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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

90410امامکنديانزل جنوبیانزلارومیه1

70282بالرغوانزل جنوبیانزلارومیه2

171683بهلهانزل جنوبیانزلارومیه3

1611,904پادگان شهید آب شناسانانزل جنوبیانزلارومیه4

49210پیرگلانزل جنوبیانزلارومیه5

124493جبل کنديانزل جنوبیانزلارومیه6

51169حاجی بایرامانزل جنوبیانزلارومیه7

208856حمامالرانزل جنوبیانزلارومیه8

63239خرم آبادانزل جنوبیانزلارومیه9

105496دالدرانزل جنوبیانزلارومیه10

46200زنگ آبادانزل جنوبیانزلارومیه11

202772سلطان آبادانزل جنوبیانزلارومیه12

28108سنجیلیکانزل جنوبیانزلارومیه13

32132شریفآبادانزل جنوبیانزلارومیه14

1333شهرك صنعتی فاز3انزل جنوبیانزلارومیه15

1244شیرکانیانزل جنوبیانزلارومیه16

82287علی کانانزل جنوبیانزلارومیه17

2072عمرآبادانزل جنوبیانزلارومیه18

1,5665,192قولنجیانزل جنوبیانزلارومیه19

1248قویوجقانزل جنوبیانزلارومیه20

27100قهرمانانزل جنوبیانزلارومیه21

49209کاسبانزل جنوبیانزلارومیه22

1462کانی شوریکانزل جنوبیانزلارومیه23

جدول آبادي هاي استان آذربایجان غربی به تفکیک عناصر جغرافیایی به همراه جمعیت و خانوار

صفحه ١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

45259کوره سفلیانزل جنوبیانزلارومیه24

30128کوره علیاانزل جنوبیانزلارومیه25

6922,973کهریزانزل جنوبیانزلارومیه26

5361,961گل تپهانزل جنوبیانزلارومیه27

1435گالنیک  علیاانزل جنوبیانزلارومیه28

28106گالنیک سفلیانزل جنوبیانزلارومیه29

3021,155گوالنانزل جنوبیانزلارومیه30

178708ماکوکنديانزل جنوبیانزلارومیه31

**محمودانانزل جنوبیانزلارومیه32

36158مشیکانزل جنوبیانزلارومیه33

2076نورالدین آبادانزل جنوبیانزلارومیه34

52138باريانزل شمالیانزلارومیه35

60158جمال آبادانزل شمالیانزلارومیه36

55160قالقاچیانزل شمالیانزلارومیه37

3761,130قره باغانزل شمالیانزلارومیه38

151352گورچین قلعهانزل شمالیانزلارومیه39

**مجتمع تفریحی وتوریستی باريانزل شمالیانزلارومیه40

720مقیطالوانزل شمالیانزلارومیه41

113294نجف آبادانزل شمالیانزلارومیه42

22104اربیالنترگورسیلوانهارومیه43

1752ارزینترگورسیلوانهارومیه44

2941,254انبیترگورسیلوانهارومیه45

31113آشیکترگورسیلوانهارومیه46

25120آوديترگورسیلوانهارومیه47

**آویکترگورسیلوانهارومیه48

85351بالوالنترگورسیلوانهارومیه49
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61300بانیترگورسیلوانهارومیه50

**برجک مرزي مارمیشوترگورسیلوانهارومیه51

**برزینترگورسیلوانهارومیه52

944بصریکترگورسیلوانهارومیه53

1260بی قوزترگورسیلوانهارومیه54

**پایگاه مرزيترگورسیلوانهارومیه55

**پایگاه نظامی بانیترگورسیلوانهارومیه56

79354پسانترگورسیلوانهارومیه57

55228تالینترگورسیلوانهارومیه58

71316تولکیترگورسیلوانهارومیه59

88396تی باتانترگورسیلوانهارومیه60

130611حکیترگورسیلوانهارومیه61

111498خانقاهترگورسیلوانهارومیه62

**دژبانی نظامیترگورسیلوانهارومیه63

48225دوبرهترگورسیلوانهارومیه64

43193دوست االنترگورسیلوانهارومیه65

1255سوره بانترگورسیلوانهارومیه66

**شویناترگورسیلوانهارومیه67

**شهرویرانترگورسیلوانهارومیه68

73357شیبانترگورسیلوانهارومیه69

93481شیخ شمزینترگورسیلوانهارومیه70

726کریم آبادترگورسیلوانهارومیه71

133534کورانهترگورسیلوانهارومیه72

**کورته کویلترگورسیلوانهارومیه73

**گاوالنترگورسیلوانهارومیه74

44145گرده بلیجترگورسیلوانهارومیه75
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**گالن کانیترگورسیلوانهارومیه76

**گلکهترگورسیلوانهارومیه77

**مارمیشوترگورسیلوانهارومیه78

2751,314مواناترگورسیلوانهارومیه79

40164هاروالنترگورسیلوانهارومیه80

**هالنیکترگورسیلوانهارومیه81

2091احمدرسولدشتسیلوانهارومیه82

23104اوعلیدشتسیلوانهارومیه83

**بدکاردشتسیلوانهارومیه84

56290برده سوردشتسیلوانهارومیه85

44188پیرهاديدشتسیلوانهارومیه86

1998پیش قلعهدشتسیلوانهارومیه87

125595تولی /تلو/دشتسیلوانهارومیه88

1576توییدشتسیلوانهارومیه89

**جرمیدشتسیلوانهارومیه90

935چماندشتسیلوانهارومیه91

1052حلفلهدشتسیلوانهارومیه92

**خريدشتسیلوانهارومیه93

116616خوشاکودشتسیلوانهارومیه94

28126داره سنجیدشتسیلوانهارومیه95

126583دربنددشتسیلوانهارومیه96

120567دزگیردشتسیلوانهارومیه97

**دوالپساندشتسیلوانهارومیه98

9583,783راژاندشتسیلوانهارومیه99

**زري خاندشتسیلوانهارومیه100

66356زنگالندشتسیلوانهارومیه101
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**سد شهرچاییدشتسیلوانهارومیه102

1788سلیم بیگدشتسیلوانهارومیه103

65257سولیکدشتسیلوانهارومیه104

1987قره اولیدشتسیلوانهارومیه105

52248قصریکدشتسیلوانهارومیه106

99381کائیدشتسیلوانهارومیه107

177988گوجاردشتسیلوانهارومیه108

**مجتمع اداري بخش سیلوانادشتسیلوانهارومیه109

**مزرعه نوشاندشتسیلوانهارومیه110

25103میرآباددشتسیلوانهارومیه111

59242نوشان سفلیدشتسیلوانهارومیه112

47206نوشان علیادشتسیلوانهارومیه113

174745اورسیمرگورسیلوانهارومیه114

2641,281باوانمرگورسیلوانهارومیه115

3961,554برازانمرگورسیلوانهارومیه116

2591,031براسبمرگورسیلوانهارومیه117

1461بستمرگورسیلوانهارومیه118

57241بی بکرانمرگورسیلوانهارومیه119

724تازه کندمرگورسیلوانهارومیه120

78312توپوزآبادمرگورسیلوانهارومیه121

3361,491چریک آبادمرگورسیلوانهارومیه122

2191حسن آبادمرگورسیلوانهارومیه123

2901,272حلجمرگورسیلوانهارومیه124

90423خوراسبمرگورسیلوانهارومیه125

116558درگهمرگورسیلوانهارومیه126

90400دوکانهمرگورسیلوانهارومیه127
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1,2664,907دیزجمرگورسیلوانهارومیه128

3231,200زیوهمرگورسیلوانهارومیه129

2611,118ژارآبادمرگورسیلوانهارومیه130

181816ژراژيمرگورسیلوانهارومیه131

2276سرین آبادمرگورسیلوانهارومیه132

140774سورکانمرگورسیلوانهارومیه133

211831سوسن آبادمرگورسیلوانهارومیه134

1471سوله دوگلمرگورسیلوانهارومیه135

171725سه گرگانمرگورسیلوانهارومیه136

100512شکل آبادمرگورسیلوانهارومیه137

2891,110شهرك زیوهمرگورسیلوانهارومیه138

85364شیخ زردمرگورسیلوانهارومیه139

180739شیرکانمرگورسیلوانهارومیه140

205793علیهمرگورسیلوانهارومیه141

150694فلکانمرگورسیلوانهارومیه142

111514قارانهمرگورسیلوانهارومیه143

3751,518کسیانمرگورسیلوانهارومیه144

**کان اسپیمرگورسیلوانهارومیه145

24103کانی دستارمرگورسیلوانهارومیه146

31117کانی طایرمرگورسیلوانهارومیه147

2831,206کایرمرگورسیلوانهارومیه148

827کچل آبادمرگورسیلوانهارومیه149

126507کچلهمرگورسیلوانهارومیه150

154732کالسیمرگورسیلوانهارومیه151

3061,342گردوانمرگورسیلوانهارومیه152

232911گردیکمرگورسیلوانهارومیه153
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83373گردیک ناصرمرگورسیلوانهارومیه154

