
آدرس مسجدامام جماعت  مسجدنام مسجد رديف

12سيد قطب - خيابانابوالفضل لگزايي(ع)آل رسول 1

خيابان رجايي باالتر از تقاطع ميرحسينيهاشمزهيآل طاها2

تقاطع پاستور و انقالب- بلوار انقالب امين كريمي پور(ع)آل علي3

 4نرسيده  به  سعدي  - 36خيابان مرادقليمهران جهانتيغ(ع)آل علي4

16ابوذر- خيابان ابوذر- انتهاي خيابان وليعصرحيدر صفت آل ياسين5

خيابان ناصر خسرو و سهر وردي-خيابان فرخي-زيباشهرعبداهلل بامري(ع)اباعبداهلل الحسين6

 10مراد قلي - تقاطع خيابان سعدي و مراد قلي مهدي نوريابراهيم خليل اله7

كوچه اسالم آباد- نرسيده به بلواربعثت- خيابان تفتانابراهيم حيدري(ع)ابوالفضل العباس8

آخر خيابان البرز - 8منطقه -زيبا شهرحاج محمد مهر جو(ع)ابوالفضل العباس9

تقاطع رجايي- 24بلوارشهيد مير حسيني مرتضي كدئي(ع)ابوالفضل العباس10

جنب منازل عتوم پزشكي-مهر شهرعبداهلل ميري اربابابوذر غفاري11

بلوار رسالت- انتهاي خيابان وليعصرمهدي پودينهابوذر غفاري12

كوي قدس- خيابان چمرانبني اسديالرضا كوي قدس13

داخل كوچه- 20خيابان مولوي اميني(بميها)الزهرا 14

انتهاي غربي بلوار آزادگانغالمرضا رضوي دوستازادگان(س)الزهرا 15

خيابان گلستان-بلوار شهيد مزاريحميد مهدي نژادالغدير16

(9)بلوار معلم عليرضا اصغري حساميه(ع)المهدي 17

تقاطع سعدي - 18هيرمند - خيابان هيرمند سيد روح اهلل حسيني(ع)امام جعفر صادق 18

حد فاصل بهشتي واميرالمومنين-خيابان سعديحجت طباطبايي(ع)امام جواد19

مقابل بنياد مسكن انقالب- خيابان امدادعلي سليمي(ع)امام حسن عسكري20

باالترازتقاطع سيستان- خيابان وليعصرعليرضا لگزائيان شكوفه(ع)امام حسن مجتبي21

جنب مدرسه دخترانه صادقيه-5خيابان بهشتي قاسم صالحي(بهشتي)امام حسين 22

    1396مشخصات  مساجد  شهرستان زاهدان سال 



پشت پمپ بنزين تامين اجتماعي-3منطقه صيادي حسن(ع)امام حسين 23

ميالن دوم-14بلوار كشاورز محمد پيريقاسم آباد(ع)امام حسين 24

باالي كوه-خيابان شريعتي شماليحمزه برخوردار(ع)امام حسين25

باالتر از سعدي-خيابان پهلواني شمالياسماعيل لشكري پور(ره)امام خميني 26

روستاي همت آبادغالمرضا زنگوييهمت آباد (ره)امام خميني 27

پشت نانواي- خيابان دانشگاه كوي پليسشهركيكوي واليت(ره)امام خميني28

حد فاصل وليعصر - خيابان صديقيه - خيابان رجاييدرمحمد گلوي(ع)امام رضا 29

نبش شهيد بهشتي- (ره)خيابان امام خمينيمهدي انصاري(ع)امام زمان30

31مولوي - خيابان مولوي حجت اهلل بامري(ع)امام علي النقي 31

 15مهر - خيابان مهرنور احمد لگزايي(ع)امام محمد باقر32

تقاطع پهلواني- خيابان امام  خمينيمحمد نسيم نظري(ع)امام محمد تقي 33

پشت كارخانه پوشاك-بلوار بعثتابراهيم خليلياويس قرني(ع)امام محمد تقي 34

11پالك- 46كوچه باب الحوائج- خيابان سعديسيدكاظم باباحسيني(ع)امام موسي بن جعفر35

مدرسه مصطفي خميني-33مجديه-آخرشيرآباداسماعيل يوسف زهي(ع)امام هادي36

تقاطع مصطفي خميني-خ رزمجو مقدممحمد ابراهيم سبز كار(ع)اميرالمومنين 37

جنب هتل كوير-خ ايت اهلل كفعميمحمد رهداري(حضرت ابوالفضل)باب الحوايج38

25دانش-بلوار جمهوريمرتضي حيدري نسب(ع)باقر العلوم39

خانه هاي سازماني-جام جم صادق كريمي عارفبعثت40

كوچه انقالب- 17خ مالك اشترشمالي-پنجراه بسيجپودينه(ع)بقيه اهلل االعظم41

جنب مدرسه سعدي- خيابان باقري  شمالييوسف حيدر زهيبالل حبشي42

جاده راه آهن- كمر بندي شهيد كالنتري باباحسينيمهدي اباد (ص)پيامبر اعظم 98

 متري نور24- خيابان شهيدفاضلي- شهرك جوشكارانعلي سجادي مقدم(ع)پيامبر اعظم43

داخل محوطه بيمارستان- بيمارستان ارتش- بلوار بقيه اهلل- زيباشهرحسن مقداديزيباشهر (ص0پيامبراعظم44

