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1852قشالق خان اوغالنقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار249

2690قشالق دمیرچلو حاج محرم امانتقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار250

1859قشالق دمیرچلوي قره قشالق حاج ابیلقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار251

410قشالق دمیرچلوي قره قشالق حاج مجیدقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار252

**قشالق زینال علیاقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار253

1029قشالق سدي کنديقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار254

**قشالق سیدلرحاج حسن طباطباییقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار255

617قشالق سیدلردادلوحسینعلیقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار256

415قشالق سیدلردادلویدالهقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار257

**قشالق سیدلرساري قویی حسینقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار258

**قشالق سیدلرساري قوئی بیت الهقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار259
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**قشالق سیدلرساري قوئی حاج بایرامقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار260

414قشالق سیدلرسیف الهقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار261

**قشالق سیدلرصاحب عیسی زاده هقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار262

**قشالق سیدلرفرانقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار263

**قشالق سیدلرموسیقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار264

**قشالق سیدلرمیرغالمقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار265

**قشالق سیدلري ساري قوئی مرادلوقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار266

1236قشالق عزتقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار267

719قشالق عسگر چرتمهقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار268

**قشالق علی اکبراقاباالقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار269

415قشالق علی اکبرجعفرقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار270

415قشالق علی اکبرحاج سردارقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار271

630قشالق علی اکبرحمزهقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار272

**قشالق علی اکبرحمیدخانقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار273

**قشالق علی اکبرحیدرقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار274

**قشالق غضنفرباالقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار275

528قشالق فرج اسماعیلقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار276

621قشالق فرج حاج اورجقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار277

526قشالق فرج محرمقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار278

828قشالق قره ککیل ایازقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار279

944قشالق قره ککیل حاجی محمودقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار280

46135قشالق قره ککیل حاجی مطلبقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار281

**قشالق قوجابدیرقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار282

1236قشالق قوجاحاجی خسروقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار283

37117قشالق گورچینلواورتاداغقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار284

2064قشالق گورچینلوحاج بیوكقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار285

48153قشالق گورچینلوحاج نجفقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار286

**قشالق ملی حاجی همتقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار287

**قشالق ملی حسینقلیقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار288
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**قشالق ملی محمودالرقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار289

**قشالق میرعوضقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار290

520قشالق یل اتان الهوردي دولتقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار291

**قشالق یل اتان الهوردي گویاقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار292

622قشالق یل اتان حاج عباسقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار293

36109قوطوربالغقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار294

516کرم کنديقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار295

34130لیملوقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار296

1658مرادعلی کنديقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار297

1033مزرعه ایشق چخمازقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار298

2090ملی کنديقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار299

943میروردي کنديقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار300

69214نظرعلی بالغیقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار301

1758هموارکنديقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار302

1030یان بالغقشالق جنوبیقشالق دشتبیله سوار303

28103اوچ دره مغانلواغامعلیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار304

1134پتلقانقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار305

**پمپاژقطره ايقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار306

**پمپاژقطره اي شماره 6قشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار307

203752چالمه کنديقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار308

2376حاجی باباخانقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار309

1141حاجی هاوارکنديقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار310

260871خان باباکنديقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار311

226823خلیفه لوکندي بزرگقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار312

1335خورخورعلیاقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار313

4371,576روح کنديقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار314

**زنده آباد / قشالق ابراهیم خان /قشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار315

**شرکت ملی کشت وصنعت دامپروري پارسقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار316

40138عزیزآبادقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار317

صفحه 11



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1948علیخان کنديقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار318

1036فشالق اغداش حاجی سارمقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار319

516قشالق اسماعل خان جلیل رنجبرقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار320

414قشالق اسماعیل خان محمدایزديقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار321

**قشالق اصغرقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار322

**قشالق اغداش امیرخانقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار323

1344قشالق اغداش بهرامقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار324

**قشالق اغداش بهروزقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار325

2583قشالق اغداش بیگلرقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار326

925قشالق اغداش حسن حضی اوغلیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار327

1026قشالق اغداش کالمقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار328

**قشالق اغداش محرمقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار329

1964قشالق اغداش محمودقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار330

930قشالق اغداش مختارقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار331

**قشالق اغداش میرزاییقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار332

1545قشالق اغداش نصیرقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار333

940قشالق اقاخان اختیارقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار334

29127قشالق الی شعبانیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار335

33113قشالق الی کریمیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار336

524قشالق اوچ دره التفاتقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار337

727قشالق اوچ دره سوادقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار338

**قشالق اوچ دره عباسقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار339

517قشالق اوچ دره علی شهامتیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار340

1443قشالق اوچ قوي حاج حسن شایقیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار341

1146قشالق اوچ قوئی علی اکبرقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار342

2998قشالق باباش سفلیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار343

34102قشالق باباش علیاقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار344

117392قشالق باقرسلی حاج خانعلیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار345

1757قشالق باقرسلی ستارقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار346
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824قشالق باقرسلی علی سهامی /اهللا وردي /قشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار347

2163قشالق بختیارقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار348

2078قشالق بیگ علی سفلیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار349

1037قشالق بیگ علی علیاقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار350

1036قشالق بیگ علی وسطیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار351

2066قشالق پادارجمالقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار352

2485قشالق پادارحاج صفرعلیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار353

415قشالق پادارحاجی بهریشقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار354

**قشالق پادارحاجی عبادالهقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار355

**قشالق پادارعیس خانقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار356

519قشالق جعفرقلیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار357

1969قشالق حاج ابیش حاج رجبقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار358

1772قشالق حاج ابیش حاج معصومقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار359

2067قشالق حاج امنقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار360

**قشالق حاج حسین خانقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار361

1968قشالق حاج حیدرفرمانقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار362

56196قشالق حاج حیدرگل احمدقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار363

412قشالق حاج خان حسین صمیدقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار364

1032قشالق حاج دالن خان حسین خدایارقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار365

831قشالق حاج سلیمان اکبرکرامتیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار366

1556قشالق حاج سلیمان علی گشادتیموريقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار367

2897قشالق حاج شیرین مصیبقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار368

625قشالق حاج هاشم ارشدقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار369

929قشالق حاج هاشم نیصرقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار370

1656قشالق حاجی ابیش حاج رحیمقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار371

1547قشالق حاجی ابیش کوچکقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار372

**قشالق حاجی بختیارقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار373

**قشالق حاجی حسین اقاهوشمندقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار374

**قشالق حاجی حیدرهاوارقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار375
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1342قشالق حاجی سوادقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار376

619قشالق حاجی هاشم نصرتقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار377

1659قشالق خان حسین ودالن تیمورقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار378

2383قشالق خان حسین ودالن حاج محمدتقیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار379

516قشالق خان گلدي اغام اوغالنقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار380

1037قشالق خان گلدي باالاوغالنقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار381

1034قشالق خان گلدي حاج احمدقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار382

941قشالق خان گلدي دعواکیشیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار383

2480قشالق خان گلدي کامرانقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار384

2179قشالق خانگلدي مستانلوقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار385

**قشالق رستمقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار386

**قشالق سلیمان حاج قلیجقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار387

**قشالق شاه خانم علی براتقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار388

724قشالق شاه خانم قدیرقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار389

48قشالق شاه خانم گل اقاقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار390

1752قشالق صفرعلی غیب علیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار391

1141قشالق صفرعلی نصرتقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار392

**قشالق صوفی حسنقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار393

1034قشالق صوفی قدیرقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار394

**قشالق صوفی محمودقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار395

1040قشالق عربلواسرافیلقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار396

624قشالق قارقلی /مظفرطالبیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار397

729قشالق قارقلی رحیم طالبیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار398

**قشالق قارقلی قوتازقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار399

1870قشالق قره جالوحاجی ایمانقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار400

935قشالق قره جالوحاجی صادققشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار401

**قشالق قره دره اسم خان ازادخانقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار402

518قشالق قره دره اسم خان اسدقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار403

928قشالق قره دره اسم خان حاج سعدالهقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار404
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412قشالق قره دره اسمخان تهراجقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار405

**قشالق قره دره اسمخان خان کیشیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار406

**قشالق قره دره اسمخان صفرکنديقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار407

1133قشالق قره دره حاجی علیشقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار408

1031قشالق قره دره عزیزرستمقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار409

2677قشالق قره دره کهل قشالق فرصتقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار410

1029قشالق قره دره کهلوقشالق حاجی شاهورديقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار411

**قشالق قهرمانقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار412

1455قشالق گلمعلی حاج حسینقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار413

**قشالق گلمعلی حاج سوادقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار414

1865قشالق گلمعلی صفرقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار415

1131قشالق محرمقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار416

2275قشالق مالنقی اقام اوغالنقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار417

86304قشالق مالنقی قنبرقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار418

1247قشالق موالن وردي اکبرقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار419

**قشالق میراعلمقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار420

1448قشالق نریمان کندي امیراصالنقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار421

**قشالق نریمان کندي حاجی هاوارقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار422

514قشالق نریمان کندئ حاج خان اوغالنقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار423

**قشالق نیارقلیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار424

**قوشاقشالق بخشعلی شهریارقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار425

721قوشاقشالق خاصايقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار426

**قوشاقشالق رضالی بیگقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار427

1851قوشاقشالق قامبايقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار428

45134قوشاقشالق منصورورحمانقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار429

78278گوردیگلقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار430

29102گوردیگل نورالدینقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار431

1246مایه دره سیقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار432

96334ولی ممیلوقشالق شرقیقشالق دشتبیله سوار433

صفحه 15
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

52159اجاق قشالق خروسلوانجیرلومرکزيبیله سوار434

59193اکبرداود قشالقیانجیرلومرکزيبیله سوار435

240688انجیرلوانجیرلومرکزيبیله سوار436

**اوچ درقانجیرلومرکزيبیله سوار437

1555پاراقشالق سفلیانجیرلومرکزيبیله سوار438

56180جهان خانملوانجیرلومرکزيبیله سوار439

**چاي قشالقی سیابانجیرلومرکزيبیله سوار440

50157حاجی باالبیگلوانجیرلومرکزيبیله سوار441

44132خاکریزانجیرلومرکزيبیله سوار442

413سمکلوي سفلیانجیرلومرکزيبیله سوار443

2487سمکلوي علیاانجیرلومرکزيبیله سوار444

2584علیشان قشالقیانجیرلومرکزيبیله سوار445

2159غریب حاجیانجیرلومرکزيبیله سوار446

**قشالق بدیرانجیرلومرکزيبیله سوار447

1139قشالق پاشاانجیرلومرکزيبیله سوار448

1239قشالق جهان خانملوانجیرلومرکزيبیله سوار449

**قشالق حاج احمدخانانجیرلومرکزيبیله سوار450

**قشالق علیشانجیرلومرکزيبیله سوار451

1138قشالق هدلیانجیرلومرکزيبیله سوار452

217761قیزقلعه سیانجیرلومرکزيبیله سوار453

934گلی بالغ سفلیانجیرلومرکزيبیله سوار454

722گلی بالغ علیاانجیرلومرکزيبیله سوار455

48138مسجدلوانجیرلومرکزيبیله سوار456

819نرقشالقیانجیرلومرکزيبیله سوار457

**نوروزآبادانجیرلومرکزيبیله سوار458

1852هیبت جهان خانملوانجیرلومرکزيبیله سوار459

206685اودلوگوگ تپهمرکزيبیله سوار460

7602,656بابکگوگ تپهمرکزيبیله سوار461

**بیگ باغلوگوگ تپهمرکزيبیله سوار462

صفحه 16
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**پاسگاه مرزي شهریارگوگ تپهمرکزيبیله سوار463