60261گل بهیمرگورسیلوانهارومیه155

158678گلستانهمرگورسیلوانهارومیه156

46200الجانیمرگورسیلوانهارومیه157

228927لورزینامرگورسیلوانهارومیه158

115507مالباسکمرگورسیلوانهارومیه159

146638مملکانمرگورسیلوانهارومیه160

179785منصورآبادمرگورسیلوانهارومیه161

160712میرآبادمرگورسیلوانهارومیه162

112430ناريمرگورسیلوانهارومیه163

2801,069نرگیمرگورسیلوانهارومیه164

195750نويمرگورسیلوانهارومیه165

3101,209هاشم آبادمرگورسیلوانهارومیه166

89442هفت آبادمرگورسیلوانهارومیه167

1150اخیان بزرگبرادوستصوماي برادوستارومیه168

**اخیان کوچکبرادوستصوماي برادوستارومیه169

1654اسکندرآبادبرادوستصوماي برادوستارومیه170

1558اشکه سوبرادوستصوماي برادوستارومیه171

944امام کنديبرادوستصوماي برادوستارومیه172

48181اودالن سفلیبرادوستصوماي برادوستارومیه173

**اودالن علیابرادوستصوماي برادوستارومیه174

2064آسینگرانبرادوستصوماي برادوستارومیه175

**آلوسانبرادوستصوماي برادوستارومیه176

**بتیکبرادوستصوماي برادوستارومیه177

76343برده زي علیابرادوستصوماي برادوستارومیه178

**پاسگاه کنترل شهید حاتمیبرادوستصوماي برادوستارومیه179
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**پایگاه مرزيبرادوستصوماي برادوستارومیه180

516پستبرادوستصوماي برادوستارومیه181

733تازه کندبرادوستصوماي برادوستارومیه182

27113چرهبرادوستصوماي برادوستارومیه183

27143حاجی محمودبرادوستصوماي برادوستارومیه184

**خانیکبرادوستصوماي برادوستارومیه185

31117خلیانبرادوستصوماي برادوستارومیه186

33135خوش االنبرادوستصوماي برادوستارومیه187

828دربندبرادوستصوماي برادوستارومیه188

**دمانبرادوستصوماي برادوستارومیه189

20125ربطبرادوستصوماي برادوستارومیه190

18175روندسفلیبرادوستصوماي برادوستارومیه191

1795روندعلیابرادوستصوماي برادوستارومیه192

2191زنککانبرادوستصوماي برادوستارومیه193

514سیاركبرادوستصوماي برادوستارومیه194

44169شگفتیک علیابرادوستصوماي برادوستارومیه195

1677صوفی کانیبرادوستصوماي برادوستارومیه196

85359عمرآبادبرادوستصوماي برادوستارومیه197

92479فیروزیانبرادوستصوماي برادوستارومیه198

60238قرنسابرادوستصوماي برادوستارومیه199

96385قره اغاجبرادوستصوماي برادوستارومیه200

1586قصریکبرادوستصوماي برادوستارومیه201

**کانسپیبرادوستصوماي برادوستارومیه202

1992کانی شوریکبرادوستصوماي برادوستارومیه203

90455کورانهبرادوستصوماي برادوستارومیه204

82357کولگنیبرادوستصوماي برادوستارومیه205
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35171کینسیبرادوستصوماي برادوستارومیه206

63352گل شیخانبرادوستصوماي برادوستارومیه207

**گمرك سرو (پاسگاه مرزي)برادوستصوماي برادوستارومیه208

148761گنبدبرادوستصوماي برادوستارومیه209

41181گندوك مالبرادوستصوماي برادوستارومیه210

5462,488گنگچینبرادوستصوماي برادوستارومیه211

2899گوران آبادبرادوستصوماي برادوستارومیه212

78339مافرانبرادوستصوماي برادوستارومیه213

1363مجروسهبرادوستصوماي برادوستارومیه214

**مرگرشبرادوستصوماي برادوستارومیه215

70307مستکانبرادوستصوماي برادوستارومیه216

130508ملونهبرادوستصوماي برادوستارومیه217

**میرداودبرادوستصوماي برادوستارومیه218

102478نی چاالنبرادوستصوماي برادوستارومیه219

94430هفت سارانبرادوستصوماي برادوستارومیه220

60238هله قوشبرادوستصوماي برادوستارومیه221

61294هنگ  روانبرادوستصوماي برادوستارومیه222

109443آغسقلصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه223

2351,098باوانصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه224

60296بردوكصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه225

69322برده رشصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه226

108514پیرانجوقصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه227

98580جلقرانصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه228

2291,041جوجهیصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه229

158716جوهنیصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه230

69296حسنلوصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه231
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84434حسین آبادصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه232

178831خره گوشصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه233

73335سلطانیصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه234

137687صوفیانصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه235

27112عبدي بیگصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه236

111491قصریکصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه237

200959کورانیصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه238

40164کانسپیصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه239

54215کانی میرانصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه240

24115کودلصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه241

60343گچیصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه242

72356مرنهصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه243

**مزرعه چاوشانصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه244

178776هشتیانصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه245

2761,328هورسینصوماي جنوبیصوماي برادوستارومیه246

52227اسکندریانصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه247

2091باژرگهصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه248

124515بچه جیکصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه249

56238بردیانصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه250

59281برسپیصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه251

84351بستک آبادصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه252

60279چترصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه253

36165حسن آبادصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه254

50215خانیکصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه255

45189ریگ آبادصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه256

42161ساکانصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه257
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2871,160سیدانصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه258

78345صورمان آبادصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه259

62284غازانصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه260

205835قرنیصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه261

49239قورمیکصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه262

116529کانی رشصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه263

24112گله خرصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه264

624گلی سوییصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه265

122608مستکانصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه266

3981,685ممکانصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه267

45188میرآبادصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه268

71289مینگلصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه269

**نادسرصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه270

126560ینگجهصوماي شمالیصوماي برادوستارومیه271

1884انگمانباراندوزمرکزيارومیه272

207632باراندوزباراندوزمرکزيارومیه273

167550بزوهباراندوزمرکزيارومیه274

1,2814,769بندباراندوزمرکزيارومیه275

**پارك الکترونیکباراندوزمرکزيارومیه276

141481جانویسلوباراندوزمرکزيارومیه277

90357جرنیباراندوزمرکزيارومیه278

53197جعفریانباراندوزمرکزيارومیه279

51210چاورشباراندوزمرکزيارومیه280

**چهل چشمهباراندوزمرکزيارومیه281

66268حسوکنديباراندوزمرکزيارومیه282

61212حیدرلوباراندوزمرکزيارومیه283

صفحه ١١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

76237خرم آبادباراندوزمرکزيارومیه284

119419خطایلوباراندوزمرکزيارومیه285

117376دیدان سفلیباراندوزمرکزيارومیه286

52177دیدان علیاباراندوزمرکزيارومیه287

36113دیزج رحیم پورباراندوزمرکزيارومیه288

26100دیزج فتحیباراندوزمرکزيارومیه289

42134ساري بیگلوي موسیباراندوزمرکزيارومیه290

95371ساعتلوي کوهباراندوزمرکزيارومیه291

49212سیدكباراندوزمرکزيارومیه292

2378سیرباراندوزمرکزيارومیه293

82335شملکانباراندوزمرکزيارومیه294

101409شیخ لر مزاريباراندوزمرکزيارومیه295

92292علی آباد باراندوزباراندوزمرکزيارومیه296

79329کزنه کشباراندوزمرکزيارومیه297

722کلیساي سیرباراندوزمرکزيارومیه298

60227نرلوباراندوزمرکزيارومیه299

91378ورمزیارباراندوزمرکزيارومیه300

1039هوندوكباراندوزمرکزيارومیه301

66308اغبالغباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه302

109374اوزان ملک /اوزان اسکندري /باراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه303