روبروي انباركتاب-بلوارثاراهللمهدي محبي(ع)ثاراهلل45



نبش كوچه حافظ- خيابان آزاديعباسعلي سليمانيجامع46

نبش بلوارميرحسيني- انتهاي شمالي مولويعلي رحماني(ع)جواد االئمه47

16بلوار آزادگان- بلوار مزاريمرتضي عرب خالصسجادشهر(ع)چهارده معصوم48

پايين تر از سينما فرهنگ- خيابان امام خمينيحسين سياسرحبيب ابن مظاهر49

بلوار جمهوري-  زمين شهري7منطقه حميدرضا جيال ني(ع)حجه ابن الحسن العسكري50

7جانبازان- منازل صدا و سيما-بلوار جانبازانسيدمحمود طباطبايي(ع)حسن ابن علي51

2بلوار شهيد طباطبايي- فلكه سيلوابراهيم كوهكن(ع)حسين ابن علي52

جنب ديوار برق- شهرك جهادحسين يعقوبي(ع)حضرت ابوالفضل53

باالتراز خانه معلم- خيابان فرهنگ-خيابان مصطفي خمينيعلي خيور(ع)حضرت ابوالفضل54

(بخش)نصرت آباد (ع)حضرت ابوالفضل55

6مرادقلي- خيابان مرادقلي - پشت پارك بلوچحسين مرادقلي(ع)حضرت اسماعيل56

12-14نبش مهر- خيابان مهرملك محمدي...روح ااالعظم...حضرت بقيه ا57

46رجايي - انتهاي خيابان شهيد رجاييمصطفي باهري(ع)حضرت رضا58

بازارچه رزاق زاده - (ره)خيابان امام خمينيعبدالستار(س)حضرت رقيه 59

محله محمد آباد- 14بلوار كشاورز محمد اباد (س)حضرت رقيه 97

   13دانشگاه - بلوار دانشگاه حسين كدئي(س)حضرت زينب60

كوچه فرهاد- خيابان سعدي-3رجاييمحمد رضا علي آبادي(عج)حضرت قايم61

جنب اداره كشاورزي قديم- خيابان امام خمينيمحمد نخعي(ع)خامس آل عبا62

تقاطع ميرزاي شيرازي- خيابان مولوي جنوبياحمد رهداري(س)خديجه كبري63

نرسيده به كارخانه آرد- خيابان شهيد فاضليعباسعلي سرگزيرضوان64

جنب حسينيه سيستانيها-خيابان اميرالمومنين اميرحسين رستم آباديسجاديه65

6بلوار امير كبير(خسرو پرست)سهله66

كمر بندي شهيد كالنتري- (امام رضا)شهرك جهاد امير علي صوفيسيد الشهداء67

انتهاي شمالي خيابان مالك اشتراكبر نيريسيدالشهدا68



تقاطع مصطفي خميني- خيابان پهلوانيسيد سعيد طباطبايي(ع)صاحب الزمان69

بعداز تقاطع چمران- 91مصطفي خميني هادي بامري(س)صديقه كبري70

سمت چپ- نرسيده به سراه دانش- بلوار قلنبررعنائي و سيد جواد سجاديطالقاني71

كوچه آسايش- 18كمربندي خرمشهرندارد(ع)عاشقان ابوالفضل72

جنب پارك كريمه- كوي شهيد رجايي-خيابان سعديسيد مصطفي موسوي(ع)عترت النبي73