116402دمیرچیلوگوگ تپهمرکزيبیله سوار464

232829زرگرگوگ تپهمرکزيبیله سوار465

4261,402فوالدلوقوئیگوگ تپهمرکزيبیله سوار466

4501,529قره قاسملوگوگ تپهمرکزيبیله سوار467

**قشالق اق برونگوگ تپهمرکزيبیله سوار468

520قشالق اوچ درق علیاگوگ تپهمرکزيبیله سوار469

30107قشالق حاجی الهورديگوگ تپهمرکزيبیله سوار470

514قشالق قوش داش میرزاخانگوگ تپهمرکزيبیله سوار471

**قشالق قوش داش یاشیلگوگ تپهمرکزيبیله سوار472

613قشالق قیرلوگوگ تپهمرکزيبیله سوار473

4071,335گوگتپهگوگ تپهمرکزيبیله سوار474

134462گون پاپاقگوگ تپهمرکزيبیله سوار475

**مجتمع دامداري هنرستان بیله سوارگوگ تپهمرکزيبیله سوار476

171509مرادلوگوگ تپهمرکزيبیله سوار477

4461,585اسالم آبادجدیداسالم آباداسالم آبادپارس آباد478

165583اوزن تپه سفلیاسالم آباداسالم آبادپارس آباد479

65225اوزن تپه علیااسالم آباداسالم آبادپارس آباد480

**ایستگاه تحقیقات کشاورزي مغاناسالم آباداسالم آبادپارس آباد481

185653توپراق کندياسالم آباداسالم آبادپارس آباد482

54172حاج حسن کندياسالم آباداسالم آبادپارس آباد483

1766خلیل کندي /محتشم کندي /اسالم آباداسالم آبادپارس آباد484

2064رحیم کندياسالم آباداسالم آبادپارس آباد485

1338هاوارکندي قشالقیاسالم آباداسالم آبادپارس آباد486

246819هزارکندياسالم آباداسالم آبادپارس آباد487

37143ابراهیم کندي سفلی /شماره 3شهركاسالم آبادپارس آباد488

71234ابراهیم کندي علیا/شماره 1شهركاسالم آبادپارس آباد489

413ابراهیم کندي وسطی/ شماره 2شهركاسالم آبادپارس آباد490

1975اروج قشالق حاج اسماعیلشهركاسالم آبادپارس آباد491

صفحه 17
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2382اروج قشالق حاج الماس خانشهركاسالم آبادپارس آباد492

102352اروج قشالق حاج عمرانشهركاسالم آبادپارس آباد493

45169اروج قشالق مرادشهركاسالم آبادپارس آباد494

**ایستگاه ازدیادبذرنباتات علوفه ايشهركاسالم آبادپارس آباد495

218745شهرك غربیشهركاسالم آبادپارس آباد496

72264ق توماراقاخانشهركاسالم آبادپارس آباد497

30101ق قراوغلی ایبیشهركاسالم آبادپارس آباد498

71226ق قیطرانلوسلطانیشهركاسالم آبادپارس آباد499

1033قشالق ایاق ایري حاج قارداش علیشهركاسالم آبادپارس آباد500

827قشالق ایوب گیکلوشهركاسالم آبادپارس آباد501

925قشالق باباخانشهركاسالم آبادپارس آباد502

50169قشالق تومارحاج سعدشهركاسالم آبادپارس آباد503

413قشالق تومارحاج غایبشهركاسالم آبادپارس آباد504

933قشالق حاتمشهركاسالم آبادپارس آباد505

44160قشالق حاج الماس خانشهركاسالم آبادپارس آباد506

1857قشالق حاج امیرفرمانشهركاسالم آبادپارس آباد507

2579قشالق حاج امیرمحرمشهركاسالم آبادپارس آباد508

2479قشالق حاج امیرمشهدي صفرشهركاسالم آبادپارس آباد509

50192قشالق حاج ایمانلومحتمنشهركاسالم آبادپارس آباد510

49161قشالق حاج تومارحاج جمشیدشهبازيشهركاسالم آبادپارس آباد511

**قشالق حاج دولت احمدشهركاسالم آبادپارس آباد512

1245قشالق حاج دولت سوادشهركاسالم آبادپارس آباد513

626قشالق حاج دولت یدالهشهركاسالم آبادپارس آباد514

620قشالق حاج شیرین ارشدشهركاسالم آبادپارس آباد515

2270قشالق حاج علی قلی ایازشهركاسالم آبادپارس آباد516

932قشالق حاج علی قلی جعفرشهركاسالم آبادپارس آباد517

2477قشالق حاج علی قلی جالل وخان اقاشهركاسالم آبادپارس آباد518

1447قشالق حاج علی قلی عبدلشهركاسالم آبادپارس آباد519

1454قشالق حاج فتحعلیشهركاسالم آبادپارس آباد520

صفحه 18
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1342قشالق حاج فتحعلی منصورشهركاسالم آبادپارس آباد521

35129قشالق حاج محمودشهركاسالم آبادپارس آباد522

45169قشالق حاجی ایمانکندي علیاشهركاسالم آبادپارس آباد523

32112قشالق حاجی حسنشهركاسالم آبادپارس آباد524

829قشالق حاجی حسن حاج اسالمشهركاسالم آبادپارس آباد525

928قشالق حاجی دولت بدرشهركاسالم آبادپارس آباد526

822قشالق حاجی قوجاخانشهركاسالم آبادپارس آباد527

2066قشالق خلیل لوحیدرشهركاسالم آبادپارس آباد528

48171قشالق خلیل لوغالمشهركاسالم آبادپارس آباد529

30121قشالق خلیلوعزیزشهركاسالم آبادپارس آباد530

**قشالق دولت حاج خان احمدشهركاسالم آبادپارس آباد531

27101قشالق صوفیالرحاج میرزاعلی اقاشهركاسالم آبادپارس آباد532

1033قشالق صوفیالرحمیدشهركاسالم آبادپارس آباد533

33113قشالق قراوغلی جبارشهركاسالم آبادپارس آباد534

88292قشالق قره تپه تماق علیشهركاسالم آبادپارس آباد535

99303قشالق قره تپه ملک لرشهركاسالم آبادپارس آباد536

153505قشالق قیطرانلوحاج محمدکنديشهركاسالم آبادپارس آباد537

69262قشالق گونشلیشهركاسالم آبادپارس آباد538

832قشالق لوله دره جمشیدشهركاسالم آبادپارس آباد539

42140قشالق لوله دره حاجی حسنشهركاسالم آبادپارس آباد540

46150قشالق ملک کنديشهركاسالم آبادپارس آباد541

724قشالق مهرعلی کنديشهركاسالم آبادپارس آباد542

74255اسدقشالقی 1اصالندوزاصالندوزپارس آباد543

41128اسدقشالقی 2اصالندوزاصالندوزپارس آباد544

57196اسدقشالقی شماره3اصالندوزاصالندوزپارس آباد545

117368اسدکندياصالندوزاصالندوزپارس آباد546

37147اسکو سفلی _ مدینه قشالقیاصالندوزاصالندوزپارس آباد547

48205اسکو علیا_ محمد حسنلواصالندوزاصالندوزپارس آباد548

44181افچیاصالندوزاصالندوزپارس آباد549

صفحه 19
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284978اق قباق سفلیاصالندوزاصالندوزپارس آباد550

55194اق قباق علیااصالندوزاصالندوزپارس آباد551

41125اق قباق وسطیاصالندوزاصالندوزپارس آباد552

1140ایدیرسفلیاصالندوزاصالندوزپارس آباد553

196745ایدیرعلیااصالندوزاصالندوزپارس آباد554

59201باغشلوکندياصالندوزاصالندوزپارس آباد555

107366بوزچه سفلیاصالندوزاصالندوزپارس آباد556

50170بوزچه علیااصالندوزاصالندوزپارس آباد557

152502بوزچه وسطیاصالندوزاصالندوزپارس آباد558

2792بهرام کندياصالندوزاصالندوزپارس آباد559

**پادگان مرزي اصالندوزاصالندوزاصالندوزپارس آباد560

223755پلنگلواصالندوزاصالندوزپارس آباد561

108388تربت کندياصالندوزاصالندوزپارس آباد562

2692تیمورکندياصالندوزاصالندوزپارس آباد563

80291حاج امیرکندياصالندوزاصالندوزپارس آباد564

61226حسین قشالقی حاج خواجه لواصالندوزاصالندوزپارس آباد565

1042حسین قشالقی گورابازلواصالندوزاصالندوزپارس آباد566

70274خانالرقشالقی حاج الم قلیاصالندوزاصالندوزپارس آباد567

63218خانلرقشالقی حاج باالبیگ لواصالندوزاصالندوزپارس آباد568

101375سرخاي بیگلواصالندوزاصالندوزپارس آباد569

47144سیف خانلواصالندوزاصالندوزپارس آباد570

232828عمران آباداصالندوزاصالندوزپارس آباد571

107380عیوض لواصالندوزاصالندوزپارس آباد572

36157قارشقاتپه سی سفلیاصالندوزاصالندوزپارس آباد573

2698قره قباق علیا   /اژدربیگلواصالندوزاصالندوزپارس آباد574

114488قشالق احمدياصالندوزاصالندوزپارس آباد575

1242قشالق باالجااصالندوزاصالندوزپارس آباد576

60197قشالق بوزچه سفلی 1اصالندوزاصالندوزپارس آباد577

114445قشالق بوزچه علیااصالندوزاصالندوزپارس آباد578

صفحه 20
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35142قشالق حاج اسپرکندياصالندوزاصالندوزپارس آباد579

70261قشالق حاج اقاقلیاصالندوزاصالندوزپارس آباد580

1038قشالق حاج میصرکندئاصالندوزاصالندوزپارس آباد581

66228قشالق حاجی بایندراصالندوزاصالندوزپارس آباد582

46171قشالق حاجی نصیاصالندوزاصالندوزپارس آباد583

71285قشالق سیف خانلو1اصالندوزاصالندوزپارس آباد584

39143قشالق سیف خانلو2اصالندوزاصالندوزپارس آباد585

51160قشالق قهرمانلواصالندوزاصالندوزپارس آباد586

1451قشالق گبلواصالندوزاصالندوزپارس آباد587

39136قشالق گدایلواصالندوزاصالندوزپارس آباد588

57226قلیچ خان کندياصالندوزاصالندوزپارس آباد589

1044کچی قشالقی سفلیاصالندوزاصالندوزپارس آباد590

40155کچی قشالقی علیااصالندوزاصالندوزپارس آباد591

727کچی قشالقی وسطیاصالندوزاصالندوزپارس آباد592

**کمپاب منطقه اي مغاناصالندوزاصالندوزپارس آباد593

96253کورالراصالندوزاصالندوزپارس آباد594

172661گدایلواصالندوزاصالندوزپارس آباد595

2791گورشادکندياصالندوزاصالندوزپارس آباد596

192704محبوب کندياصالندوزاصالندوزپارس آباد597

72223مقصودلوي سفلیاصالندوزاصالندوزپارس آباد598

203646مقصودلوي علیااصالندوزاصالندوزپارس آباد599

84261مقصودلوي وسطیاصالندوزاصالندوزپارس آباد600

172562نورمحمدکندي سفلیاصالندوزاصالندوزپارس آباد601

152498نورمحمدکندي علیااصالندوزاصالندوزپارس آباد602

97307نورمحمدکندي وسطیاصالندوزاصالندوزپارس آباد603

1037اسماعیل کندي1قشالق غربیاصالندوزپارس آباد604

26117اسماعیل کندي2قشالق غربیاصالندوزپارس آباد605

62219الم لوتبریزقشالق غربیاصالندوزپارس آباد606

31100الم لوشاه علیقشالق غربیاصالندوزپارس آباد607
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1987امیرخانلوقشالق غربیاصالندوزپارس آباد608

194617بران سفلیقشالق غربیاصالندوزپارس آباد609

4511,508بران علیاقشالق غربیاصالندوزپارس آباد610

2280تقی کنديقشالق غربیاصالندوزپارس آباد611

90295دلیک یارقانقشالق غربیاصالندوزپارس آباد612

**دوه دره سیقشالق غربیاصالندوزپارس آباد613

48184ساري قشالققشالق غربیاصالندوزپارس آباد614

22108قارشقاتپه سی علیاقشالق غربیاصالندوزپارس آباد615

90308قره تکانلوقشالق غربیاصالندوزپارس آباد616

34120قشالق اجاق 1قشالق غربیاصالندوزپارس آباد617

**قشالق اغ کهل / حسن کهل/قشالق غربیاصالندوزپارس آباد618

2076قشالق االپاپاخقشالق غربیاصالندوزپارس آباد619

**قشالق اله ورديقشالق غربیاصالندوزپارس آباد620

1141قشالق ایاق ایري حاج محمدعلیقشالق غربیاصالندوزپارس آباد621

722قشالق ایري دره حاج چاپارقشالق غربیاصالندوزپارس آباد622

2797قشالق ایري دره حاج محبتقشالق غربیاصالندوزپارس آباد623

99377قشالق ایمان قویی محمدجلیلیقشالق غربیاصالندوزپارس آباد624

73273قشالق ایمان قویی مشهدعلیقشالق غربیاصالندوزپارس آباد625

39143قشالق تره چیقشالق غربیاصالندوزپارس آباد626

1864قشالق تک قویی قره پیرانقشالق غربیاصالندوزپارس آباد627

1035قشالق تک قوئی مطلب وعلی خانقشالق غربیاصالندوزپارس آباد628

1024قشالق تکقوئی قره پیران حضرتقلیقشالق غربیاصالندوزپارس آباد629

725قشالق تولکیلوگلمرادئقشالق غربیاصالندوزپارس آباد630

35125قشالق تولکیوگوجه لرقشالق غربیاصالندوزپارس آباد631

191673قشالق جلیلوقشالق غربیاصالندوزپارس آباد632

1133قشالق چوخلی قوئی بهادروهمتقشالق غربیاصالندوزپارس آباد633

1445قشالق چوخلی قوئی حاج اکبرقشالق غربیاصالندوزپارس آباد634

1039قشالق چوخلی قوئی حاج حسن اختريقشالق غربیاصالندوزپارس آباد635

38148قشالق چوخلی قوئی حاج حسنعلیقشالق غربیاصالندوزپارس آباد636
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1975قشالق چوخلی قوئی حاج رمضانقشالق غربیاصالندوزپارس آباد637