**ایستگاه مطالعاتی پارك ملیباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه304

**ایلزگیباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه305

35141باروژباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه306

7973,023باالنجباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه307

44173بربرانباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه308

68203بزرگ آبادباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه309

صفحه ١٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

413بیاتباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه310

**پلیس راه ارومیه   میاندوآبباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه311

928تازه کندجمال خانباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه312

113357تپه ماکوباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه313

47155توپوزآبادباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه314

220864تولکانباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه315

203635تومترباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه316

92417حصار آغبالغباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه317

117496درین قلعهباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه318

84258دوالماباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه319

38118رحیم آبادباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه320

2888زویکباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه321

1149سیالنهباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه322

1659شعبان کنديباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه323

33134شیروکنديباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه324

**طرزلوباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه325

929عیسی لوباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه326

1653فوالدلوباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه327

143479قاسملوباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه328

53171قلعه جوقباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه329

**کارخانه پتروشیمی ارومیهباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه330

66265کاروانسراباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه331

2996کورانیباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه332

203716کوکیاباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه333

68205گلدانلوباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه334

157619مبارك آبادباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه335

صفحه ١٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**مجتمع فوالد ارومیهباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه336

184711محمودآبادباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه337

**نوروزبالغیباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه338

52156نیولوباراندوزچاي جنوبیمرکزيارومیه339

141433برهانلوباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه340

**تراکتور سازي ارومیهباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه341

**دکل صداوسیماباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه342

226691دیزج تکیهباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه343

85248ساراالنباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه344

114368ساري بیگلوي معینباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه345

2154ساعتلوباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه346

**شرکت عمران فوالد آذرباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه347

**شرکت فوالد آذرانباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه348

باراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه349
شرکت گونی بافی پروپیلن 

آذربایجان
**

156489شمس حاجیانباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه350

152496فقیه بیگلوباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه351

62183قرالرکوهباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه352

4921,505قره اغاجباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه353

233736قطلوباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه354

70203قورشالوباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه355

8362,850گوگ تپهباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه356

**مجتمع آموزش دخترانه قره قاچباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه357

**مزرعه پرورش قزل آالي آبشارباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه358

71227ونداییباراندوزچاي شمالیمرکزيارومیه359

42191اسالم پناه آبادي جدیدباش قلعهمرکزيارومیه360

**امیر آبادباش قلعهمرکزيارومیه361

صفحه ١۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

36114ایبلوباش قلعهمرکزيارومیه362

2171برنج آبادباش قلعهمرکزيارومیه363

34102بوربورباش قلعهمرکزيارومیه364

89284بهی صفرباش قلعهمرکزيارومیه365

باش قلعهمرکزيارومیه366
پادگان المهدي لشکر3حمزه 

سیدالشهدا
**

104324تکالوباش قلعهمرکزيارومیه367

7412,467توپراق قلعهباش قلعهمرکزيارومیه368

95324چیچکلوي باش قلعهباش قلعهمرکزيارومیه369

82277چیچکلوي منصورباش قلعهمرکزيارومیه370

46149دانقرالوباش قلعهمرکزيارومیه371

27105دده سقیباش قلعهمرکزيارومیه372

41126ساري بیگلوي آرالقباش قلعهمرکزيارومیه373

43124ساریجالوباش قلعهمرکزيارومیه374

**شرکت آذر کاویانباش قلعهمرکزيارومیه375

133406شورکندباش قلعهمرکزيارومیه376

1030شهرك صنعتی ارومیه (فازیک )باش قلعهمرکزيارومیه377

49164شیخ تیمورباش قلعهمرکزيارومیه378

3194صفر قلی کنديباش قلعهمرکزيارومیه379

1961عیسی لوي حیدرلوباش قلعهمرکزيارومیه380

2268عیسی لوي زمیباش قلعهمرکزيارومیه381

باش قلعهمرکزيارومیه382
فرماندهی لجستیک نیروي زمینی 

سپاه
**

2073قازان علیباش قلعهمرکزيارومیه383

122368قرابقلوباش قلعهمرکزيارومیه384

72257قزل حاجیلوباش قلعهمرکزيارومیه385

191639قصورباش قلعهمرکزيارومیه386

102330قلعه عزیزبیگباش قلعهمرکزيارومیه387

صفحه ١۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

74228قهرمانلوي سفلیباش قلعهمرکزيارومیه388

59195قهرمانلوي علیاباش قلعهمرکزيارومیه389

164533کچه باشباش قلعهمرکزيارومیه390

91252گزنقباش قلعهمرکزيارومیه391

138430گلمرز علیاباش قلعهمرکزيارومیه392

**گلمرزسفلیباش قلعهمرکزيارومیه393

3395گویجه علی اصالنباش قلعهمرکزيارومیه394

726گویجه علی تپهباش قلعهمرکزيارومیه395

**مرغداريباش قلعهمرکزيارومیه396

**مرغداري سهرابیباش قلعهمرکزيارومیه397

**مرغداري فردوسباش قلعهمرکزيارومیه398

باش قلعهمرکزيارومیه399
مرکز پشتیبانی حمزه سیدالشهدا 

(موقعیت شهید گرجی )
**

831مزرعه اوج اولرباش قلعهمرکزيارومیه400

**موقعیت شهید گرجیباش قلعهمرکزيارومیه401

57180یغمورعلیباش قلعهمرکزيارومیه402

**یگان نظامی دوابباش قلعهمرکزيارومیه403

76262یورقون آبادسفلیباش قلعهمرکزيارومیه404

129418یورقون آبادعلیاباش قلعهمرکزيارومیه405

1444یوسف آبادباش قلعهمرکزيارومیه406

**اداره کشتیرانی دریاچه ارومیهبکشلوچايمرکزيارومیه407

100259اسالملوبکشلوچايمرکزيارومیه408

165508المان آبادبکشلوچايمرکزيارومیه409

217633الیاس آبادبکشلوچايمرکزيارومیه410

174472امامزادهبکشلوچايمرکزيارومیه411

412اوچ قبرلر/سه قبرلو/بکشلوچايمرکزيارومیه412

3382ایدینلوبکشلوچايمرکزيارومیه413

صفحه ١۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

82226ایگدیربکشلوچايمرکزيارومیه414

**آسایشگاه مهربکشلوچايمرکزيارومیه415

3411,238آغچه قلعهبکشلوچايمرکزيارومیه416

**آمادگاه شهید جعفرپوربکشلوچايمرکزيارومیه417

125519باراجوقبکشلوچايمرکزيارومیه418

173513بالدرلوبکشلوچايمرکزيارومیه419

43140بوراشانبکشلوچايمرکزيارومیه420

48178بیرالنبکشلوچايمرکزيارومیه421

**پادگان گلمانخانهبکشلوچايمرکزيارومیه422

66184پشتگلبکشلوچايمرکزيارومیه423

58164ترمنیبکشلوچايمرکزيارومیه424

6492,072جارچیلوبکشلوچايمرکزيارومیه425

91268چهره گشابکشلوچايمرکزيارومیه426

58171حاجی پیرلوبکشلوچايمرکزيارومیه427

822حصارترمنیبکشلوچايمرکزيارومیه428

150464حصارحاجی الربکشلوچايمرکزيارومیه429

73208دارغالوبکشلوچايمرکزيارومیه430

**دانشگاه علم وفنبکشلوچايمرکزيارومیه431

**دهکده ساحلی چی چستبکشلوچايمرکزيارومیه432

1029دیزج نقالهبکشلوچايمرکزيارومیه433

2,99210,536ریحان آبادبکشلوچايمرکزيارومیه434

42136ریکانبکشلوچايمرکزيارومیه435

181618سنگرمیرعبدالهبکشلوچايمرکزيارومیه436

**سه سلر/مزرعه /بکشلوچايمرکزيارومیه437

57157صالح آبادبکشلوچايمرکزيارومیه438

163533صداقهبکشلوچايمرکزيارومیه439

صفحه ١٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1337عیسی کانبکشلوچايمرکزيارومیه440

