یت اهللا کعبینده مردم استان در مجلس خبرگان                                اینما
ت اهللا ی                               انده مردم در مجلس خبرگان         ینما

            بچه دزفولیعيشف
 حل اختالف استان                                  حجت السالم یس شوراهايرئ

  یسعد
د يسردارس)           خطر ناکیک جانی(   استان    ی انتظامیرويفرمانده ن
  ی دارائیسيع
  یعتی                                         شری استانداریتي امنیاسيمعاون س
ج احواز                                سرهنگ سبز ي مقاومت بسیرويفرمانده ن
  یعل

           عرب                       فراهمند ی استانداریزی معاون برنامه ر
   زادهیهاشم

 ی                محسن اورک و امور انتخابات استان      یرکل امور اجتماعیمد
  یکوه گور

 ی استان                           عامریزیت و برنامه ریریس سازمان مديرئ
  گلستان
رج ی و انقالب احواز                                              ایدادستان عموم

  یر خانيام
                  دفاع مقدس استان        یاد اثار و نشر ارزشهايس بنيرئ

  غضبان زاده
 کشور            6 منطقه یاسي سی در تشکلهایس دانشگاه ازاد اسالمي رئیندگینما

  ايحجت السالم سعادت ن
خسرو ي شوش                                                   کیر جهاد کشارزیمد

  ییچنگل وا
                        حجت  ماهشهر         یغات اسالميسرپرست سازمان تبل



  یتیالسالم هدا
س شرکت گاز استان                                                             يرئ

  یفاضل
د ياد مسکن احواز                                          حمي بنی اجرائیمسئول فن
  ییوفا

                                  ات نظارت بر انتخابات استان       ي هیسخنگو
    ینيام

الت استان                                                               ير کل شیمد
  ینميم مغيد رحيس

                                     ی و گردشگریراث فرهنگيس سازمان ميرئ
  یصادق محمد

                                                  رمخابرات احواز                 یمد
  یمحمد شجاع

 استان                                            یر کل کار و امور اجتماعیمد
  ی چهارلنگیمسعود حاج

 استان                                                یس سازمان دانش اموزيرئ
  یزاویعبد االمام حو

 صندوق تعاون استان                                                           ریمد
  انی نادیيحی

س فرودگاه ابادان                                                                   يرئ
  نادر افشار

         خرمشهر                                              یر جهاد کشاورزیمد
  ی سواریهاد

 استان                                       ی سازمان بازرگانی داخلیمعاون بازرگان
  یوش امامیدار

 استان                                                          یس سازمان بازرگانيرئ
  یین سقايغالمحس

                                    کشاورزان                    یس انجمن صنفيرئ
  یمسعود اسد

مشک                                        ی اندی انتظامیروي نین فرماندهيجانش
  یصادق

ر عامل باشگاه فوالد خوزستان                                                      یمد
  انيیمسعود رضا

                                                                                استاندار
  نيفتح اهللا مع

فرمانده منطقه جنوب ارتش                                                        
  یدريومرث حيک

       استان                                    یر کل فرهنگ و ارشاد اسالمیمد
  یني حسید عليس

س حزب مشارکت استان                                                         يرئ



  انوش راديمحمد ک
 شرکت برق استان                                                 یمنیر امور ایمد

  مهرداد شمس
                  مان       ي مسجد سلی و گردشگریراث فرهنگيس اداره ميرئ

   پوریمحمد زراسوند عل
ر عامل شرکت مخابرات استان                                                  یمد

  انينينصراهللا حس
ران                                                 ی ای حفاریر عامل شرکت ملیمد

  )یجيبس(جشن ساز 
                                                  یار استاندی انتظامیاسير کل سیمد

  قدرت اهللا دهقان
 و مهارت اموزش و پرورش استان                         یمعاون اموزش نظر

  ید بهزاد علويس
 خرمشهر                                         یر اداره کار و امور اجتماعیمد

  ز برونیعز
 احواز                            ی شهرداریوتري  خدمات کامپر عامل سازمانیمد

  یدريح
شهردار خرمشهر                                                                       

  یزاویمحمد حو
ر                                                      ي رامشیاست دادگاه عمومیر

  ايمحسن ن
 اهواز                                     یذا و دارو دانشگاه علوم پزشکر غیمد

  ن برزگريحس
                                                      ییر اموزش وپرورش استثنایمد

  روفيد اهل اليسع
    ه                                                         یديمسئول دفتر پست حم
  یرضا سوار

 احواز                                                   یرانيرعامل سازمان تاکسیمد
  ید غالم قاسميوح

                                            ی و بنادر استانداریر کل امور اقتصادیمد
  انيد رضائيحم

                                        ناظر گمرگ استان                                  
  یسي نیجاسم عالم

 خرمشهر                        یراني اداره کل بندر و کشتیسرپرست روابط عمو
  یغالمرضا قنوات

 در استان                              یاست جمهوریت نظارت بر انتخابات ريس هيرئ
  یرضوان

د چمران نام داشت و علت يش شهيتا چند وقت پ(  شاپور   جندیس دانشگاه علوم پزشکيرئ
  ینيات ممبيح)   ديدانير را خودتان مييتغ

                                



______________________________________________
__  

  ی اسالمیندگان استان در مجلس شوراینما
  یناصر سودان

                                احوازید احمد موسويس
  د زنگنهيحم
  

                                   ابادانیعبداهللا کعب
             شادگانی شاهوردیحجت السالم ناصر

                                  دزفولیید احمد اوايس
                             ابادانید انصاريمحمد سع
  ده                              خرمشهر مطورزایمصطف

  مشکیحسنوند                                           اند
______________________________________________

_  
  