34114قشالق چوخلی قوئی حسین اق باشالرقشالق غربیاصالندوزپارس آباد638

724قشالق چوخلی قوئی خداشقشالق غربیاصالندوزپارس آباد639

48169قشالق حاج طالبقشالق غربیاصالندوزپارس آباد640

**قشالق حاج نصرتقشالق غربیاصالندوزپارس آباد641

720قشالق حاجی باالخانقشالق غربیاصالندوزپارس آباد642

49167قشالق حاجی پنجالوقشالق غربیاصالندوزپارس آباد643

38125قشالق حاجی غالمقشالق غربیاصالندوزپارس آباد644

1134قشالق ساري قوئی احمدخانقشالق غربیاصالندوزپارس آباد645

**قشالق ساري قوئی زاهدقشالق غربیاصالندوزپارس آباد646

43137قشالق ساري قوئی شاه مارقشالق غربیاصالندوزپارس آباد647

933قشالق ساري قوئی میکائیلقشالق غربیاصالندوزپارس آباد648

616قشالق سوموکلوجلیلقشالق غربیاصالندوزپارس آباد649

1343قشالق سوموکلوحیدرقشالق غربیاصالندوزپارس آباد650

1244قشالق سوموکلومعیرقشالق غربیاصالندوزپارس آباد651

823قشالق غایب ومحمدعلیقشالق غربیاصالندوزپارس آباد652

1966قشالق فرج اله حاج سارخانقشالق غربیاصالندوزپارس آباد653

1248قشالق فرج اله حسنقشالق غربیاصالندوزپارس آباد654

1347قشالق فرج اله قدیرقشالق غربیاصالندوزپارس آباد655

1549قشالق فرج اله نمازقشالق غربیاصالندوزپارس آباد656

1748قشالق قبله گاه اله وردي وپاپرقشالق غربیاصالندوزپارس آباد657

**قشالق قبله گاه عباسعلیقشالق غربیاصالندوزپارس آباد658

1030قشالق قبله گاه علی اصالنقشالق غربیاصالندوزپارس آباد659

517قشالق قبله گاه گل اصالنقشالق غربیاصالندوزپارس آباد660

**قشالق قره تکانلوامرالهقشالق غربیاصالندوزپارس آباد661

1260قشالق قره تکانلوخیرالهقشالق غربیاصالندوزپارس آباد662

26108قشالق قنبرلوحاج محمدحسنقشالق غربیاصالندوزپارس آباد663

88315قشالق قنبرلورستم قنبرلوي وسطیقشالق غربیاصالندوزپارس آباد664

1563قشالق قنبرلوي علیاقشالق غربیاصالندوزپارس آباد665
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2060قشالق کاظم اوغالنقشالق غربیاصالندوزپارس آباد666

1849قشالق کاظم اوغالن اصغرقشالق غربیاصالندوزپارس آباد667

1451قشالق موزوهلرقشالق غربیاصالندوزپارس آباد668

1239قوشاقشالق حسنقشالق غربیاصالندوزپارس آباد669

25105کل تپهقشالق غربیاصالندوزپارس آباد670

68212گوزلیقشالق غربیاصالندوزپارس آباد671

140513اوزن قوئی یکتازه کندتازه کندپارس آباد672

117433اوزون قوئی دوتازه کندتازه کندپارس آباد673

**پمپاژاب شماره 5پارستازه کندتازه کندپارس آباد674

219738تکله بخش 1تازه کندتازه کندپارس آباد675

4501,515تکله بخش 2تازه کندتازه کندپارس آباد676

**تکله عباس آبادسفلیتازه کندتازه کندپارس آباد677

105376تکله عباس آبادعلیاتازه کندتازه کندپارس آباد678

**دریچه تنظیم اب کانالتازه کندتازه کندپارس آباد679

521عنبرلوتازه کندتازه کندپارس آباد680

3651,251فیروزآبادتازه کندتازه کندپارس آباد681

**قشالق بهمن شیرتازه کندتازه کندپارس آباد682

267947قشالق حاجی عوضتازه کندتازه کندپارس آباد683

**قشالق سلمان والمانتازه کندتازه کندپارس آباد684

**کارگاه انبارهائ ادارئ /دفترمرکزئ باغتازه کندتازه کندپارس آباد685

**نیروگاه جعفرآبادتازه کندتازه کندپارس آباد686

142465اسماعیل کنديمحمودآبادتازه کندپارس آباد687

79273حاجی مرتضی کنديمحمودآبادتازه کندپارس آباد688

173653حالج آبادمحمودآبادتازه کندپارس آباد689

32114قشالق امیرخانلوپل رحمانمحمودآبادتازه کندپارس آباد690

140518قشالق امیرخانلوحاجی تاپدوقمحمودآبادتازه کندپارس آباد691

29103قشالق امیرخانلوحاجی شکرمحمودآبادتازه کندپارس آباد692

2493قشالق امیرخانلوقره سقلمحمودآبادتازه کندپارس آباد693

1351قشالق امیرخانلومحرم آبادمحمودآبادتازه کندپارس آباد694
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82285قشالق سرودلو کنديمحمودآبادتازه کندپارس آباد695

5892,060محمودآبادطالقانیمحمودآبادتازه کندپارس آباد696

6902,464ابراهیم آبادجدیداولتانمرکزيپارس آباد697

62212اسالم آبادسفلیاولتانمرکزيپارس آباد698

**اموزشکده کشاورزئ دانشگاه محقق اردبیلاولتانمرکزيپارس آباد699

9903,622اولتاناولتانمرکزيپارس آباد700

2594ایازکندياولتانمرکزيپارس آباد701

216721پیرایواتلواولتانمرکزيپارس آباد702

**دفترمرکزي کشت وصنعت دامپروري مغاناولتانمرکزيپارس آباد703

1249سلمان آباد/سلمان کندي /اولتانمرکزيپارس آباد704

48164عبادآباداولتانمرکزيپارس آباد705

**فرودگاه مغاناولتانمرکزيپارس آباد706

251881قره داغلواولتانمرکزيپارس آباد707

104358قشالق اسالم آبادشماره 2اولتانمرکزيپارس آباد708

93292قشالق اسالم آبادشماره 3اولتانمرکزيپارس آباد709

1039کمپ دریاچه اموراب مغاناولتانمرکزيپارس آباد710

103350لوله درق حاج نجفاولتانمرکزيپارس آباد711

**مجتمع اموزش جهادکشاورذئ مغاناولتانمرکزيپارس آباد712

**نیروگاه مغاناولتانمرکزيپارس آباد713

1,2064,259اجیرلو / ابراهیم آبادقدیم/ساواالنمرکزيپارس آباد714

45187اورتلو/سلمان آباد/ساواالنمرکزيپارس آباد715

5942,051ایران آبادساواالنمرکزيپارس آباد716

125464بهرام آبادساواالنمرکزيپارس آباد717

133445پاراقشالقساواالنمرکزيپارس آباد718

412پتلی کندساواالنمرکزيپارس آباد719

417تازه آبادساواالنمرکزيپارس آباد720

47135تازه کندکیانساواالنمرکزيپارس آباد721

176636تکه چیساواالنمرکزيپارس آباد722

30112حاجی جعفرکنديساواالنمرکزيپارس آباد723
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92366حمداله آبادساواالنمرکزيپارس آباد724

125466خان قشالقی 1ساواالنمرکزيپارس آباد725

122377دوست کنديساواالنمرکزيپارس آباد726

229847عبدالرضاآبادساواالنمرکزيپارس آباد727

3371,152عربلوکنديساواالنمرکزيپارس آباد728

207782قطارآبادساواالنمرکزيپارس آباد729

91322قوجابیگلوساواالنمرکزيپارس آباد730

4461,439گوشلوساواالنمرکزيپارس آباد731

164577مجیدآبادساواالنمرکزيپارس آباد732

238850مالکنديساواالنمرکزيپارس آباد733

**ازناوسرخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال734

**اق سوخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال735

2054اهوخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال736

5801,820برندقخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال737

1448پیشگمانخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال738

48119جعفرآبادخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال739

105301چنارلقخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال740

39129زاویه جعفرآبادخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال741

89256سجهرودخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال742

91266سفیداب/ اسبوخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال743

56208طویستانخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال744

**غیاث آبادخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال745

**قشالق برندقخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال746

37134کرنقخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال747

727گلوجهخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال748

195641نسازخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال749

238810نمهیلخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال750

1236ویوخورش رستم جنوبیخورش رستمخلخال751

**اردبیلقخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال752
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**بیله دهخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال753

1138چنارخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال754

**چنارانخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال755

1245خط پرستخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال756

1761خوشنامهخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال757

1741دایوکنديخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال758

48147دمدلخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال759

416دوستلیخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال760

56153دیزخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال761

1745زاویه کیويخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال762

**زندرقخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال763

**ساربانانخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال764

**سقیزچیخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال765

46108شمس آبادخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال766

2165قره تکانخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال767

3060قوسجینخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال768

931کبودچیخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال769

99227کجلخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال770

723کرگزلوخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال771

286820کزجخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال772

2895کمرخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال773

414کمردرقخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال774

**کهلیکخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال775

48136کیويخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال776

2331گاوانخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال777

2165گل گالبخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال778

**گهرازخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال779

57191مزرعهخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال780

91280منامینخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال781
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3193میره جینخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال782

46117نودهخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال783

931وننخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال784

94273هشیخورش رستم شمالیخورش رستمخلخال785

206699تیلپلنگاشاهرودخلخال786

**طالشه درقپلنگاشاهرودخلخال787

924عزیزآباد/ کرون کشپلنگاشاهرودخلخال788

822فرج آبادپلنگاشاهرودخلخال789

110268کرینپلنگاشاهرودخلخال790

9833,226لردپلنگاشاهرودخلخال791

233761میان رودانپلنگاشاهرودخلخال792

1738احمدآبادشالشاهرودخلخال793

1349الکششالشاهرودخلخال794

**اندرقشالشاهرودخلخال795

59154تازه کندگلوزانشالشاهرودخلخال796

511تازه کندگندم آبادشالشاهرودخلخال797

1952جالل آبادشالشاهرودخلخال798

3575چملوگبین/ یاهلیق/شالشاهرودخلخال799

58175خانقاه گیلوانشالشاهرودخلخال800

716دشت اندرشالشاهرودخلخال801

147415دیزشالشاهرودخلخال802

**رکن آبادشالشاهرودخلخال803

3971,217شالشالشاهرودخلخال804

48شیخ علی لرشالشاهرودخلخال805

1534صومعه رودبارشالشاهرودخلخال806

3893طهارم دشتشالشاهرودخلخال807

1129علی آبادشالشاهرودخلخال808

59173قشالق دیزشالشاهرودخلخال809

44109قشالق گیلوانشالشاهرودخلخال810
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56162کهلشالشاهرودخلخال811

828کهل دشتشالشاهرودخلخال812

1333گندم آبادشالشاهرودخلخال813

77158گیلوانشالشاهرودخلخال814

82178ماجوالنشالشاهرودخلخال815

109269اسبوشاهرودشاهرودخلخال816

138336اسکستانشاهرودشاهرودخلخال817

178439دروشاهرودشاهرودخلخال818

54169دیلم آبادشاهرودشاهرودخلخال819

89281ال هاشم سفلیخانندبیل شرقیمرکزيخلخال820

94284ال هاشم علیاخانندبیل شرقیمرکزيخلخال821

60181اناویزخانندبیل شرقیمرکزيخلخال822

4531,305اندبیلخانندبیل شرقیمرکزيخلخال823

59166ایلوانقخانندبیل شرقیمرکزيخلخال824

3691,138بفراجردخانندبیل شرقیمرکزيخلخال825

77220بلیلخانندبیل شرقیمرکزيخلخال826

216729خانقاه بفراجردخانندبیل شرقیمرکزيخلخال827

84303خانقاه ساداتخانندبیل شرقیمرکزيخلخال828

325943خمسخانندبیل شرقیمرکزيخلخال829

7992,633خوجینخانندبیل شرقیمرکزيخلخال830

**داودخانیخانندبیل شرقیمرکزيخلخال831

80246زاویه ساداتخانندبیل شرقیمرکزيخلخال832

1661زرتشت آبادخانندبیل شرقیمرکزيخلخال833

726سنجبدلهخانندبیل شرقیمرکزيخلخال834

5301,770طولشخانندبیل شرقیمرکزيخلخال835

1853طهرستانخانندبیل شرقیمرکزيخلخال836

4811,582علی آبادخانندبیل شرقیمرکزيخلخال837

**قاراقیهخانندبیل شرقیمرکزيخلخال838

**قره اغاجخانندبیل شرقیمرکزيخلخال839
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1340گاودولخانندبیل شرقیمرکزيخلخال840