1338قامتبکشلوچايمرکزيارومیه441

3181قراجلوبکشلوچايمرکزيارومیه442

128420قره آغاجبکشلوچايمرکزيارومیه443

74198قره حسنلوبکشلوچايمرکزيارومیه444

41116قشالق محمدقلیبکشلوچايمرکزيارومیه445

2980قشالق میرزاعلیبکشلوچايمرکزيارومیه446

81241قطورالربکشلوچايمرکزيارومیه447

71217قلیلوبکشلوچايمرکزيارومیه448

258786کردلربکشلوچايمرکزيارومیه449

355915کشتیبانبکشلوچايمرکزيارومیه450

148483کلیسا کنديبکشلوچايمرکزيارومیه451

44123گبارانبکشلوچايمرکزيارومیه452

72210گل پرچینبکشلوچايمرکزيارومیه453

52140گلمانخانهبکشلوچايمرکزيارومیه454

43125لشنلوبکشلوچايمرکزيارومیه455

84269مراجولبکشلوچايمرکزيارومیه456

بکشلوچايمرکزيارومیه457
مرکزاموزش نیروئ انتظامی مالک 

اشتر
**

156520مشک آبادسفلیبکشلوچايمرکزيارومیه458

77239مشک آبادعلیابکشلوچايمرکزيارومیه459

7142,399میاوقبکشلوچايمرکزيارومیه460

**ندامتگاه ارومیهبکشلوچايمرکزيارومیه461

**نیروي انتظامی امامزادهبکشلوچايمرکزيارومیه462

61192وزیرآبادبکشلوچايمرکزيارومیه463

1652هسبستانبکشلوچايمرکزيارومیه464

3297ینگجه قاضیبکشلوچايمرکزيارومیه465

صفحه ١٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

186553یوواالربکشلوچايمرکزيارومیه466

135418اردوشاهیترکمانمرکزيارومیه467

ترکمانمرکزيارومیه468
اردوگاه فرهنگی و تربیتی شهید 

باکري
**

414اسپوتاترکمانمرکزيارومیه469

52181القیانترکمانمرکزيارومیه470

48170اوچ اولرترکمانمرکزيارومیه471

69247اوزان اسکندريترکمانمرکزيارومیه472

181634بابارودترکمانمرکزيارومیه473

**پادگان شهید رضا یوسفیترکمانمرکزيارومیه474

110333تازه کندترکمانمرکزيارومیه475

157479تبتترکمانمرکزيارومیه476

166509تپه ترکمانترکمانمرکزيارومیه477

38123ترکمانترکمانمرکزيارومیه478

2480تکهترکمانمرکزيارومیه479

78244تیزخرابترکمانمرکزيارومیه480

127384جبل کنديترکمانمرکزيارومیه481

1658جیران سفلیترکمانمرکزيارومیه482

53140جیران علیاترکمانمرکزيارومیه483

81266چوب تراشترکمانمرکزيارومیه484

75244حسن آبادترکمانمرکزيارومیه485

61215حصارترکمانترکمانمرکزيارومیه486

2998حصارگاپوچیترکمانمرکزيارومیه487

55142خضرآبادترکمانمرکزيارومیه488

51150خنجرقشالقیترکمانمرکزيارومیه489

169501داربارودترکمانمرکزيارومیه490

40126ساراجوقترکمانمرکزيارومیه491

صفحه ١٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

ترکمانمرکزيارومیه492
ستاد فرماندهی گروه مهندسی 

صاحب الزمان
**

119476سردرودترکمانمرکزيارومیه493

85288شاهین آبادترکمانمرکزيارومیه494

**شرکت مارال صنعت جاویدترکمانمرکزيارومیه495

**صنایع شیر پاستوریزه پگاهترکمانمرکزيارومیه496

412طالب آبادترکمانمرکزيارومیه497

98309طسمالوترکمانمرکزيارومیه498

47138عربلوترکمانمرکزيارومیه499

42149غریب کنديترکمانمرکزيارومیه500

56181قرالر حاجی قاسمترکمانمرکزيارومیه501

49132قرالراقاتقیترکمانمرکزيارومیه502

107352قورت تپهترکمانمرکزيارومیه503

**کارخانه شهد امروزترکمانمرکزيارومیه504

68188کوسه آبادترکمانمرکزيارومیه505

68194مرادعلی سفلیترکمانمرکزيارومیه506

56163مرادعلی علیاترکمانمرکزيارومیه507

2053مرادکنديترکمانمرکزيارومیه508

**مزرعه پرورش ماهی قزل سوترکمانمرکزيارومیه509

99277مقدمترکمانمرکزيارومیه510

126351میرشکارلوترکمانمرکزيارومیه511

161604ناي بینترکمانمرکزيارومیه512

2597نظرآبادافتخارترکمانمرکزيارومیه513

36139نظرآبادقلعهترکمانمرکزيارومیه514

**هنرستان کشاورزي شهید بهشتیترکمانمرکزيارومیه515

دولمرکزيارومیه516
اردوگاه فرهنگی و تفریحی دانشگاه 

علوم پزشکی
**

156466اسالم آباددولمرکزيارومیه517

صفحه ٢٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

247730بالستاندولمرکزيارومیه518

44166برده کشدولمرکزيارومیه519

98338پیرعلیدولمرکزيارومیه520

81253ثمرتودولمرکزيارومیه521

81264جلبردولمرکزيارومیه522

41103داش اغلدولمرکزيارومیه523

75332دربنددولمرکزيارومیه524

111486دلودولمرکزيارومیه525

233768دیزج دولدولمرکزيارومیه526

94252رشکاندولمرکزيارومیه527

84401زیوهدولمرکزيارومیه528

82318ژارآباددولمرکزيارومیه529

30118سلطان آباددولمرکزيارومیه530

**شرکت سیمان ارومیهدولمرکزيارومیه531

74216شهرك روستایی نصردولمرکزيارومیه532

43150قمشلودولمرکزيارومیه533

818کمانهدولمرکزيارومیه534

2684کنعان رعیتدولمرکزيارومیه535

3072کنعان سفلیدولمرکزيارومیه536

36107مجتمع کارکنان کارخانه سیماندولمرکزيارومیه537

**مزرعه و گاوداري جهانگیريدولمرکزيارومیه538

133551ناريدولمرکزيارومیه539

100360نازنازدولمرکزيارومیه540

153595ناناسدولمرکزيارومیه541

70339نصیرآباددولمرکزيارومیه542

218901انهرسفلیروضه چايمرکزيارومیه543

صفحه ٢١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

231666انهرعلیاروضه چايمرکزيارومیه544

91275آشنا آبادروضه چايمرکزيارومیه545

**آمادگاه امام حسینروضه چايمرکزيارومیه546

1,7236,959بادکیروضه چايمرکزيارومیه547

101369باالجیروضه چايمرکزيارومیه548

3,63914,058بالوروضه چايمرکزيارومیه549

66201پیرمرادروضه چايمرکزيارومیه550

1780تازه کندانهرروضه چايمرکزيارومیه551

49133تیز خرابروضه چايمرکزيارومیه552

254906جهتلوروضه چايمرکزيارومیه553

**حصار امیر حسین بیگروضه چايمرکزيارومیه554

42223خلیفتانروضه چايمرکزيارومیه555

1860درزمروضه چايمرکزيارومیه556

170559زینالوروضه چايمرکزيارومیه557

**سنجلیکروضه چايمرکزيارومیه558

5491,779قره حسنلوروضه چايمرکزيارومیه559

1,2614,561قزل عاشقروضه چايمرکزيارومیه560

129487قشالق طرزلوروضه چايمرکزيارومیه561

48238قصریکروضه چايمرکزيارومیه562

**کارخانه بتن آرینروضه چايمرکزيارومیه563

59224کانی قوزانروضه چايمرکزيارومیه564

158700کلهرروضه چايمرکزيارومیه565

48195کوتاالنروضه چايمرکزيارومیه566

155473کولقروضه چايمرکزيارومیه567

5011,734گجینروضه چايمرکزيارومیه568

128394گنج آبادروضه چايمرکزيارومیه569

صفحه ٢٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1442گوز کوندروضه چايمرکزيارومیه570

