مساجد و حسینیه ها
نام مساجد

آدرس

مسجدالنبی

خیابان قاآنی جنوبی

مسجد صاحب الزمان

خیابان کارگر

مسجد الزهرا

 53متری ارتش خیابان شهید زائری کوچه 41

مسجد علی بن حسین

 53متری ارتش خیابان شهید زائری کوچه 9

مسجد ابوالفضل

خیابان تحویلی

مسجد امتیاز

خیابان مشیرشرقی قبل از چهارراه گمرک

مسجد کشتکاران

خیابان فخرآباد شرقی

مسجد بیت الحسن

میدان امام حسن (فخرآباد)

بیت الزهرا

خیابان انقالب (نادر) نبش کوچه 49

حسینیه مهدشهیدان

خیابان انقالب (نادر) کوچه 43

مسجد خیرات

خیابان خیام

مسجد عظیمی

خیابان منوچهری

مسجد شوشتری

خیابان وصال شمالی کوچه 5

حسینیه الریها

خیابان وصال شمالی خیابان منوچهری

حسینیه فاطمه الزهرا

خیابان وصال شمالی کوچه 43

حسینیه ثامن الحجج

بلوار احمدی شمالی نبش خیابان شهید نظری

کاظمیه

بلوار سیبویه شاهزاده قاسم

مسجد الرضا

خیابان قیام کوچه 14

حسینیه حضرت عباس

میدان شهید فهمیده

مسجد حسن بن علی

خیابان جنت

حسینیه مهدی

خیابان شهید مفتح کوچه 8

مسجدالمهدی

بلوار رحمت حدفاصل کوچه  15و 13

حسینیه ولی عصر

بلوار ابوذرغفاری کوچه 53

حسینیه صاحب الزمان

بلوار الزهرا نبش خیابان نرجس

حسینیه امام سجاد

خیابان شهید مفتح کوچه 49

حسینیه چهارده معصوم

بلوار دالوران بسیج نبش بلوار الوان

حسینیه شاه زندو

بلوار الزهرا روبروی مدرسه شهیدان اتحادی

بیت الزهرا

بلوار الزهرا کوچه 8

مسجد الزینب

خیابان فدک کوچه 1

مسجد الزهرا

خیابان شاهزاده بیگم کوچه 45

مسجد الرقیه

بلوار فدک خیابان شهید خلبان شریف

حسینیه هاشمیه (خاورانیا)

شهرک بهار پشت ترمینال مدرس

حسینیه حجت بن الحسن

بلوار الزهرا خیابان شهید شجاعی روبروی حمام قهرمانی

مسجد حاج فرج

بلوار غدیر خیابان شهید شجاعی پشت هنرستان دستغیب

مسجد حبیب

بلوار غدیر پشت پارک ولیعصر

مسجد الزهرا

بلوار مدرس روبروی خیابان کاوه

حسینیه حجت بن الحسن العسکری

بلوار زینبیه کوچه مدرسه قدس نبش چهارراه مهرزاده

حسینیه علی بن الحسین

خیابان فدک روبروی کوچه 53

مسجدالزهرا

خیابان فضل آباد نبش کوچه 3

حسینیه امام خمینی

خیابان انقالب کوچه 43

حسینیه هجرت

بلوار رحمت  45متری هجرت

مسجد ابوالفضل

بلوار مدرس خیابان محراب کوچه 44

مسجد رسول اهلل

خیابان آبجوار خیابان بهزیستی

حسینیه علی اصغر

بلوار محراب میدان مؤذن

مسجد صاحب الزمان

بلوار ابوذر غفاری حدفاصل کوچه  45و 43

حسینیه اعظم

بلوار آیت اهلل قشقایی (فشار قوی)

حسینیه آیت اهلل دستغیب

بلوار آیت اهلل قشقایی (فشار قوی)  43متری اول دهپیاله

حسینیه مکتب امام حسن

بلوار رحمت خیابان کارگران

مسجد  3تن آل عبا

میدان کوزه گری پشت پارک کوزه گری

مسجد صاحب الزمان

بلوار رحمت  5متری صاحب الزمان