271878گورانسرابخانندبیل شرقیمرکزيخلخال841

3241,127مجرهخانندبیل شرقیمرکزيخلخال842

133404مزجینخانندبیل شرقیمرکزيخلخال843

2983ارسونخانندبیل غربیمرکزيخلخال844

614اسمرودخانندبیل غربیمرکزيخلخال845

520اغبالغخانندبیل غربیمرکزيخلخال846

**بورگهیمخانندبیل غربیمرکزيخلخال847

79215بیرقخانندبیل غربیمرکزيخلخال848

81252پروجخانندبیل غربیمرکزيخلخال849

46154ترازوجخانندبیل غربیمرکزيخلخال850

116362ترزنقخانندبیل غربیمرکزيخلخال851

2169تركخانندبیل غربیمرکزيخلخال852

617سورانخانندبیل غربیمرکزيخلخال853

151434سوسهابخانندبیل غربیمرکزيخلخال854

**شیخ جانلوخانندبیل غربیمرکزيخلخال855

2892قزل درقخانندبیل غربیمرکزيخلخال856

115312کلیخانندبیل غربیمرکزيخلخال857

2899کهرانخانندبیل غربیمرکزيخلخال858

40121گرمخانهخانندبیل غربیمرکزيخلخال859

96322گزازخانندبیل غربیمرکزيخلخال860

54180گلوجهخانندبیل غربیمرکزيخلخال861

310977لمعه دشتخانندبیل غربیمرکزيخلخال862

1652محمودآبادخانندبیل غربیمرکزيخلخال863

2261نیاخرمخانندبیل غربیمرکزيخلخال864

1659وارث آبادخانندبیل غربیمرکزيخلخال865

87271یلوجهخانندبیل غربیمرکزيخلخال866

1964یوزنابخانندبیل غربیمرکزيخلخال867

90352اق بوالغسنجبدشرقیمرکزيخلخال868
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228761اوجغازعلیا/بلوکانسنجبدشرقیمرکزيخلخال869

519اوچغازسفلیسنجبدشرقیمرکزيخلخال870

**پیرانلوسنجبدشرقیمرکزيخلخال871

2369چلمبرسنجبدشرقیمرکزيخلخال872

2363حاجی آبادسنجبدشرقیمرکزيخلخال873

413خداقلی قشالقسنجبدشرقیمرکزيخلخال874

2078غفورآبادسنجبدشرقیمرکزيخلخال875

519کالرسنجبدشرقیمرکزيخلخال876

44127کلستان سفلیسنجبدشرقیمرکزيخلخال877

75210کلستان علیاسنجبدشرقیمرکزيخلخال878

285921لنبرسنجبدشرقیمرکزيخلخال879

114405مصطفی لوسنجبدشرقیمرکزيخلخال880

45135مورستانسنجبدشرقیمرکزيخلخال881

723میل اغاردانسنجبدشرقیمرکزيخلخال882

512نواشانقسنجبدشرقیمرکزيخلخال883

294946اتشگاهارجستانسبالنسرعین884

115395ارجستانارجستانسبالنسرعین885

42143الوچه سبالنارجستانسبالنسرعین886

**ایران دره سیارجستانسبالنسرعین887

112473بنمارسبالنارجستانسبالنسرعین888

51163تازه کندسبالنارجستانسبالنسرعین889

930سامانلوي بزرگارجستانسبالنسرعین890

276947سیینارجستانسبالنسرعین891

279816اردیموسیسبالنسبالنسرعین892

82279اندرابسبالنسبالنسرعین893

102353درآبادسبالنسبالنسرعین894

73251شمس آبادسبالنسبالنسرعین895

2499کلورسبالنسبالنسرعین896

145500اسب مرزالوارسمرکزيسرعین897
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221780الداشینالوارسمرکزيسرعین898

241808الوارسالوارسمرکزيسرعین899

105366اوجورالوارسمرکزيسرعین900

186670شایقالوارسمرکزيسرعین901

51183گازیرالوارسمرکزيسرعین902

214714ورگه سرانالوارسمرکزيسرعین903

87319اق قلعهآب گرممرکزيسرعین904

150497بیله درقآب گرممرکزيسرعین905

3211,077کرده دهآب گرممرکزيسرعین906

139467کلخوران ویندآب گرممرکزيسرعین907

268887کنزقآب گرممرکزيسرعین908

48183الطرانآب گرممرکزيسرعین909

74247ورنیابآب گرممرکزيسرعین910

47148ویندکلخورانآب گرممرکزيسرعین911

35136احمدآبادزرج آبادفیروزکوثر912

80249بورستانزرج آبادفیروزکوثر913

1841دولت آبادزرج آبادفیروزکوثر914

720رستم آبادزرج آبادفیروزکوثر915

35100زاویه زرج آبادزرج آبادفیروزکوثر916

231778زرج آبادزرج آبادفیروزکوثر917

3189سولوگلی گلزرج آبادفیروزکوثر918

1030شرج آبادزرج آبادفیروزکوثر919

48142صوفلوزرج آبادفیروزکوثر920

2899قالین قیهزرج آبادفیروزکوثر921

119364قوزلوزرج آبادفیروزکوثر922

43153گیالن دوززرج آبادفیروزکوثر923

1332ناوندزرج آبادفیروزکوثر924

**اصفهاآبادسنجبدجنوبیفیروزکوثر925

932افشارعلیاسنجبدجنوبیفیروزکوثر926
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2072ام آبادسنجبدجنوبیفیروزکوثر927

1560امیرآبادسنجبدجنوبیفیروزکوثر928

34126ایلخچیسنجبدجنوبیفیروزکوثر929

1351بنه خلخالسنجبدجنوبیفیروزکوثر930

**پیرتقیسنجبدجنوبیفیروزکوثر931

**خلیفه چايسنجبدجنوبیفیروزکوثر932

2587دوگرسنجبدجنوبیفیروزکوثر933

2686زنابسنجبدجنوبیفیروزکوثر934

**زندسنجبدجنوبیفیروزکوثر935

2585سکرآبادسنجبدجنوبیفیروزکوثر936

**شرف آبادسنجبدجنوبیفیروزکوثر937

620عظیم آباد (تی تی آباد)سنجبدجنوبیفیروزکوثر938

822عالالدینسنجبدجنوبیفیروزکوثر939

132489فیروزآبادسنجبدجنوبیفیروزکوثر940

513کچل درقسنجبدجنوبیفیروزکوثر941

2785کمقسنجبدجنوبیفیروزکوثر942

1441گرگ آباد/سعیدآباد/سنجبدجنوبیفیروزکوثر943

111351گلی جانسنجبدجنوبیفیروزکوثر944

1670لکوانسنجبدجنوبیفیروزکوثر945

2166مشکولسنجبدجنوبیفیروزکوثر946

930میکاییل آبادسنجبدجنوبیفیروزکوثر947

1337ناطورسنجبدجنوبیفیروزکوثر948

124422هشینسنجبدجنوبیفیروزکوثر949

31126ینگجه قشالقسنجبدجنوبیفیروزکوثر950

31156ارپاچاییسنجبدشمالیمرکزيکوثر951

1449اغچه قشالق سفلیسنجبدشمالیمرکزيکوثر952

616اغچه قشالق علیاسنجبدشمالیمرکزيکوثر953

2278اقباشسنجبدشمالیمرکزيکوثر954

46204النکشسنجبدشمالیمرکزيکوثر955
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822الوسنجبدشمالیمرکزيکوثر956

**الی کنديسنجبدشمالیمرکزيکوثر957

86288بنامارانسنجبدشمالیمرکزيکوثر958

111406بنیادآبادسنجبدشمالیمرکزيکوثر959

933پیرزمانسنجبدشمالیمرکزيکوثر960

716ترکه دهسنجبدشمالیمرکزيکوثر961

2056جعفرلوسنجبدشمالیمرکزيکوثر962

1342خلفلوسنجبدشمالیمرکزيکوثر963

83315زاویه کردسنجبدشمالیمرکزيکوثر964

83318سقاوازسنجبدشمالیمرکزيکوثر965

1335قرخ بالغسنجبدشمالیمرکزيکوثر966

734قلعه جوقسنجبدشمالیمرکزيکوثر967

146502کرندقسنجبدشمالیمرکزيکوثر968

2071گزورسفلیسنجبدشمالیمرکزيکوثر969

2698گزورعلیاسنجبدشمالیمرکزيکوثر970

2289گلین قشالقیسنجبدشمالیمرکزيکوثر971

51170مجدرسنجبدشمالیمرکزيکوثر972

**مرادخانیسنجبدشمالیمرکزيکوثر973

62263مرشتسنجبدشمالیمرکزيکوثر974

1663نرلوسنجبدشمالیمرکزيکوثر975

38122نودهسنجبدشمالیمرکزيکوثر976

2071وچینسنجبدشمالیمرکزيکوثر977

1232ابگرم گیوئسنجبدغربیمرکزيکوثر978

2488ابلی سفلیسنجبدغربیمرکزيکوثر979

1434ابلی علیاسنجبدغربیمرکزيکوثر980

39113اسفرنجانسنجبدغربیمرکزيکوثر981

1449افتابهسنجبدغربیمرکزيکوثر982

137627اقامیرلوسنجبدغربیمرکزيکوثر983

416اوچبالغسنجبدغربیمرکزيکوثر984
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830باغچه چیقسنجبدغربیمرکزيکوثر985

**پارس آبادسنجبدغربیمرکزيکوثر986

2168پردستلوسنجبدغربیمرکزيکوثر987

1133پرگوسنجبدغربیمرکزيکوثر988

35118پیراغاجسنجبدغربیمرکزيکوثر989

46181پیربداغ /پیربالغ /سنجبدغربیمرکزيکوثر990

514پیره نیسنجبدغربیمرکزيکوثر991

1233تبریزقسنجبدغربیمرکزيکوثر992

2679توشمانلوسنجبدغربیمرکزيکوثر993

143469جغنابسنجبدغربیمرکزيکوثر994

172546چالگرودسنجبدغربیمرکزيکوثر995

219663سنگ آبادسنجبدغربیمرکزيکوثر996

**سوته زارسنجبدغربیمرکزيکوثر997

35122سوره برقسنجبدغربیمرکزيکوثر998

50150شویرسنجبدغربیمرکزيکوثر999

939شهسوارلو/اسالم آباد/سنجبدغربیمرکزيکوثر1000

36126عرصه دوگاهسنجبدغربیمرکزيکوثر1001

46111علی آبادسنجبدغربیمرکزيکوثر1002

197650فارابسنجبدغربیمرکزيکوثر1003

101315قره قشالقسنجبدغربیمرکزيکوثر1004

**قشالق اروجسنجبدغربیمرکزيکوثر1005

**کجینسنجبدغربیمرکزيکوثر1006

511گل تپهسنجبدغربیمرکزيکوثر1007

**گل قشالقسنجبدغربیمرکزيکوثر1008

194685گنجگاهسنجبدغربیمرکزيکوثر1009

2475لکندشت /لگندشت /سنجبدغربیمرکزيکوثر1010

2381نصیرآبادسنجبدغربیمرکزيکوثر1011

31124نی احمدبیگسنجبدغربیمرکزيکوثر1012

134464نیلقسنجبدغربیمرکزيکوثر1013
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57173هریسسنجبدغربیمرکزيکوثر1014

166547هواشانقسنجبدغربیمرکزيکوثر1015

42130اروج علیلوانگوت شرقیانگوتگرمی1016

43148اصغرخانلوانگوت شرقیانگوتگرمی1017

**اقاوردیلوانگوت شرقیانگوتگرمی1018

1665اوچبالغانگوت شرقیانگوتگرمی1019

1135برون قشالق سفلیانگوت شرقیانگوتگرمی1020

**برون قشالق علیاانگوت شرقیانگوتگرمی1021

2272پنجه علی خرابه سیانگوت شرقیانگوتگرمی1022

60203پیرلوانگوت شرقیانگوتگرمی1023

415تپلقاانگوت شرقیانگوتگرمی1024

47132تکبالغ انگوتانگوت شرقیانگوتگرمی1025

1243تکه چیانگوت شرقیانگوتگرمی1026

35125جبیلوانگوت شرقیانگوتگرمی1027

69237جداانگوت شرقیانگوتگرمی1028

417جلدكانگوت شرقیانگوتگرمی1029

37105جمولو کندي  /جملوانگوت شرقیانگوتگرمی1030

2985جهانگیرلوانگوت شرقیانگوتگرمی1031

40125چات قشالق باالانگوت شرقیانگوتگرمی1032

42136چنارانگوت شرقیانگوتگرمی1033

57189چنارانگوت شرقیانگوتگرمی1034

2275خان محمدلوانگوت شرقیانگوتگرمی1035

**خانعلی دره سیانگوت شرقیانگوتگرمی1036

37141داشقاپوانگوت شرقیانگوتگرمی1037

51182درگاهلوانگوت شرقیانگوتگرمی1038

2273زارع آبادانگوت شرقیانگوتگرمی1039

39140ساري الرانگوت شرقیانگوتگرمی1040

47169سیدآبادانگوت شرقیانگوتگرمی1041

67220شاعرلوانگوت شرقیانگوتگرمی1042
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1849شعبانلوانگوت شرقیانگوتگرمی1043