88404لرنیروضه چايمرکزيارومیه571

85264لورروضه چايمرکزيارومیه572

43181میرآبادروضه چايمرکزيارومیه573

3791,514ولنده سفلیروضه چايمرکزيارومیه574

7282,979ولنده علیاروضه چايمرکزيارومیه575

81284یورقانلوروضه چايمرکزيارومیه576

59198اوزار لونازلوي جنوبیمرکزيارومیه577

70199ایروانلونازلوي جنوبیمرکزيارومیه578

1234باربیننازلوي جنوبیمرکزيارومیه579

2265بزلونازلوي جنوبیمرکزيارومیه580

**پلیس راه ارومیه مکان مستقلنازلوي جنوبیمرکزيارومیه581

123489تازه کندافشارنازلوي جنوبیمرکزيارومیه582

**تیرچه بلوك ویویولیت جودتنازلوي جنوبیمرکزيارومیه583

4281,191چنقرالوي یکاننازلوي جنوبیمرکزيارومیه584

50152چیچکلوي حاجی اقانازلوي جنوبیمرکزيارومیه585

30106دایالقنازلوي جنوبیمرکزيارومیه586

242740دستجردنازلوي جنوبیمرکزيارومیه587

2471زایه کندينازلوي جنوبیمرکزيارومیه588

2888سامسالونازلوي جنوبیمرکزيارومیه589

90252سعیدلونازلوي جنوبیمرکزيارومیه590

926سلیم کندينازلوي جنوبیمرکزيارومیه591

41117شاه جهان آبادنازلوي جنوبیمرکزيارومیه592

127384شیخ سرمستنازلوي جنوبیمرکزيارومیه593

1657عباس آبادنازلوي جنوبیمرکزيارومیه594

**عربلوي آقا علینازلوي جنوبیمرکزيارومیه595

صفحه ٢٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

111346عربلوي درهنازلوي جنوبیمرکزيارومیه596

87268عربلوي میشهنازلوي جنوبیمرکزيارومیه597

2972عربلوي یکاننازلوي جنوبیمرکزيارومیه598

256777عسگرآبادتپهنازلوي جنوبیمرکزيارومیه599

121356غفاربهینازلوي جنوبیمرکزيارومیه600

2791فرودگاه اورمیهنازلوي جنوبیمرکزيارومیه601

75321فقی بیگلونازلوي جنوبیمرکزيارومیه602

46146قرالر حاجی بابانازلوي جنوبیمرکزيارومیه603

821قرخلونازلوي جنوبیمرکزيارومیه604

1559قره حسینقلینازلوي جنوبیمرکزيارومیه605

39119قره گوز سلیمنازلوي جنوبیمرکزيارومیه606

44121قره گوزایلنازلوي جنوبیمرکزيارومیه607

2268قره لر لطف اهللانازلوي جنوبیمرکزيارومیه608

**کارخانه ایران رخشنازلوي جنوبیمرکزيارومیه609

2473کاکلرنازلوي جنوبیمرکزيارومیه610

127417گردآبادنازلوي جنوبیمرکزيارومیه611

2475مرنگلوي کوچکنازلوي جنوبیمرکزيارومیه612

49133اباجالوي سفلیطالتپهنازلوارومیه613

77229اوصالوي کاظمطالتپهنازلوارومیه614

**ایست بازرسی پل شهید کالنتريطالتپهنازلوارومیه615

36102آده بزرگطالتپهنازلوارومیه616

**پاسگاه طالتپهطالتپهنازلوارومیه617

طالتپهنازلوارومیه618
پلیس راه ارومیه تبریز و کارگاه 

هاي پل شهید کالنتري
**

**چمکیطالتپهنازلوارومیه619

43132حصارسپورغانطالتپهنازلوارومیه620

89295خانشانطالتپهنازلوارومیه621

صفحه ٢۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

83249خداوردي خان کنديطالتپهنازلوارومیه622

2574زیرمانلوطالتپهنازلوارومیه623

75216سپورغانطالتپهنازلوارومیه624

413شرکت بهپرور ارومیهطالتپهنازلوارومیه625

**شهرك گلخانه جهاد کشاورزيطالتپهنازلوارومیه626

206547طالتپهطالتپهنازلوارومیه627

65158عیسی لوي اهللا ورديطالتپهنازلوارومیه628

**گاوداري معصومه نهال امیدطالتپهنازلوارومیه629

818موش آبادطالتپهنازلوارومیه630

3290ینگجهطالتپهنازلوارومیه631

2165ارموداغاجنازلوچاينازلوارومیه632

183873اسماعیل آقا قلعه سینازلوچاينازلوارومیه633

**ایستگاه مخابراتینازلوچاينازلوارومیه634

89347بدلبونازلوچاينازلوارومیه635

167716بهلول آبادنازلوچاينازلوارومیه636

**پرورش ماهی آرازنازلوچاينازلوارومیه637

20101تازه کندنازلوچاينازلوارومیه638

45155تازه کندجنیزهنازلوچاينازلوارومیه639

87291تازه کندقاطرچینازلوچاينازلوارومیه640

**تپیکنازلوچاينازلوارومیه641

2077تمتماننازلوچاينازلوارومیه642

621جنیزهنازلوچاينازلوارومیه643

128387حاجی آبادنازلوچاينازلوارومیه644

1673حصارخرابهنازلوچاينازلوارومیه645

110561خرابه سنجینازلوچاينازلوارومیه646

**دانشکده پزشکی ارومیهنازلوچاينازلوارومیه647

صفحه ٢۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

141,892دانشکده کشاورزينازلوچاينازلوارومیه648

136667سنجینازلوچاينازلوارومیه649

**شرکت آسفالت آیدیننازلوچاينازلوارومیه650

**شرکت آسفالت قزل یولنازلوچاينازلوارومیه651

**شزکت آسفالت سازه سازاننازلوچاينازلوارومیه652

26108فرخکندينازلوچاينازلوارومیه653

82270قاطر چینازلوچاينازلوارومیه654

6862,844قرالرطسوجینازلوچاينازلوارومیه655

2621,045قلعه سردارنازلوچاينازلوارومیه656

**کارخانه آسفالت ابراهیم زادهنازلوچاينازلوارومیه657

**کانی رشنازلوچاينازلوارومیه658

97444کوسه احمدنازلوچاينازلوارومیه659

161706کوسینازلوچاينازلوارومیه660

**مزرعه هسپستاننازلوچاينازلوارومیه661

**معدن شن و ماسه امینینازلوچاينازلوارومیه662

**معدن شن و ماسه پور مغلنازلوچاينازلوارومیه663

3971,481نازلونازلوچاينازلوارومیه664

43158یورقانلوي جنیزهنازلوچاينازلوارومیه665

70204اباجالوي علیانازلوشمالینازلوارومیه666

57175ارنسانازلوشمالینازلوارومیه667

169545انگنهنازلوشمالینازلوارومیه668

412اوخچیالرنازلوشمالینازلوارومیه669

**ایستگاه تحقیقات کشاورزينازلوشمالینازلوارومیه670

49باباگنجهنازلوشمالینازلوارومیه671

175546باشالم بشلونازلوشمالینازلوارومیه672

80244باغستان-گجالرنازلوشمالینازلوارومیه673

صفحه ٢۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

159519پرنازلوشمالینازلوارومیه674

**پست بانک کریم آبادنازلوشمالینازلوارومیه675

2270تازه کندباباگنجهنازلوشمالینازلوارومیه676

**تاسیسات سیلندر گاز پر کنینازلوشمالینازلوارومیه677

1640تپه باباگنجهنازلوشمالینازلوارومیه678

74214تقلیدآبادنازلوشمالینازلوارومیه679

111497چرنازلوشمالینازلوارومیه680

94285چناقلونازلوشمالینازلوارومیه681

4891,594چنقرالوي پلنازلوشمالینازلوارومیه682

2575حصارباباگنجهنازلوشمالینازلوارومیه683

2996حصاربهرام خاننازلوشمالینازلوارومیه684

62178حیدرلونازلوشمالینازلوارومیه685

119361حیدرلوي بیگلرنازلوشمالینازلوارومیه686

