
منطقهشماره تماسآدرسنام مسجد

213227137371خ دزاشیة خ کثیری ج  (ًیاٍراى)خ تاٌّر (ػج)هسجذ الوْذی 

180227293771هیذاى قذس خ درتٌذ خ شْریاری ج هسجذ الکرین

227184601خ اسذآتاد ک جؼفری (زػفراًیِ  )خ فالحی (س  )هسجذ السّر

220410661(فرشسِ  )خ فیاضی  (ػج  )خ ٍلی ػصرهسجذ فرشسِ

227138881خ شریؼسی ًرسیذُ تِ م قذس ک هحوَدیهسجذ زجریش

222377851خ شریؼسی خ ترادراى ٍاػظی اسذیهسجذ ػلَی

227083971خ دزاشیة خ کریوی (ًیاٍراى)خ تاٌّر (ع  )هسجذ اهیر الوَهٌیي 

227260601م زجریش خ هلکیهسجذ گیاّی

1م خیثر کَی هسجذ (ًیاٍراى  )خ تاٌّر (ع  )هسجذ الٌثی 

2سِ راُ ضراتخاًِ(ضراتخاًِ  )هسجذ جاهغ غذیر خن 

2شْرک غرب رٍترٍی هجسوغ هیالد ًَرهسجذ جاهغ شْرک غرب

221160662شْرک غرب تلَار فرحسادی خ طاّرخاًی خ صحرا(ع)هسجذ تاقرالؼلَم 

880949142شْرک غرب خًَک تاخسری تؼذاز هجسوغ سدْر(ع)هسجذ ثاهي االئوِ 



880917322تسرگراُ چوراى چْارراُ سؼادذ آتادهسجذ قذس

887643802هیذاى ًیلَفر (آخاداًا  )خ خرهشْر (ع)هسجذ الرضا 

226036593رٍترٍی کالًسری قلْک (دٍلر  )خ کالّذٍز هسجذ اػظن قلْک

225825723اخسیاریِ جٌَتی خ ػاتذیٌی زادُ خ جْاًی ًیا(ع)هسجذ اهام جؼفر صادق 

226060983خ شریؼسی زرگٌذُ خ ػطاری هقذم خ ػوراًی(ع)هسجذ حضرذ اتَالفضل 

228444773خ شریؼسی حسیٌیِ ارشاد خ قثاهسجذ قثا

11225490953خ دیثاجی جٌَتی ک غفَری ج هسجذ شاُ آتادی

73-22051506خ تالل حثشی هجسوغ فرٌّگی تالل (ػج)خ ٍلیؼصرهسجذ تالل

1226000293خ شریؼسی تؼذاز دٍراّی قلْک خ سسارکشاًی ج هسجذ الوسقیي

46770552354زْراًدارس قٌاذ کَثر تلَار هطْری ک ششن غرتی جهسجذ الکَثر

778064304خ فرجام خ حیذرخاًیهسجذ ٍحذذ

225337204هسری دٍم شوالی ک هظفری16(هجیذیِ شوالی  )خ اسساد حسي تٌا (ػج)هسجذ ٍلی ػصر

225157004تسرگراُ رسالر خ کرد خ خاًؼلی(ع)هسجذ قور تٌی ّاشن 

444245555هیذاى خًَک خ هیرزاتاتائی جٌة فرٍشگاُ شْرًٍذ(ع)هسجذ اهام ػلی 



441077735تسگراُ حکین تلَار آاللِ خ ػذالر رٍترٍی هرکس زلفي(ع)هسجذ الرضا 

440077485تسگراُ سساری خ خیاهثرهسجذ خیاهثر

440653315 جٌة هذرس8ِتسرگراُ اشرفی اصفْاًی ک گلسساى (ع)هسجذ اهام سجاد

5440742885تلَار فردٍس خ اتراّیوی جٌَتی ک دٍازدّن ج (س)هسجذ فاطوِ السّرا 

440959065خ کاشاًی تؼذاز سِ راُ جٌر آتادهسجذ ًظام هافی

880121916ًثش خ شاًسدّن (اهیرآتاد  )خ کارگر شوالی (ع  )هسجذ الٌثی 

889561116تسگراُ شْیذ گوٌام خ جْاًوْرهسجذ ریحاى

669048476رٍترٍی خوح تٌسیي (اهیرآتاد  )خ کارگر شوالی (ع)هسجذ حضرذ اهیر 

887661557(خالیسی  )سْرٍردی شوالی ًرسیذُ تِ هیذاى قٌذی (ع)هسجذ حجر اتي الحسي 

2488053727خ کارگر شوالی شْرک ٍالفجر اتسذای خ ًْن ج هسجذ جاهغ ثاراهلل

88966414(دّن  )خ فلسطیي شوالی ک رًجثر (ع)هسجذ هَسی تي جؼفر 

6646487311سِ راُ جوَْریهسجذ جاهغ جوَْری

3396080712هیذاى خاًسدُ خردادهسجذ ارک