32108شوردرق سفلیانگوت شرقیانگوتگرمی1044

2984شوردرق علیاانگوت شرقیانگوتگرمی1045

2597شهبازلوانگوت شرقیانگوتگرمی1046

**صالح بیگلوانگوت شرقیانگوتگرمی1047

60194صیادآبادانگوت شرقیانگوتگرمی1048

88312عباس علیلوانگوت شرقیانگوتگرمی1049

32107قباله کنديانگوت شرقیانگوتگرمی1050

1557قربانلوانگوت شرقیانگوتگرمی1051

1442قشالق بخشعلیانگوت شرقیانگوتگرمی1052

2885قشالق جدا/جداقشالقی /انگوت شرقیانگوتگرمی1053

40149قشالق چرتقلوانگوت شرقیانگوتگرمی1054

35111قشالق عباانگوت شرقیانگوتگرمی1055

2157قطارسفلیانگوت شرقیانگوتگرمی1056

1455قطارعلیاانگوت شرقیانگوتگرمی1057

42134قیلولوانگوت شرقیانگوتگرمی1058

101363کورامالوانگوت شرقیانگوتگرمی1059

622کهل قشالقانگوت شرقیانگوتگرمی1060

135491گرمی انگوتانگوت شرقیانگوتگرمی1061

1348ماراللوي جعفرقلی خانلوانگوت شرقیانگوتگرمی1062

139422محمدتقی کنديانگوت شرقیانگوتگرمی1063

1348محمدقلی بیگ لوانگوت شرقیانگوتگرمی1064

135477ماللو/ماالالر/انگوت شرقیانگوتگرمی1065

727منصورلوانگوت شرقیانگوتگرمی1066

2279نریمانانگوت شرقیانگوتگرمی1067

75247هدیلوانگوت شرقیانگوتگرمی1068

69229یل سوییانگوت شرقیانگوتگرمی1069

1148ادام دره سی سفلیانگوت غربیانگوتگرمی1070

2692ادام دره سی علیاانگوت غربیانگوتگرمی1071
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**اغ تپهانگوت غربیانگوتگرمی1072

197681اقامحمدبیگلوانگوت غربیانگوتگرمی1073

1865اللهیارلوانگوت غربیانگوتگرمی1074

**انجیرلوانگوت غربیانگوتگرمی1075

47183ایستی باغچهانگوت غربیانگوتگرمی1076

63213ایلخچی /قشالق ایلخچی /انگوت غربیانگوتگرمی1077

44168باغشلوانگوت غربیانگوتگرمی1078

**پلنگلوانگوت غربیانگوتگرمی1079

**پیره پیرلوانگوت غربیانگوتگرمی1080

626تازه آباد لکرآبادانگوت غربیانگوتگرمی1081

25109توالنانگوت غربیانگوتگرمی1082

1139چاروق داشانگوت غربیانگوتگرمی1083

517چنارانگوت غربیانگوتگرمی1084

524حاجی عباس کنديانگوت غربیانگوتگرمی1085

**خسبکانگوت غربیانگوتگرمی1086

36148دانیالانگوت غربیانگوتگرمی1087

**دلیک داشانگوت غربیانگوتگرمی1088

1442دلیکیارقانانگوت غربیانگوتگرمی1089

33129دومولیانگوت غربیانگوتگرمی1090

51197دیک داشانگوت غربیانگوتگرمی1091

72248زاویه سنگانگوت غربیانگوتگرمی1092

3751,412زیوهانگوت غربیانگوتگرمی1093

135492سرواغاجی /سلیم اغاجی /انگوت غربیانگوتگرمی1094

1035سلوك قشالقیانگوت غربیانگوتگرمی1095

1861سیدجوادلوانگوت غربیانگوتگرمی1096

3285سیدلرانگوت غربیانگوتگرمی1097

832سیدمحمدلوانگوت غربیانگوتگرمی1098

34111شورستانانگوت غربیانگوتگرمی1099

41134شهیدمحمدپور / سامانلو/انگوت غربیانگوتگرمی1100
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1239شیخ رضیانگوت غربیانگوتگرمی1101

26119عالی قاپوانگوت غربیانگوتگرمی1102

30179عمارتانگوت غربیانگوتگرمی1103

417فرخ لوانگوت غربیانگوتگرمی1104

1041قارقشالقیانگوت غربیانگوتگرمی1105

33112قراجه اغلانگوت غربیانگوتگرمی1106

75260قره اغاج باالانگوت غربیانگوتگرمی1107

207720قره اغاج پائینانگوت غربیانگوتگرمی1108

267922قره خان بیگلوانگوت غربیانگوتگرمی1109

37145قشالق اقاباباانگوت غربیانگوتگرمی1110

**قشالق انجیرلوانگوت غربیانگوتگرمی1111

45179قشالق بریانانگوت غربیانگوتگرمی1112

928قشالق بیش ایلکانگوت غربیانگوتگرمی1113

**قشالق تیالندارانگوت غربیانگوتگرمی1114

1865قشالق حاجی صمیدانگوت غربیانگوتگرمی1115

1566قشالق حاجی عباسانگوت غربیانگوتگرمی1116

728قشالق دوالماانگوت غربیانگوتگرمی1117

1053قشالق زاویه  / زاویه قشالقانگوت غربیانگوتگرمی1118

418قشالق زرگرانگوت غربیانگوتگرمی1119

**قشالق سولی برانگوت غربیانگوتگرمی1120

418قشالق علیا/دوزقشالقانگوت غربیانگوتگرمی1121

**قشالق قره سقالانگوت غربیانگوتگرمی1122

1237قشالق قره قیهانگوت غربیانگوتگرمی1123

**قشالق لیقنچیانگوت غربیانگوتگرمی1124

517قشالق هالنانگوت غربیانگوتگرمی1125

32112قلیچ خانلوانگوت غربیانگوتگرمی1126

624قورتلوقشالقانگوت غربیانگوتگرمی1127

1042قورئ درقانگوت غربیانگوتگرمی1128

1246قوزلوانگوت غربیانگوتگرمی1129
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1252قویطولانگوت غربیانگوتگرمی1130

46189کدخدالوانگوت غربیانگوتگرمی1131

1647کردکنديانگوت غربیانگوتگرمی1132

33103کالنترانگوت غربیانگوتگرمی1133

622کهنه کندانگوت غربیانگوتگرمی1134

2155کینوانگوت غربیانگوتگرمی1135

1562گچی قشالق امیرلوانگوت غربیانگوتگرمی1136

1034گچی قشالق حاج محمدلوانگوت غربیانگوتگرمی1137

837گردوسانگوت غربیانگوتگرمی1138

1456گلین بالغیانگوت غربیانگوتگرمی1139

100342گوده کهریزانگوت غربیانگوتگرمی1140

2782گونی کندانگوت غربیانگوتگرمی1141

2153الچین دره سیانگوت غربیانگوتگرمی1142

32134لکرآبادسفلیانگوت غربیانگوتگرمی1143

45145لکرآبادعلیاانگوت غربیانگوتگرمی1144

91348لکوانانگوت غربیانگوتگرمی1145

522مال قشالقیانگوت غربیانگوتگرمی1146

1867مردانانگوت غربیانگوتگرمی1147

**مسجدلوانگوت غربیانگوتگرمی1148

415نادرقشالقیانگوت غربیانگوتگرمی1149

45173نولو/ اسمعلی کندئانگوت غربیانگوتگرمی1150

62224ولی بیگلوانگوت غربیانگوتگرمی1151

**ولیلوانگوت غربیانگوتگرمی1152

**هیبت سفلیانگوت غربیانگوتگرمی1153

719هیبت علیاانگوت غربیانگوتگرمی1154

92300هیزانانگوت غربیانگوتگرمی1155

40118ابراهیم کنديپائین برزندانگوتگرمی1156

1023احدبیگلوپائین برزندانگوتگرمی1157

44149ارزنقپائین برزندانگوتگرمی1158
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36104اسمعلی کنديپائین برزندانگوتگرمی1159

31110اقداش سفلیپائین برزندانگوتگرمی1160

1034اقداش علیاپائین برزندانگوتگرمی1161

**تکبالغ شرفهپائین برزندانگوتگرمی1162

59تکدام برزندپائین برزندانگوتگرمی1163

65212توسانلوي برزندپائین برزندانگوتگرمی1164

2980حاج احمدکنديپائین برزندانگوتگرمی1165

823حسین خانلوپائین برزندانگوتگرمی1166

**داشبالغ برزندپائین برزندانگوتگرمی1167

1647دامداباجاپائین برزندانگوتگرمی1168

1235درگاهلوي برزندپائین برزندانگوتگرمی1169

1665دمیرچی دره سی سفلیپائین برزندانگوتگرمی1170

1340دمیرچی دره سی علیاپائین برزندانگوتگرمی1171

612زرگربرزندپائین برزندانگوتگرمی1172

35107شرفهپائین برزندانگوتگرمی1173

53170شهماربیگلوپائین برزندانگوتگرمی1174

1860طاوس دره سیپائین برزندانگوتگرمی1175

1751علی محمدلوپائین برزندانگوتگرمی1176

154494قاسم کنديپائین برزندانگوتگرمی1177

2992قلعه برزندپائین برزندانگوتگرمی1178

3396ماراللوي کلبلوپائین برزندانگوتگرمی1179

**ماکریوشوندره سیپائین برزندانگوتگرمی1180

**مزرعه چیت تومانپائین برزندانگوتگرمی1181

**مزرعه علی نبه سیپائین برزندانگوتگرمی1182

1955میکائیل دره سیپائین برزندانگوتگرمی1183

92314نصراله بیگلوپائین برزندانگوتگرمی1184

1852نوراله بیگلوپائین برزندانگوتگرمی1185

151514ارانچیاجارودشمالیمرکزيگرمی1186

51190انگورتالرسفلیاجارودشمالیمرکزيگرمی1187
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1342بابی کندياجارودشمالیمرکزيگرمی1188

**بهرام آباداجارودشمالیمرکزيگرمی1189

1862بیک باغیاجارودشمالیمرکزيگرمی1190

46157چونه خانلواجارودشمالیمرکزيگرمی1191

2391حواس کندياجارودشمالیمرکزيگرمی1192

**خامسلواجارودشمالیمرکزيگرمی1193

50203ساري نصیرلواجارودشمالیمرکزيگرمی1194

2680سیدکندياجارودشمالیمرکزيگرمی1195

85311شکراباجارودشمالیمرکزيگرمی1196

**شکرلوي سفلیاجارودشمالیمرکزيگرمی1197

1752شکرلوي علیااجارودشمالیمرکزيگرمی1198

**شوردرق انیاجارودشمالیمرکزيگرمی1199

1446صغیرلراجارودشمالیمرکزيگرمی1200

1974عدالت قشالقیاجارودشمالیمرکزيگرمی1201

721فرضی کندياجارودشمالیمرکزيگرمی1202

938قاطریوران سفلیاجارودشمالیمرکزيگرمی1203

2694قاطریوران علیا (یدي قارداش)اجارودشمالیمرکزيگرمی1204

729قزل گونیاجارودشمالیمرکزيگرمی1205

**قشالق حسنقلیاجارودشمالیمرکزيگرمی1206

**قشالق مازان سفلی ياجارودشمالیمرکزيگرمی1207

1139قشالق مازان علیااجارودشمالیمرکزيگرمی1208

1864کچلراجارودشمالیمرکزيگرمی1209

1859کله سرسفلیاجارودشمالیمرکزيگرمی1210

618کله سرعلیااجارودشمالیمرکزيگرمی1211

1242مشهدلواجارودشمالیمرکزيگرمی1212

87303نجفقلی قشالقیاجارودشمالیمرکزيگرمی1213

2692نقارهاجارودشمالیمرکزيگرمی1214

58200هاچاکندتازهاجارودشمالیمرکزيگرمی1215

930ارمارمشهدلواجارودغربیمرکزيگرمی1216
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1344انگورداجارودغربیمرکزيگرمی1217

45124اولی کندياجارودغربیمرکزيگرمی1218

100346اون بیربیگ لواجارودغربیمرکزيگرمی1219

1037بشیرلوي سفلیاجارودغربیمرکزيگرمی1220

2580بشیرلوي علیااجارودغربیمرکزيگرمی1221

218688بنهاجارودغربیمرکزيگرمی1222

53159بیلداشیاجارودغربیمرکزيگرمی1223

611تازه کندلنگاناجارودغربیمرکزيگرمی1224

152567تکانلواجارودغربیمرکزيگرمی1225

412تکداماجارودغربیمرکزيگرمی1226

82218تولوناجارودغربیمرکزيگرمی1227

2266تولیراجارودغربیمرکزيگرمی1228

1762جین کندياجارودغربیمرکزيگرمی1229

1032چونزه سفلیاجارودغربیمرکزيگرمی1230

1648چونزه علیااجارودغربیمرکزيگرمی1231

2380چونگنشاجارودغربیمرکزيگرمی1232

516خان کندياجارودغربیمرکزيگرمی1233

935داش بالغاجارودغربیمرکزيگرمی1234

3194دریاماناجارودغربیمرکزيگرمی1235

180556دیزجاجارودغربیمرکزيگرمی1236

2171رحیملواجارودغربیمرکزيگرمی1237

**رفیع کندي /مزرعه رفیع کندي /اجارودغربیمرکزيگرمی1238

**سلیمانلواجارودغربیمرکزيگرمی1239

44120شوربالغاجارودغربیمرکزيگرمی1240

4561,591شهرك ولیعصراجارودغربیمرکزيگرمی1241

**عزیزلواجارودغربیمرکزيگرمی1242

2049غفارکندياجارودغربیمرکزيگرمی1243

56221قره قوچ /حجت آباد/اجارودغربیمرکزيگرمی1244

46قشالقاجارودغربیمرکزيگرمی1245
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109329گیالرلواجارودغربیمرکزيگرمی1246