91238خالدآبادنازلوشمالینازلوارومیه687

5171,789خانقاه سرخنازلوشمالینازلوارومیه688

112355دویراننازلوشمالینازلوارومیه689

207657رحیم آبادنازلوشمالینازلوارومیه690

2887زده لونازلوشمالینازلوارومیه691

2482زنبالننازلوشمالینازلوارومیه692

130402ساري بیگلوي چراغنازلوشمالینازلوارومیه693

179559ساعتلوي بیگلرنازلوشمالینازلوارومیه694

**سیلو گندم ارومیهنازلوشمالینازلوارومیه695

**شرکت سرایک گرانیتنازلوشمالینازلوارومیه696

**شرکت شن و ماسه رضائینازلوشمالینازلوارومیه697

**شرکت صنعتی و معدنی سفالینهنازلوشمالینازلوارومیه698

411شهرك صنعتی نوشین شهرنازلوشمالینازلوارومیه699

صفحه ٢٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

41141شیرآبادنازلوشمالینازلوارومیه700

286973عسگرآبادکوهنازلوشمالینازلوارومیه701

296893علی بیگلونازلوشمالینازلوارومیه702

54165علی کندينازلوشمالینازلوارومیه703

35106قره جلونازلوشمالینازلوارومیه704

518قره قویونلونازلوشمالینازلوارومیه705

1760قره قیزنازلوشمالینازلوارومیه706

34104قشالق شکورنازلوشمالینازلوارومیه707

2983قلنجلونازلوشمالینازلوارومیه708

**کارخانه شن و ماسه نخجواننازلوشمالینازلوارومیه709

**کارخانه صنعت کسري مدائننازلوشمالینازلوارومیه710

**کارخانه گچ بسته بندي ارومیهنازلوشمالینازلوارومیه711

**کانون تولد دوباره کوثر ارومیهنازلوشمالینازلوارومیه712

180563کچل علی علیانازلوشمالینازلوارومیه713

159475کریم آبادنازلوشمالینازلوارومیه714

1137کلواننازلوشمالینازلوارومیه715

**کوره آجر پزي شاه محمدينازلوشمالینازلوارومیه716

2984گویجه یاراننازلوشمالینازلوارومیه717

45151لکنازلوشمالینازلوارومیه718

74228هللا لوي ترابنازلوشمالینازلوارومیه719

50168لول هامنازلوشمالینازلوارومیه720

**مرغداري طالرنگنازلوشمالینازلوارومیه721

140428مرنگلوي بزرگنازلوشمالینازلوارومیه722

50227مسکیننازلوشمالینازلوارومیه723

38113نخجوان تپهنازلوشمالینازلوارومیه724

**نمایندگی تراکتور سازي ارومیهنازلوشمالینازلوارومیه725

صفحه ٢٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

نازلوشمالینازلوارومیه726
وزارت کشاورزي و سازمان جنگلها 

و مراتع
**

147452وقاصلوي سفلینازلوشمالینازلوارومیه727

64266اسالم آباد دخالراشنویه شمالیمرکزياشنویه728

1151الک آباداشنویه شمالیمرکزياشنویه729

119435بیژن آباداشنویه شمالیمرکزياشنویه730

51231پروانهاشنویه شمالیمرکزياشنویه731

29131پولیهاشنویه شمالیمرکزياشنویه732

59230پیروت آباداشنویه شمالیمرکزياشنویه733

1562جبرئیل آباداشنویه شمالیمرکزياشنویه734

81272چشمه گلاشنویه شمالیمرکزياشنویه735

159593حسن نوراناشنویه شمالیمرکزياشنویه736

33119خالدآباداشنویه شمالیمرکزياشنویه737

90396ذمهاشنویه شمالیمرکزياشنویه738

120439سوجهاشنویه شمالیمرکزياشنویه739

24125سیبیاناشنویه شمالیمرکزياشنویه740

161672شاهوانهاشنویه شمالیمرکزياشنویه741

1883شاهین آباداشنویه شمالیمرکزياشنویه742

2382شهرك صنعتی اشنویهاشنویه شمالیمرکزياشنویه743

59260شیخ عثماناشنویه شمالیمرکزياشنویه744

180733علی آباداشنویه شمالیمرکزياشنویه745

40158قازان آباداشنویه شمالیمرکزياشنویه746

87298کوروش آباداشنویه شمالیمرکزياشنویه747

104440گردکاشاناشنویه شمالیمرکزياشنویه748

85358گرگ آباداشنویه شمالیمرکزياشنویه749

188671گندویالاشنویه شمالیمرکزياشنویه750

**مرغداري امیر آباداشنویه شمالیمرکزياشنویه751

صفحه ٢٩
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

92355نرزیواشنویه شمالیمرکزياشنویه752

3021,186نلیواناشنویه شمالیمرکزياشنویه753

140514اسالملودشت بیلمرکزياشنویه754

3571,295اغبالغدشت بیلمرکزياشنویه755

64228الیاندشت بیلمرکزياشنویه756

50216ترسه بالغدشت بیلمرکزياشنویه757

32147چهل اسیابدشت بیلمرکزياشنویه758

**چیاندشت بیلمرکزياشنویه759

112428دوربهدشت بیلمرکزياشنویه760

104430دوستاكدشت بیلمرکزياشنویه761

59228رشکونددشت بیلمرکزياشنویه762

189702سرکانیدشت بیلمرکزياشنویه763

86311سنگردشت بیلمرکزياشنویه764

126469سیاواندشت بیلمرکزياشنویه765

84378شیوه برودشت بیلمرکزياشنویه766

27119علی آباددشت بیلمرکزياشنویه767

2298عین الرومدشت بیلمرکزياشنویه768

3041,154کالزدشت بیلمرکزياشنویه769

84342گرگ گلدشت بیلمرکزياشنویه770

42152گل ماراندشت بیلمرکزياشنویه771

2584گنج آباددشت بیلمرکزياشنویه772

227965گندمالعیسیدشت بیلمرکزياشنویه773

221918لورلکاندشت بیلمرکزياشنویه774

91450آسن آباداشنویه جنوبینالوساشنویه775

119430باالگیراشنویه جنوبینالوساشنویه776

**پاسگاه انتظامی دواباشنویه جنوبینالوساشنویه777

صفحه ٣٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**پرورش ماهی قزل آالاشنویه جنوبینالوساشنویه778

60203چپر آباداشنویه جنوبینالوساشنویه779

39125چهاربتاشنویه جنوبینالوساشنویه780

**دنخهاشنویه جنوبینالوساشنویه781

60206دواباشنویه جنوبینالوساشنویه782

225779ده شمس بزرگاشنویه جنوبینالوساشنویه783

70264ده شمس کوچکاشنویه جنوبینالوساشنویه784

155567ده گرجیاشنویه جنوبینالوساشنویه785

**سد خاکی اشنویهاشنویه جنوبینالوساشنویه786

58273سردرهاشنویه جنوبینالوساشنویه787

97421سرگیزاشنویه جنوبینالوساشنویه788

38135قره سقالاشنویه جنوبینالوساشنویه789

70256کهنه قلعهاشنویه جنوبینالوساشنویه790

78339باب خالدآبادهقنالوساشنویه791

23100بتریانهقنالوساشنویه792

213910بمزورتههقنالوساشنویه793

92340پوش آبادهقنالوساشنویه794

34140پی قلعههقنالوساشنویه795

67290تاژان درههقنالوساشنویه796

94366خورشتهقنالوساشنویه797

112496دورودهقنالوساشنویه798

3171,198سنگانهقنالوساشنویه799

189821شیخانهقنالوساشنویه800

177819صوفیانهقنالوساشنویه801

115410کانی رشهقنالوساشنویه802

141563کانی سرخهقنالوساشنویه803

صفحه ٣١
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2179کانی کسیلهقنالوساشنویه804