شركت تعاوني- خيابان پهلواني شماليمهدي نورايي(ع)علمدار امام حسين74

متري جهاد20نبش -شهرك برقحسين قنبري(ع)علي ابن ابيطالب75

خ اميرالمومنينغالمرضا عباسي(ع)علي ابن ابيطالب76

خ اشرفي اصفهانيابراهيم لشكري(ع)علي اكبر77

2مجديه- شيرابادصالحي فر(ع)علي بن موسي الرضا78

جنب باغ سيرجاني-انتهاي شرقي سعديابراهيم شاهوندعمار ياسر79

پارك الله- تقاطع بلوار بهداشت و بلوار جانبازانمهدي كلبعلي(پارك الله)غدير80

نرسيده به تقاطع چمران- 77مصطفي خميني محمد حسنيفاطمه الزهرا81

پشت پارك گراناز- خيابان دانشمحمد مهران(س)فاطمه الزهرا82

اولين كوچه سمت چپ- كوچه غالم سرور- خيابان مير حسينيمجتبي سليمي(س)فاطمه الزهرا102

7ميالن - بالتر از بلوار سيدالشهدا -  خيابان شريعتي شماليمجتبي سليمي زادقدس83

قابل مدرسه استثنايي - خيابان امام خميني غربي حسين ارجوني(ع)قمربني هاشم84

بتداي خيابان شهيد فاضلي- بلوار شهيد طباطبائي عيسي كيخا(ع)قمربني هاشم85

كوچه هنرستان- 14خيابان سيستانعلي سالم زاده(س)كريمه اهل بيت86

خيابان رضوان- 2منطقه- زيباشهرچهكندي(زيباشهر)كوثر87

شهرك دامدارانحميد آشنا(شهرك دامداران)كوثر88

نرسيده به ميدان مشاهير- كمربندي خرمشهرغالمرضا پهلوان جاني(ص)...محمد رسول ا89

ترمينال قديم-بلوارشهيدميرحسينيحسين خليلي(ترمينال)محمديه90

خيابان شريعتي شماليمختار ثقفي99



جنب پاسگاه- (ره)بلوار يادگار امامسهيل درويشي(ره)مسجد امام خميني101

57خيابان جام جم- انتهاي خيابان امام خمينيحسن ميرمسلم ابن عقيل91

حدفاصل فاضلي و بعثت- شهرك باباييانحامد معروفع)موسي بن جعفر92

سمت چپ روبرو- 2بن بست-2ميالن- 22دانشاحمد صادق(ع)...موسي كليم ا93

پشت مدرسه - ابتداي بلوارجمهوريسجاد شهركي(ع)موالي متقيان94

(ادامه سيد قطب)-خيابان مهدويه- خيابان امام خمينيسيد ضياالدين طباطباييمهدويه95

متري گلها18خيابان -  زمين شهري4منطقه  حسين بيجاري(ع)وليعصر96

جنب انبار بنياد مسكن-انتهاي شمالي جام جمعقيل سرحدي(ع)وليعصر100

ميدان تربار-مجتمع مسكوني هامون ثمره(س)فاطمه الزهراء101

(ع)پشت سالن حضرت علي اكبر- مالك اشتر شماليحامد حاتمي(ع)سيد اشهداء102

15اشتر - خيابان مالك اشترهمايون سلطاني(ع)(حضرت ابوالفضل)باب الحوايج103