1031لسکه درقاجارودغربیمرکزيگرمی1247

718هللا بالغیاجارودغربیمرکزيگرمی1248

**لنگاناجارودغربیمرکزيگرمی1249

48170مجیدلواجارودغربیمرکزيگرمی1250

719مزرعه خانالراجارودغربیمرکزيگرمی1251

2766مزرعه علی گشادفکرياجارودغربیمرکزيگرمی1252

153508مغواناجارودغربیمرکزيگرمی1253

2470اژدرلواجارودمرکزيمرکزيگرمی1254

1659القناباجارودمرکزيمرکزيگرمی1255

35110امراهلواجارودمرکزيمرکزيگرمی1256

2677اوجاق االزاراجارودمرکزيمرکزيگرمی1257

65193ایلخچی سفلیاجارودمرکزيمرکزيگرمی1258

1236ایلخچی علیااجارودمرکزيمرکزيگرمی1259

44142حسن کندياجارودمرکزيمرکزيگرمی1260

1868حمزه خانلواجارودمرکزيمرکزيگرمی1261

35116خانبالغیاجارودمرکزيمرکزيگرمی1262

94296زنگیراجارودمرکزيمرکزيگرمی1263

33132قهرامانلواجارودمرکزيمرکزيگرمی1264

**ماه پرياجارودمرکزيمرکزيگرمی1265

**مزارع گرمیاجارودمرکزيمرکزيگرمی1266

921اظماره سفلیانیمرکزيگرمی1267

140444اظماره علیاانیمرکزيگرمی1268

99308الیلهانیمرکزيگرمی1269

2192الیله سرانیمرکزيگرمی1270

148525انی سفلیانیمرکزيگرمی1271

221813انی علیاانیمرکزيگرمی1272

120443انی وسطیانیمرکزيگرمی1273

832بیعرقانیمرکزيگرمی1274
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2665تازه کندقره بالغانیمرکزيگرمی1275

122406تپهانیمرکزيگرمی1276

46163تنگانیمرکزيگرمی1277

124404چلکانیمرکزيگرمی1278

2880داشدیبیانیمرکزيگرمی1279

**رمضانلوانیمرکزيگرمی1280

31104ساري درقانیمرکزيگرمی1281

520شاون سفلیانیمرکزيگرمی1282

1035شاون علیاانیمرکزيگرمی1283

3087قره بالغانیمرکزيگرمی1284

2176قره یاتاقانیمرکزيگرمی1285

34104قنبرلوانیمرکزيگرمی1286

39120قوزلوانیمرکزيگرمی1287

722گیگالانیمرکزيگرمی1288

90337افسوراناجارودشرقیمورانگرمی1289

43158اوچ اغاجاجارودشرقیمورانگرمی1290

623اوچهاجارودشرقیمورانگرمی1291

2062اوماسالن سفلیاجارودشرقیمورانگرمی1292

106360اوماسالن علیااجارودشرقیمورانگرمی1293

823ایل خانالراجارودشرقیمورانگرمی1294

929بورك آباداجارودشرقیمورانگرمی1295

119361پرمهراجارودشرقیمورانگرمی1296

33100پیره خلیلاجارودشرقیمورانگرمی1297

2169پیله درقاجارودشرقیمورانگرمی1298

29102تازه کندموراناجارودشرقیمورانگرمی1299

1751تمرداشاجارودشرقیمورانگرمی1300

2779جنگاناجارودشرقیمورانگرمی1301

144508درمانلواجارودشرقیمورانگرمی1302

42152دمیرچی سفلیاجارودشرقیمورانگرمی1303
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31101دمیرچی علیااجارودشرقیمورانگرمی1304

59326زهرااجارودشرقیمورانگرمی1305

60205سیاوش کندياجارودشرقیمورانگرمی1306

2563سیدلرزهرااجارودشرقیمورانگرمی1307

1440سینه سراجارودشرقیمورانگرمی1308

412سیهاجارودشرقیمورانگرمی1309

2492شیلوه سفلیاجارودشرقیمورانگرمی1310

61217شیلوه علیااجارودشرقیمورانگرمی1311

621علی وردیلواجارودشرقیمورانگرمی1312

1854کریملواجارودشرقیمورانگرمی1313

85354کالناجارودشرقیمورانگرمی1314

168606کالنسورااجارودشرقیمورانگرمی1315

1344کوالتاناجارودشرقیمورانگرمی1316

1547لجایراجارودشرقیمورانگرمی1317

57168مهرهاجارودشرقیمورانگرمی1318

2890میخوشاجارودشرقیمورانگرمی1319

**میراباجارودشرقیمورانگرمی1320

81264وان سفلیاجارودشرقیمورانگرمی1321

2264وان علیااجارودشرقیمورانگرمی1322

64225وانستانقاجارودشرقیمورانگرمی1323

129496هاچاکنددرمانلواجارودشرقیمورانگرمی1324

2582همه شاناجارودشرقیمورانگرمی1325

723یدي درقاجارودشرقیمورانگرمی1326

38152یل دگرمانیاجارودشرقیمورانگرمی1327

1454اروج آبادآزادلومورانگرمی1328

93293ازادلوآزادلومورانگرمی1329

34124اقاحسن بیگلوآزادلومورانگرمی1330

76246اکبرآبادآزادلومورانگرمی1331

1039اورتاقشالق/ اورتاقشالق ایلخچیآزادلومورانگرمی1332
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2174باقرلوآزادلومورانگرمی1333

151532پرچین سفلیآزادلومورانگرمی1334

91303پرچین علیاآزادلومورانگرمی1335

3191تپه باشیآزادلومورانگرمی1336

57154درویش گورنمزآزادلومورانگرمی1337

45163درین کبودآزادلومورانگرمی1338

35105رحیملوي مورانآزادلومورانگرمی1339

47143زنگبارآزادلومورانگرمی1340

69202ساللهآزادلومورانگرمی1341

41131صمدلوآزادلومورانگرمی1342

86274عبابیگلوآزادلومورانگرمی1343

1955قره قشالقآزادلومورانگرمی1344

739قشالق ایلخچی سفلیآزادلومورانگرمی1345

1343قشالق ایلخچی علیاآزادلومورانگرمی1346

28105قشالق قوزلوآزادلومورانگرمی1347

125397کردلرآزادلومورانگرمی1348

52172کمرقیهآزادلومورانگرمی1349

518مهدي خانلوآزادلومورانگرمی1350

3198هادي بیگلوآزادلومورانگرمی1351

1343اجاق قشالقیارشق شمالیارشقمشگین شهر1352

79233اق قاسملوارشق شمالیارشقمشگین شهر1353

2780الماي سفلیارشق شمالیارشقمشگین شهر1354

76239الماي علیاارشق شمالیارشقمشگین شهر1355

2378امیدچهارشق شمالیارشقمشگین شهر1356

1751حاج سیفلوارشق شمالیارشقمشگین شهر1357

3185حماملوارشق شمالیارشقمشگین شهر1358

514خرابه قادرلوارشق شمالیارشقمشگین شهر1359

67188خلیفه داودارشق شمالیارشقمشگین شهر1360

1751دره بیگ لوارشق شمالیارشقمشگین شهر1361
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240752دوه چی علیاارشق شمالیارشقمشگین شهر1362

42120شورگلارشق شمالیارشقمشگین شهر1363

80262شیخ عظیم لوارشق شمالیارشقمشگین شهر1364

1644عالی کهریزيارشق شمالیارشقمشگین شهر1365

2063عباس کنديارشق شمالیارشقمشگین شهر1366

934عین اهللا کندي /بیگ باغلوارشق شمالیارشقمشگین شهر1367

**قره تپهارشق شمالیارشقمشگین شهر1368

65202قره چی سفلیارشق شمالیارشقمشگین شهر1369

66187قره چی علیاارشق شمالیارشقمشگین شهر1370

411قره ملهمارشق شمالیارشقمشگین شهر1371

155494قوشه سفلیارشق شمالیارشقمشگین شهر1372

77263قوشه علیاارشق شمالیارشقمشگین شهر1373

57188کلی سفلیارشق شمالیارشقمشگین شهر1374

163538کلی علیاارشق شمالیارشقمشگین شهر1375

617مزرعه مالعسگرلوارشق شمالیارشقمشگین شهر1376

925ات توتانارشق مرکزيارشقمشگین شهر1377

2885اسدآبادارشق مرکزيارشقمشگین شهر1378

**اسماعیلوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1379

49اغ بالغ سفلیارشق مرکزيارشقمشگین شهر1380

516اغ بالغ علیاارشق مرکزيارشقمشگین شهر1381

827اغ دوه لوعلیاارشق مرکزيارشقمشگین شهر1382

1549اقابیگلوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1383

1750اقامرادارشق مرکزيارشقمشگین شهر1384

1548امیرکنديارشق مرکزيارشقمشگین شهر1385

3684آغ بد گدوكارشق مرکزيارشقمشگین شهر1386

44151برك چايارشق مرکزيارشقمشگین شهر1387

519بلوطکنديارشق مرکزيارشقمشگین شهر1388

**بیخان قشالقیارشق مرکزيارشقمشگین شهر1389

1963پست کنديارشق مرکزيارشقمشگین شهر1390
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822پیرعلیلوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1391

817ترحم آبادارشق مرکزيارشقمشگین شهر1392

110366جبارلوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1393

2779چبنلوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1394

**چنبلوقشالقارشق مرکزيارشقمشگین شهر1395

**چوپان قشالقیارشق مرکزيارشقمشگین شهر1396

38126حسنلوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1397

**حسین خان کنديارشق مرکزيارشقمشگین شهر1398

30116حیدرآبادارشق مرکزيارشقمشگین شهر1399

2582خرابه رضیارشق مرکزيارشقمشگین شهر1400

96362خلیفه لوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1401

65242دمقلیارشق مرکزيارشقمشگین شهر1402

2177ذکیلوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1403

107376رحیم بیگلوي سفلیارشق مرکزيارشقمشگین شهر1404

2676رحیم بیگلوي علیاارشق مرکزيارشقمشگین شهر1405

**سددره سیارشق مرکزيارشقمشگین شهر1406

**سعادت بالغیارشق مرکزيارشقمشگین شهر1407

60184سهرابلوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1408

37117سیدبیگ لوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1409

410صبحان لوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1410

**طاقچه داشارشق مرکزيارشقمشگین شهر1411

48138علی کرانارشق مرکزيارشقمشگین شهر1412

1234علیشان سوییارشق مرکزيارشقمشگین شهر1413

512قاسم کنديارشق مرکزيارشقمشگین شهر1414

3294قانلوبالغارشق مرکزيارشقمشگین شهر1415

**قره خان لوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1416

36131قره لوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1417

**قشالق جاللارشق مرکزيارشقمشگین شهر1418

515قشالق علی شان سوئیارشق مرکزيارشقمشگین شهر1419
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3097قشالق محمدقلیارشق مرکزيارشقمشگین شهر1420

513قشالق میرسلطانلوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1421

54158قلی بیگلوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1422

1751قورلوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1423

415کاظم لوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1424

132370کرملوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1425

**کهل قشالقیارشق مرکزيارشقمشگین شهر1426

1647گچی بالغی سفلیارشق مرکزيارشقمشگین شهر1427

49گچی بالغی علیاارشق مرکزيارشقمشگین شهر1428

27103لنگه بیزارشق مرکزيارشقمشگین شهر1429

921محمدلوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1430

33111میرحسینلوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1431

1748نرچه لوارشق مرکزيارشقمشگین شهر1432

618نصیرکنديارشق مرکزيارشقمشگین شهر1433

2483هفت چشمهارشق مرکزيارشقمشگین شهر1434

1018همت آبادارشق مرکزيارشقمشگین شهر1435

41134اتشگاه جدیدشعبانقصابهمشگین شهر1436

1032اق دیوارشعبانقصابهمشگین شهر1437

43127اقچه لوشعبانقصابهمشگین شهر1438

65218انزانشعبانقصابهمشگین شهر1439

44137اهل ایمانشعبانقصابهمشگین شهر1440

**بهرام کنديشعبانقصابهمشگین شهر1441

823پاشالوشعبانقصابهمشگین شهر1442

1129تازه کندحاجی خانشعبانقصابهمشگین شهر1443

53126خان کنديشعبانقصابهمشگین شهر1444

**داغ کندي سفلیشعبانقصابهمشگین شهر1445

927داغ کندي علیاشعبانقصابهمشگین شهر1446

**دمیرچی کنديشعبانقصابهمشگین شهر1447

2167ساطی سفلیشعبانقصابهمشگین شهر1448
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1640ساطی علیاشعبانقصابهمشگین شهر1449