52173کالتیانهقنالوساشنویه805

1355مامدانهقنالوساشنویه806

2951,052میرآبادهقنالوساشنویه807

2241,017هقهقنالوساشنویه808

35118اسپوغهآختاچی شرقیسیمینهبوکان809

1135اشکوتانآختاچی شرقیسیمینهبوکان810

46141امیرآبادآختاچی شرقیسیمینهبوکان811

60208انبارآختاچی شرقیسیمینهبوکان812

7022,297اوچ تپهآختاچی شرقیسیمینهبوکان813

1336حصاربالغیآختاچی شرقیسیمینهبوکان814

3081,021حمامیانآختاچی شرقیسیمینهبوکان815

6562,376داش بندآختاچی شرقیسیمینهبوکان816

619شورجهآختاچی شرقیسیمینهبوکان817

36121شهرك صنعتیآختاچی شرقیسیمینهبوکان818

82272شیخ علیآختاچی شرقیسیمینهبوکان819

42136طاهرآبادآختاچی شرقیسیمینهبوکان820

105337عباس آبادآختاچی شرقیسیمینهبوکان821

54175عبداله تپه سیآختاچی شرقیسیمینهبوکان822

35112علی کندآختاچی شرقیسیمینهبوکان823

1039قازان لرآختاچی شرقیسیمینهبوکان824

2166کانی شقاقانآختاچی شرقیسیمینهبوکان825

1142کهنه ماللرآختاچی شرقیسیمینهبوکان826

193637گرد قرانآختاچی شرقیسیمینهبوکان827

115387لگزآختاچی شرقیسیمینهبوکان828

**مزرعه انگور سفلیآختاچی شرقیسیمینهبوکان829

صفحه ٣٢
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146452ماللرآختاچی شرقیسیمینهبوکان830

8272,850ناچیتآختاچی شرقیسیمینهبوکان831

100339ارمنی بالغیآختاچی محالیسیمینهبوکان832

82299اوزون قشالقآختاچی محالیسیمینهبوکان833

116305آتابالغیآختاچی محالیسیمینهبوکان834

53137آغلیانآختاچی محالیسیمینهبوکان835

**برده رشانآختاچی محالیسیمینهبوکان836

**بندمجیدخانآختاچی محالیسیمینهبوکان837

107292پیرولی باغیآختاچی محالیسیمینهبوکان838

**چوکالیآختاچی محالیسیمینهبوکان839

322952حاجی آباداختاچیآختاچی محالیسیمینهبوکان840

247735حاجی لکآختاچی محالیسیمینهبوکان841

193625حسین مامهآختاچی محالیسیمینهبوکان842

2874دوه شهريآختاچی محالیسیمینهبوکان843

5511,820رحیمخانآختاچی محالیسیمینهبوکان844

3471,152ساري قمیشآختاچی محالیسیمینهبوکان845

220704سراب رحیم خانآختاچی محالیسیمینهبوکان846

3393سریل آبادآختاچی محالیسیمینهبوکان847

**سه کانیانآختاچی محالیسیمینهبوکان848

**شرکت سیمان سردارآختاچی محالیسیمینهبوکان849

916عبداله آبادآختاچی محالیسیمینهبوکان850

**علی آبادقره گلآختاچی محالیسیمینهبوکان851

2678غوث آبادآختاچی محالیسیمینهبوکان852

126415قارنجه بزرگآختاچی محالیسیمینهبوکان853

2879قارنجه کوچکآختاچی محالیسیمینهبوکان854

182568قره گلآختاچی محالیسیمینهبوکان855

صفحه ٣٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

161454قلعه رسول سیتآختاچی محالیسیمینهبوکان856

1441کانی علی کردهآختاچی محالیسیمینهبوکان857

2580کانی قلعهآختاچی محالیسیمینهبوکان858

2274کانی گوزنهآختاچی محالیسیمینهبوکان859

524کانی محمدعلیآختاچی محالیسیمینهبوکان860

42137کول آبادآختاچی محالیسیمینهبوکان861

**کهریزانآختاچی محالیسیمینهبوکان862

126431گل مرزنیکآختاچی محالیسیمینهبوکان863

38120گوگ تپهآختاچی محالیسیمینهبوکان864

**مزرعه کانی حکیآختاچی محالیسیمینهبوکان865

2060منوچهريآختاچی محالیسیمینهبوکان866

2498اربنوسبهی دهبکريسیمینهبوکان867

191616اغجیوانبهی دهبکريسیمینهبوکان868

1236اورتاکندبهی دهبکريسیمینهبوکان869

33107اوینه چیبهی دهبکريسیمینهبوکان870

2899ایالنیبهی دهبکريسیمینهبوکان871

78225ترکاشهبهی دهبکريسیمینهبوکان872

204646جوانمردبهی دهبکريسیمینهبوکان873

60182داشاغلبهی دهبکريسیمینهبوکان874

**سرچاوهبهی دهبکريسیمینهبوکان875

1342عباس آبادبهی دهبکريسیمینهبوکان876

70210قاضی اخويبهی دهبکريسیمینهبوکان877

43141قشالق حاجی شهاببهی دهبکريسیمینهبوکان878

37129قورمیشبهی دهبکريسیمینهبوکان879

1018قولربهی دهبکريسیمینهبوکان880

2371کانی اله سیدهبهی دهبکريسیمینهبوکان881

صفحه ٣۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2788کانی سبزهبهی دهبکريسیمینهبوکان882

41140کانی سیرانبهی دهبکريسیمینهبوکان883

1745کانی گرگهبهی دهبکريسیمینهبوکان884

**کرکرهبهی دهبکريسیمینهبوکان885

724گاومیشانبهی دهبکريسیمینهبوکان886

722گاینجهبهی دهبکريسیمینهبوکان887

113394گل تپه قورمیشبهی دهبکريسیمینهبوکان888

**مزرعه حسین آبادبهی دهبکريسیمینهبوکان889

**مزرعه حیدرمستبهی دهبکريسیمینهبوکان890

**مزرعه کانی شیتهبهی دهبکريسیمینهبوکان891

119396باغچهایل تیمورمرکزيبوکان892

1756بوغداداغیایل تیمورمرکزيبوکان893

70199پاش بالغایل تیمورمرکزيبوکان894

41129تپیایل تیمورمرکزيبوکان895

48144چهاردیوارایل تیمورمرکزيبوکان896

2267حاشی آبادایل تیمورمرکزيبوکان897

2987حمزه آبادایل تیمورمرکزيبوکان898

2268داره گردلهایل تیمورمرکزيبوکان899

75246درویشانایل تیمورمرکزيبوکان900

2581دولت آبادایل تیمورمرکزيبوکان901

1852سرباغچهایل تیمورمرکزيبوکان902

99324سردارآبادایل تیمورمرکزيبوکان903

36113سیدآبادایل تیمورمرکزيبوکان904

65213سیدآبادقاجرایل تیمورمرکزيبوکان905

211705شهري کندایل تیمورمرکزيبوکان906

2993طراقهایل تیمورمرکزيبوکان907

صفحه ٣۵
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2055علم آبادایل تیمورمرکزيبوکان908

128401قاجرایل تیمورمرکزيبوکان909

49157قادرآبادایل تیمورمرکزيبوکان910

3294قرالیایل تیمورمرکزيبوکان911

30122قره داغایل تیمورمرکزيبوکان912

77284قلغه تپهایل تیمورمرکزيبوکان913

**کانی پانکه قاجرایل تیمورمرکزيبوکان914

152438کانی رشایل تیمورمرکزيبوکان915

42122کوکهایل تیمورمرکزيبوکان916

2377السه گالنایل تیمورمرکزيبوکان917

43133مزرعه حسین آبادایل تیمورمرکزيبوکان918

111359نوبارایل تیمورمرکزيبوکان919

45165ابراهیم خسارایل گوركمرکزيبوکان920

90293اسکی بغدادایل گوركمرکزيبوکان921

88336آغوتمانایل گوركمرکزيبوکان922

**باغ شیخانایل گوركمرکزيبوکان923

30103پیربهاالدینایل گوركمرکزيبوکان924

726ثمبهایل گوركمرکزيبوکان925

82281خورخورهایل گوركمرکزيبوکان926

81278زاوه کوهایل گوركمرکزيبوکان927

50175زیراندولایل گوركمرکزيبوکان928

107394سردکوهستانایل گوركمرکزيبوکان929

105401سالمتایل گوركمرکزيبوکان930

103382قالوي رسول آقاایل گوركمرکزيبوکان931

2593قالوي شیخانایل گوركمرکزيبوکان932

57213قروچاه سفلیایل گوركمرکزيبوکان933
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2173قروچاه علیاایل گوركمرکزيبوکان934