1030ساطی وسطیشعبانقصابهمشگین شهر1450

619ساوجبالغشعبانقصابهمشگین شهر1451

133409سلمان کنديشعبانقصابهمشگین شهر1452

64205شعبانلوشعبانقصابهمشگین شهر1453

719شمس آبادشعبانقصابهمشگین شهر1454

70176شیخالرشعبانقصابهمشگین شهر1455

49143علمدارشعبانقصابهمشگین شهر1456

2587قینرجهشعبانقصابهمشگین شهر1457

30101کاظم آبادشعبانقصابهمشگین شهر1458

3085کرکشهشعبانقصابهمشگین شهر1459

3199کالنپاشعبانقصابهمشگین شهر1460

50152کلهرشعبانقصابهمشگین شهر1461

**کولگه لوشعبانقصابهمشگین شهر1462

1137کوه کنارشعبانقصابهمشگین شهر1463

**گلستانشعبانقصابهمشگین شهر1464

2373گندوزشعبانقصابهمشگین شهر1465

**گوزدكشعبانقصابهمشگین شهر1466

77229مزرعه جهانشعبانقصابهمشگین شهر1467

**مزرعه چهاردیوارشعبانقصابهمشگین شهر1468

**مسجدلوشعبانقصابهمشگین شهر1469

107343میزانشعبانقصابهمشگین شهر1470

**نریمان کنديشعبانقصابهمشگین شهر1471

2577نیازسوییشعبانقصابهمشگین شهر1472

40142ینگجهشعبانقصابهمشگین شهر1473

3351,133احمدبیگلومشگین غربیقصابهمشگین شهر1474

37100باللوقیهمشگین غربیقصابهمشگین شهر1475

82269بلوسمشگین غربیقصابهمشگین شهر1476

**تازه کندچاي یورتمشگین غربیقصابهمشگین شهر1477
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1956تازه کندیوزباشیمشگین غربیقصابهمشگین شهر1478

**جلیل کنديمشگین غربیقصابهمشگین شهر1479

195668جمال آبادمشگین غربیقصابهمشگین شهر1480

53167حبشمشگین غربیقصابهمشگین شهر1481

**حصارمشگین غربیقصابهمشگین شهر1482

106350خنجرمشگین غربیقصابهمشگین شهر1483

91306خورشیدآبادمشگین غربیقصابهمشگین شهر1484

**ساچلومشگین غربیقصابهمشگین شهر1485

2575سیدکنديمشگین غربیقصابهمشگین شهر1486

141456عصرآبادمشگین غربیقصابهمشگین شهر1487

**قرنلق درهمشگین غربیقصابهمشگین شهر1488

97324گللرمحمدحسنمشگین غربیقصابهمشگین شهر1489

**مزرعه بشیرمشگین غربیقصابهمشگین شهر1490

**میلیمشگین غربیقصابهمشگین شهر1491

1970عباس قشالقی /نوري کندي/ارشق غربیمرادلومشگین شهر1492

2480محمودآباد/نوري کندي/ارشق غربیمرادلومشگین شهر1493

35123اردوخانکنديارشق غربیمرادلومشگین شهر1494

**اسالم آبادارشق غربیمرادلومشگین شهر1495

937االچیق تپه سیارشق غربیمرادلومشگین شهر1496

**اوجاق قلی کنديارشق غربیمرادلومشگین شهر1497

**اینچهارشق غربیمرادلومشگین شهر1498

**پیرعلیارشق غربیمرادلومشگین شهر1499

119368تازه کندارشق غربیمرادلومشگین شهر1500

1137تک بالغ ارشقارشق غربیمرادلومشگین شهر1501

**تکدامارشق غربیمرادلومشگین شهر1502

630تلکانارشق غربیمرادلومشگین شهر1503

**جبارکنديارشق غربیمرادلومشگین شهر1504

46133چاخرچمنیارشق غربیمرادلومشگین شهر1505

1031چاخماق چوخورارشق غربیمرادلومشگین شهر1506
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515چرچرارشق غربیمرادلومشگین شهر1507

2681خان ببلوارشق غربیمرادلومشگین شهر1508

1241خانم علیلوارشق غربیمرادلومشگین شهر1509

2368دوه چی سفلیارشق غربیمرادلومشگین شهر1510

45173زرگرگلی بالغیارشق غربیمرادلومشگین شهر1511

59198شمسیرارشق غربیمرادلومشگین شهر1512

49165شیخ محمدلوارشق غربیمرادلومشگین شهر1513

1649طوماردره سی سفلیارشق غربیمرادلومشگین شهر1514

518طوماردره سی علیاارشق غربیمرادلومشگین شهر1515

2884علی کهریزيارشق غربیمرادلومشگین شهر1516

820عمارتلوي علیاارشق غربیمرادلومشگین شهر1517

2067قاري مزرعه سیارشق غربیمرادلومشگین شهر1518

**قره گسکارشق غربیمرادلومشگین شهر1519

93346قره گلارشق غربیمرادلومشگین شهر1520

1959قره ولی لوارشق غربیمرادلومشگین شهر1521

**قزل قوشاارشق غربیمرادلومشگین شهر1522

930قشالقهائ عربلوارشق غربیمرادلومشگین شهر1523

163594قورت تپهارشق غربیمرادلومشگین شهر1524

1966قوزي قوروقیارشق غربیمرادلومشگین شهر1525

67222قولدورکهلیارشق غربیمرادلومشگین شهر1526

935کله دیگهارشق غربیمرادلومشگین شهر1527

**کهلیگ بالغارشق غربیمرادلومشگین شهر1528

115328گده کهریزارشق غربیمرادلومشگین شهر1529

1038گلسن گورسنارشق غربیمرادلومشگین شهر1530

67226گنلوجهارشق غربیمرادلومشگین شهر1531

1139گوگ درقارشق غربیمرادلومشگین شهر1532

26104گون پاپاق علیاارشق غربیمرادلومشگین شهر1533

1050گونی کنديارشق غربیمرادلومشگین شهر1534

**الله کهریزيارشق غربیمرادلومشگین شهر1535
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149519مازافاارشق غربیمرادلومشگین شهر1536

**مزرعه بزاقاارشق غربیمرادلومشگین شهر1537

1644ماللوارشق غربیمرادلومشگین شهر1538

57199مهماندوست علیاارشق غربیمرادلومشگین شهر1539

54214نولی بالغارشق غربیمرادلومشگین شهر1540

522نیازقلیارشق غربیمرادلومشگین شهر1541

2382یوسف خان کنديارشق غربیمرادلومشگین شهر1542

2172اسالم کنديصلواتمرادلومشگین شهر1543

**پشتکوهصلواتمرادلومشگین شهر1544

35149داشبالق کنديصلواتمرادلومشگین شهر1545

726داشلی درقصلواتمرادلومشگین شهر1546

**داغ کندئصلواتمرادلومشگین شهر1547

1134ساري قیهصلواتمرادلومشگین شهر1548

1955سرديصلواتمرادلومشگین شهر1549

210694صلواتصلواتمرادلومشگین شهر1550

932عباسعلی کنديصلواتمرادلومشگین شهر1551

**قزل قیهصلواتمرادلومشگین شهر1552

1354کله درقصلواتمرادلومشگین شهر1553

89342کنده کنديصلواتمرادلومشگین شهر1554

927گلی درق سفلیصلواتمرادلومشگین شهر1555

**گلی درق علیاصلواتمرادلومشگین شهر1556

2374میرجعفرلوصلواتمرادلومشگین شهر1557

37145میرزاحسن کنديصلواتمرادلومشگین شهر1558

1233میرقهرمانلوصلواتمرادلومشگین شهر1559

723نصیرکنديصلواتمرادلومشگین شهر1560

1232اکبرکنديیافتمرادلومشگین شهر1561

36121برجلویافتمرادلومشگین شهر1562

1451پشته قشالقییافتمرادلومشگین شهر1563

28104چرچلویافتمرادلومشگین شهر1564
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416حرم علیاوحرم سفلییافتمرادلومشگین شهر1565

**خرده قشالقیافتمرادلومشگین شهر1566

2184دیکدرقیافتمرادلومشگین شهر1567

128509قره اغاجیافتمرادلومشگین شهر1568

84299قره اغاج پشتهیافتمرادلومشگین شهر1569

48کره نابیافتمرادلومشگین شهر1570

90341کنچوبهیافتمرادلومشگین شهر1571

**گرده گلیافتمرادلومشگین شهر1572

235815مشیرانیافتمرادلومشگین شهر1573

725ویزدرهیافتمرادلومشگین شهر1574

4741,476احمدآباددشتمرکزيمشگین شهر1575

5401,762اق بالغدشتمرکزيمشگین شهر1576

143503الوچدشتمرکزيمشگین شهر1577

125409اندزقدشتمرکزيمشگین شهر1578

128445بارزیلدشتمرکزيمشگین شهر1579

8542,189پریخاندشتمرکزيمشگین شهر1580

146458تبنقدشتمرکزيمشگین شهر1581

6982,441جبدرقدشتمرکزيمشگین شهر1582

3961,188حیقدشتمرکزيمشگین شهر1583

162448خرم آباددشتمرکزيمشگین شهر1584

55185دستگیردشتمرکزيمشگین شهر1585

173681دوستبیگلودشتمرکزيمشگین شهر1586

100289زیرزمیندشتمرکزيمشگین شهر1587

108375ساري خانلودشتمرکزيمشگین شهر1588

155590صاحب دیواندشتمرکزيمشگین شهر1589

117400عربلودشتمرکزيمشگین شهر1590

111390عوردشتمرکزيمشگین شهر1591

620قرخ بالغدشتمرکزيمشگین شهر1592

127353قره باغالردشتمرکزيمشگین شهر1593
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69228قره گلدشتمرکزيمشگین شهر1594

4541,436قورت تپهدشتمرکزيمشگین شهر1595

5511,920کوجنقدشتمرکزيمشگین شهر1596

259790مجندهدشتمرکزيمشگین شهر1597

3311,067مزرعه خلفدشتمرکزيمشگین شهر1598

4911,658مویلدشتمرکزيمشگین شهر1599

206611میرکنديدشتمرکزيمشگین شهر1600

4541,195نصیرآباددشتمرکزيمشگین شهر1601

62192ولی آباد/وله زیر/دشتمرکزيمشگین شهر1602

80257ابراهیم کندي /وراغولمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1603

**ابگرم شابیلمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1604

**ابگرم قطورسوییمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1605

126442اق درقمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1606

1,1973,739النیمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1607

2993باریسمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1608

4981,598باللوجه میركمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1609

263928بیجقمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1610

**بیالق دامپروري کشت وصنعت مغانمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1611

721پاشالومشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1612

**پناهگاه اولمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1613

86293تک دام /جهاد آبادمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1614

47140جعفرآبادمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1615

75242حاجیلومشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1616

64200حسن آبادمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1617

273922ساربانالرمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1618

67209سوارهمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1619

926علی محمدلومشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1620

1332قشالق تنگمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1621

**کالخانهمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1622
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69224کوربالغمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1623

85293گللرمحمدتقیمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1624

**میدان هوشنگمشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1625

2489ناصرآباد/ دیزو/مشگین شرقیمرکزيمشگین شهر1626

143412ارجققره سومشکین شرقیمشگین شهر1627

122334چپقانقره سومشکین شرقیمشگین شهر1628

236662دده بیگلوقره سومشکین شرقیمشگین شهر1629

48117شیخ لوقره سومشکین شرقیمشگین شهر1630

83236علی آبادقره سومشکین شرقیمشگین شهر1631

3181قادرلوقره سومشکین شرقیمشگین شهر1632

158425کویچقره سومشکین شرقیمشگین شهر1633

105283لحاققره سومشکین شرقیمشگین شهر1634

178501لمبرقره سومشکین شرقیمشگین شهر1635

88186میرعلیلوقره سومشکین شرقیمشگین شهر1636

723الردهالهرودمشکین شرقیمشگین شهر1637

5161,488انارالهرودمشکین شرقیمشگین شهر1638

420بابیانالهرودمشکین شرقیمشگین شهر1639

517بنه لرالهرودمشکین شرقیمشگین شهر1640

166528جالیرالهرودمشکین شرقیمشگین شهر1641

65220داش کسنالهرودمشکین شرقیمشگین شهر1642

**شاطرگنبديالهرودمشکین شرقیمشگین شهر1643

4151,286قره قیهالهرودمشکین شرقیمشگین شهر1644

138392کنگرلوالهرودمشکین شرقیمشگین شهر1645

52146گل چشمهالهرودمشکین شرقیمشگین شهر1646

3098لعل گنجالهرودمشکین شرقیمشگین شهر1647

2997لنج آبادالهرودمشکین شرقیمشگین شهر1648

200595ارباب کندينقديمشکین شرقیمشگین شهر1649

2780اغچه قشالقنقديمشکین شرقیمشگین شهر1650

69178پیرازمیاننقديمشکین شرقیمشگین شهر1651
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1129جاموش اولن سفلینقديمشکین شرقیمشگین شهر1652

517جاموش اولن علیانقديمشکین شرقیمشگین شهر1653

1027چناق بالغنقديمشکین شرقیمشگین شهر1654

**حاتم کندينقديمشکین شرقیمشگین شهر1655

824داش بالغینقديمشکین شرقیمشگین شهر1656

2781شوش بالغنقديمشکین شرقیمشگین شهر1657

714شهاب الدیننقديمشکین شرقیمشگین شهر1658

**قلپنلوي سفلینقديمشکین شرقیمشگین شهر1659

614قلپنلوي علیانقديمشکین شرقیمشگین شهر1660

723کهلیک بالغینقديمشکین شرقیمشگین شهر1661

929مسدرقنقديمشکین شرقیمشگین شهر1662

4196نقدي سفلینقديمشکین شرقیمشگین شهر1663

302738نقدي علیانقديمشکین شرقیمشگین شهر1664

**هلهنقديمشکین شرقیمشگین شهر1665

312933عنبران علیاعنبرانعنبراننمین1666

37125قشالق پالزیرعنبرانعنبراننمین1667

43138قشالق سرآبادعنبرانعنبراننمین1668

211754جیدمینابادعنبراننمین1669

183457کلشمینابادعنبراننمین1670

134501میرزانقمینابادعنبراننمین1671

3201,139مین آبادمینابادعنبراننمین1672

2589اغزمان کنديدولت آبادمرکزينمین1673

201738انزاب سفلی /پائین انزاب /دولت آبادمرکزينمین1674

415تپهدولت آبادمرکزينمین1675

2167دوشان بالغیدولت آبادمرکزينمین1676

4421,587دولت آباددولت آبادمرکزينمین1677

158624ساقصلودولت آبادمرکزينمین1678

57205سربنددولت آبادمرکزينمین1679

114378علی بالغیدولت آبادمرکزينمین1680
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2485لروندولت آبادمرکزينمین1681

106375نوجه دهدولت آبادمرکزينمین1682

39146یاجلودولت آبادمرکزينمین1683

184688یزن آباددولت آبادمرکزينمین1684

125368ینگجه مالمحمدرضادولت آبادمرکزينمین1685

**اقایارلوگردهمرکزينمین1686

727اوچ بالغگردهمرکزينمین1687

69221اورنجگردهمرکزينمین1688

1749بویاقچی لو/بویاغچلو/گردهمرکزينمین1689

**پیرجوارگردهمرکزينمین1690

622پیرزادهگردهمرکزينمین1691

42161خانکنديگردهمرکزينمین1692

**خلیل کنديگردهمرکزينمین1693

1738خوش آبادگردهمرکزينمین1694

44130سلوطگردهمرکزينمین1695

**سیف آبادگردهمرکزينمین1696

1445صالح قشالقیگردهمرکزينمین1697

2156علی کمرگردهمرکزينمین1698

825فتح مقصودگردهمرکزينمین1699

**قاضی کنديگردهمرکزينمین1700

65208قشالق چايگردهمرکزينمین1701

514قلعهگردهمرکزينمین1702

1235قلیچ قشالقی /قلنج قشالق /گردهمرکزينمین1703

**کارخانه سیمان اردبیلگردهمرکزينمین1704

101285گردهگردهمرکزينمین1705

1957گلندرق سفلی /کوالندرق پایین /گردهمرکزينمین1706

**گلندرق علیا/کوالندرق باال/گردهمرکزينمین1707

924گودلرگردهمرکزينمین1708

39112مسجدمحله /مسجدمحله سی /گردهمرکزينمین1709
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**نظرعلی کنديگردهمرکزينمین1710

101293نوشنقگردهمرکزينمین1711

2158هشنهگردهمرکزينمین1712

615یوزباش محله سیگردهمرکزينمین1713

43134ارپاتپه سیویلکیج شمالیمرکزينمین1714

28112اوالغانویلکیج شمالیمرکزينمین1715

105372پته خورویلکیج شمالیمرکزينمین1716

1138جگرکنديویلکیج شمالیمرکزينمین1717

**جله گرانویلکیج شمالیمرکزينمین1718

134376خانقاه سفلیویلکیج شمالیمرکزينمین1719

48130خانقاه علیاویلکیج شمالیمرکزينمین1720

2061خشحیرانویلکیج شمالیمرکزينمین1721

143554دگرماندرقویلکیج شمالیمرکزينمین1722

40120دودرانویلکیج شمالیمرکزينمین1723

123373سوالویلکیج شمالیمرکزينمین1724

2155سولیدرقویلکیج شمالیمرکزينمین1725

**طرح منابع طبیعیویلکیج شمالیمرکزينمین1726

827کریم کندي  /دیمه داغلویلکیج شمالیمرکزينمین1727

295932کله سر/کالسر/ویلکیج شمالیمرکزينمین1728

1640کنازقویلکیج شمالیمرکزينمین1729

155527گللوویلکیج شمالیمرکزينمین1730

33146مهدي پستیویلکیج شمالیمرکزينمین1731

312935ننه کرانویلکیج شمالیمرکزينمین1732

1639نودهویلکیج شمالیمرکزينمین1733

622ینگجهویلکیج شمالیمرکزينمین1734

50183تیغیهویلکیج جنوبیویلکیجنمین1735

9553,248حورویلکیج جنوبیویلکیجنمین1736

55213رزویلکیج جنوبیویلکیجنمین1737

83272سقزچیویلکیج جنوبیویلکیجنمین1738
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**کوه سنگرویلکیج جنوبیویلکیجنمین1739

205700ارخازلوویلکیج مرکزيویلکیجنمین1740

167646اغبالغ مصطفی خانویلکیج مرکزيویلکیجنمین1741

4431,850االدیزگهویلکیج مرکزيویلکیجنمین1742

89318ایریلویلکیج مرکزيویلکیجنمین1743

3761,322بریسویلکیج مرکزيویلکیجنمین1744

1546تازه کندلقمان آبادویلکیج مرکزيویلکیجنمین1745

53193جابلوویلکیج مرکزيویلکیجنمین1746

138474خلیفه لوویلکیج مرکزيویلکیجنمین1747

30128دورجینویلکیج مرکزيویلکیجنمین1748

67246سعیدآبادویلکیج مرکزيویلکیجنمین1749

5821,958سوهاویلکیج مرکزيویلکیجنمین1750

166556قره تپهویلکیج مرکزيویلکیجنمین1751

102351قره چناقویلکیج مرکزيویلکیجنمین1752

79260قره حسنلوویلکیج مرکزيویلکیجنمین1753

3081,114گرم چشمهویلکیج مرکزيویلکیجنمین1754

251952محمودآبادویلکیج مرکزيویلکیجنمین1755

273929مرنیویلکیج مرکزيویلکیجنمین1756

1652میرزارحیملوویلکیج مرکزيویلکیجنمین1757

6121,873نیارقویلکیج مرکزيویلکیجنمین1758

147545یونجالوویلکیج مرکزيویلکیجنمین1759

621اق درقمهماندوستکوراییمنیر1760

927اق گونیمهماندوستکوراییمنیر1761

42104امین آبادمهماندوستکوراییمنیر1762

33115امین لومهماندوستکوراییمنیر1763

932اوزان بالغمهماندوستکوراییمنیر1764

1638اینچهمهماندوستکوراییمنیر1765

143524بوسجینمهماندوستکوراییمنیر1766

1236تاج بیوكمهماندوستکوراییمنیر1767
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48138جین قشالقیمهماندوستکوراییمنیر1768

57163خانقشالقیمهماندوستکوراییمنیر1769

68230خانه شیرمهماندوستکوراییمنیر1770

2481خواجه ییممهماندوستکوراییمنیر1771

49135شمس آبادمهماندوستکوراییمنیر1772

819قره قاشلومهماندوستکوراییمنیر1773

2267قیه قشالقیمهماندوستکوراییمنیر1774

36118کلش بزرگمهماندوستکوراییمنیر1775

42140کهریزمهماندوستکوراییمنیر1776

1451مالاحمدمهماندوستکوراییمنیر1777

2248موالن سفلیمهماندوستکوراییمنیر1778

930موالن علیامهماندوستکوراییمنیر1779

1976مهماندوست سفلیمهماندوستکوراییمنیر1780

67241مهماندوست علیامهماندوستکوراییمنیر1781

1331هوادرقمهماندوستکوراییمنیر1782

521اغچه کهلیورتچی شرقیکوراییمنیر1783

1759اق چاي سفلییورتچی شرقیکوراییمنیر1784

929اق چاي علیایورتچی شرقیکوراییمنیر1785

**اق چاي وسطییورتچی شرقیکوراییمنیر1786

2089پارچینیورتچی شرقیکوراییمنیر1787

729پیله سهرانیورتچی شرقیکوراییمنیر1788

**پیله سهران خرابهیورتچی شرقیکوراییمنیر1789

99340تازه قشالقیورتچی شرقیکوراییمنیر1790

54199توتونسزیورتچی شرقیکوراییمنیر1791

**جق جق علیایورتچی شرقیکوراییمنیر1792

411جق جق وسطییورتچی شرقیکوراییمنیر1793

39142حاجی محمودیورتچی شرقیکوراییمنیر1794

1457خادم لویورتچی شرقیکوراییمنیر1795

1037خراییمیورتچی شرقیکوراییمنیر1796
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621دابانلویورتچی شرقیکوراییمنیر1797

2992داش بالغیورتچی شرقیکوراییمنیر1798

53193سایینیورتچی شرقیکوراییمنیر1799

**سقدلیورتچی شرقیکوراییمنیر1800

2484سیاه پوشیورتچی شرقیکوراییمنیر1801

**صادقلویورتچی شرقیکوراییمنیر1802

822قاسم قشالقییورتچی شرقیکوراییمنیر1803

33116قلعه جوقیورتچی شرقیکوراییمنیر1804

99406قورتولموشیورتچی شرقیکوراییمنیر1805

**کچل آبادیورتچی شرقیکوراییمنیر1806

30127گلییورتچی شرقیکوراییمنیر1807

**وکیل آبادیورتچی شرقیکوراییمنیر1808

51137اباذریورتچی غربیکوراییمنیر1809

38105برجلویورتچی غربیکوراییمنیر1810

2175بلقیس آبادیورتچی غربیکوراییمنیر1811

1958جلوگیریورتچی غربیکوراییمنیر1812

2168چهره برقیورتچی غربیکوراییمنیر1813

2686خانم باالکنديیورتچی غربیکوراییمنیر1814

**دگمه داغیلديیورتچی غربیکوراییمنیر1815

50139دوشانلو/دوشانجق /یورتچی غربیکوراییمنیر1816

2475سعیدخانلویورتچی غربیکوراییمنیر1817

77244سقزچییورتچی غربیکوراییمنیر1818

42127سوغانلویورتچی غربیکوراییمنیر1819

159491قره شیرانیورتچی غربیکوراییمنیر1820

30106قنان قرانیورتچی غربیکوراییمنیر1821

3196کریق بزرگیورتچی غربیکوراییمنیر1822

168464کورعباسلویورتچی غربیکوراییمنیر1823

43138مجمیریورتچی غربیکوراییمنیر1824

82268مجیدآبادیورتچی غربیکوراییمنیر1825
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2279مستان آبادیورتچی غربیکوراییمنیر1826

70213مشتقینیورتچی غربیکوراییمنیر1827

97286ولی عصر(ایالنجوق )یورتچی غربیکوراییمنیر1828

129417اسالم آباددورسونخواجهمرکزينیر1829

98288ایرنجیدورسونخواجهمرکزينیر1830

45120بوراندورسونخواجهمرکزينیر1831

50168پیرنقدورسونخواجهمرکزينیر1832

96353دیماندورسونخواجهمرکزينیر1833

69188سرخابدورسونخواجهمرکزينیر1834

78250علی آباددورسونخواجهمرکزينیر1835

60146قره تپهدورسونخواجهمرکزينیر1836

3696کله سردورسونخواجهمرکزينیر1837

78253کمال آباددورسونخواجهمرکزينیر1838

94296کندواندورسونخواجهمرکزينیر1839

2467گلوجه گلجهدورسونخواجهمرکزينیر1840

47139گوگرچیندورسونخواجهمرکزينیر1841

48141گوگهدورسونخواجهمرکزينیر1842

56149اليدورسونخواجهمرکزينیر1843

2358مزرعهدورسونخواجهمرکزينیر1844

58176میمنددورسونخواجهمرکزينیر1845

265827ویرسقدورسونخواجهمرکزينیر1846

40150اجغازرضاقلی قشالقمرکزينیر1847

39129ایناللورضاقلی قشالقمرکزينیر1848

76230تجرقرضاقلی قشالقمرکزينیر1849

725تک بالغرضاقلی قشالقمرکزينیر1850

83305جورابرضاقلی قشالقمرکزينیر1851

38120چاي سقرلورضاقلی قشالقمرکزينیر1852

30106دیم سقرلورضاقلی قشالقمرکزينیر1853

58211رضاقلی قشالقیرضاقلی قشالقمرکزينیر1854
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44147شیرانرضاقلی قشالقمرکزينیر1855

2259شیرین بالغرضاقلی قشالقمرکزينیر1856

126417گلستانرضاقلی قشالقمرکزينیر1857

1965یامچی سفلیرضاقلی قشالقمرکزينیر1858

69221یامچی علیارضاقلی قشالقمرکزينیر1859
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