56181قزل گنبدایل گوركمرکزيبوکان935

28103کانی درازایل گوركمرکزيبوکان936

34110کوره کانیایل گوركمرکزيبوکان937

**گرگهایل گوركمرکزيبوکان938

115402گلوالن سفلیایل گوركمرکزيبوکان939

57230گلوالن علیاایل گوركمرکزيبوکان940

27107گندمانایل گوركمرکزيبوکان941

**مزرعه قره قاچایل گوركمرکزيبوکان942

41183موسهایل گوركمرکزيبوکان943

1767یاغیانایل گوركمرکزيبوکان944

81287اختترآختاچیمرکزيبوکان945

31114آش کالنآختاچیمرکزيبوکان946

97284تازه قلعهآختاچیمرکزيبوکان947

123390جمبوغهآختاچیمرکزيبوکان948

3191چاورچینآختاچیمرکزيبوکان949

59176حاجی کندآختاچیمرکزيبوکان950

50144خانقاهآختاچیمرکزيبوکان951

1330خراسانهآختاچیمرکزيبوکان952

49152داربسرآختاچیمرکزيبوکان953

2258دنگوزعلیاآختاچیمرکزيبوکان954

56168سیفالدین سفلیآختاچیمرکزيبوکان955

40131سیفالدین علیاآختاچیمرکزيبوکان956

42138شرفکندآختاچیمرکزيبوکان957

214731شیخ لرآختاچیمرکزيبوکان958

74210عزیزکندآختاچیمرکزيبوکان959
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2473قادرآبادآختاچیمرکزيبوکان960

128418قازلیانآختاچیمرکزيبوکان961

96422قره کندآختاچیمرکزيبوکان962

1,1444,058کهریزه محموداقاآختاچیمرکزيبوکان963

**کانی خوارهآختاچیمرکزيبوکان964

75193کانی طومارآختاچیمرکزيبوکان965

2980کوچک اوطمیشآختاچیمرکزيبوکان966

3201,081کوسهآختاچیمرکزيبوکان967

63188کهریزه علی اقاآختاچیمرکزيبوکان968

71253محمودآبادآختاچیمرکزيبوکان969

1441نیسک آبادآختاچیمرکزيبوکان970

35122احمدآبادبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان971

115379البالغبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان972

36123باغ چهبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان973

211779برده زردبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان974

162533تبتبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان975

132440ترکمان کنديبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان976

148489تکان تپهبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان977

417جانبالغبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان978

1033حسن آبادبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان979

245843حصاربهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان980

69237درزیولیبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان981

2481درویش علیبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان982

34105دوکچیبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان983

128423ساري قمیش قشالقبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان984

1654سقزلوبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان985

صفحه ٣٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

36102قاطانقربهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان986

57191قره برازبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان987

2057قالیچیبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان988

928قلیجبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان989

234847کهریزه  سرداربهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان990

**کانی سهراببهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان991

2085کلکهبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان992

3761,336گل بهیبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان993

3291,246مجتمع دامداران بوکانبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان994

**مزرعه کل تپهبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان995

2495هواره برزهبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان996

46154یاسیکندبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان997

181596یکشوهبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان998

127424ینگی کندبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان999

4781,689ینگیجهبهی فیض اله بیگیمرکزيبوکان1000

**ایستگاه پمپاژ قنبر کنديگچلرات شرقیارسپلدشت1001

92336ایالنلوگچلرات شرقیارسپلدشت1002

1772اینچه دره سیگچلرات شرقیارسپلدشت1003

135436بیک جانگچلرات شرقیارسپلدشت1004

**پاسگاه گروهان مرزي سد ارسگچلرات شرقیارسپلدشت1005

گچلرات شرقیارسپلدشت1006
پاسگاه مرزي تک داغ /مکان 

مستقل /
**

گچلرات شرقیارسپلدشت1007
پاسگاه مرزي سدارس /مکان 

مستقل /
**

728پاسگاه مرزي شیبلوگچلرات شرقیارسپلدشت1008

**پاسگاه مرزي قشالقگچلرات شرقیارسپلدشت1009

**پاسگاه مرزي قنبر کنديگچلرات شرقیارسپلدشت1010

57234تره میشگچلرات شرقیارسپلدشت1011

صفحه ٣٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2388چتو کنديگچلرات شرقیارسپلدشت1012

226688حسن کنديگچلرات شرقیارسپلدشت1013

733دودايگچلرات شرقیارسپلدشت1014

132469دیوانخانهگچلرات شرقیارسپلدشت1015

219916سایت اسکان عشایرمیالدگچلرات شرقیارسپلدشت1016

70231سد ارسگچلرات شرقیارسپلدشت1017

5371,888شهرك سد ارسگچلرات شرقیارسپلدشت1018

58244شیبلوي سفلیگچلرات شرقیارسپلدشت1019

79258شیبلوي علیاگچلرات شرقیارسپلدشت1020

**شیخ حمزه لوگچلرات شرقیارسپلدشت1021

39147عزیز کنديگچلرات شرقیارسپلدشت1022

28111قلعه جوقگچلرات شرقیارسپلدشت1023

1136قورشاقلوگچلرات شرقیارسپلدشت1024

70259کربالیی باقرگچلرات شرقیارسپلدشت1025

629گچلرهگچلرات شرقیارسپلدشت1026

91318نصرت آبادگچلرات شرقیارسپلدشت1027

417ترشوگچلرات غربیارسپلدشت1028

3951,687چخماقلوي سفلیگچلرات غربیارسپلدشت1029

517چخماقلوي علیاگچلرات غربیارسپلدشت1030

1448شیرمحمدگچلرات غربیارسپلدشت1031

66256عبدالعلی کنديگچلرات غربیارسپلدشت1032

199821قوچ کندي کردگچلرات غربیارسپلدشت1033

110414قوچ کنديگچلرات غربیارسپلدشت1034

**کرم آبادگچلرات غربیارسپلدشت1035

165717گیوانگچلرات غربیارسپلدشت1036

**مرغداري پروینیگچلرات غربیارسپلدشت1037

صفحه ۴٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**مرغداري حسینیگچلرات غربیارسپلدشت1038

**مرغداري کاظم عبداهللا پورگچلرات غربیارسپلدشت1039

**مرغداري میر اسماعیل حسینیگچلرات غربیارسپلدشت1040

**مرغداري میر رضا حسینیگچلرات غربیارسپلدشت1041

**مرغداري میر سجاد حسینیگچلرات غربیارسپلدشت1042

95285نازك سفلیگچلرات غربیارسپلدشت1043

82326اسماعیل کنديچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1044

183804بهلول کنديچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1045

**پاسگاه مرزي ذاکرلوچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1046

**پاسگاه مرزي شیديچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1047

125558پزيچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1048

34137تازه کندچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1049

127538ذاکرلوچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1050

72259ساري سوچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1051

110505شوربالغ سفلیچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1052

72415شوربالغ علیاچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1053

170631شوطلوچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1054

215881شیديچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1055

82316عشق آبادچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1056

60266کولوسچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1057

113499گنه لويچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1058

53187مراد علی علیاچایپاسارشرقیمرکزيپلدشت1059

113432اروج محمدزنگبارمرکزيپلدشت1060

34120اقامیرکنديزنگبارمرکزيپلدشت1061

**ایستگاه گاززنگبارمرکزيپلدشت1062

91394آغ اتالقزنگبارمرکزيپلدشت1063

صفحه ۴١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**بازارمشترك پلدشت صنم بالغی  مکزنگبارمرکزيپلدشت1064

4191,326بهلول آبادزنگبارمرکزيپلدشت1065

**پاسگاه مرزي دهقانزنگبارمرکزيپلدشت1066

زنگبارمرکزيپلدشت1067
پاسگاه مرزي قره خوجالومکان 

مستقل
**

**پاسگاه مرزي قیقاج مکان مستقلزنگبارمرکزيپلدشت1068

زنگبارمرکزيپلدشت1069
پرورش ماهی و دامداري محمد 

حسن زاده
**

64206پناه کنديزنگبارمرکزيپلدشت1070

143455پورناكزنگبارمرکزيپلدشت1071

144569پیله سوارزنگبارمرکزيپلدشت1072

100374تپه باشی پورناكزنگبارمرکزيپلدشت1073

**تصفه خانه آب صنم بالغیزنگبارمرکزيپلدشت1074

633جمال آبادزنگبارمرکزيپلدشت1075

1563حاجی صوفیزنگبارمرکزيپلدشت1076

**دامداريزنگبارمرکزيپلدشت1077

**دامداري سمسامیزنگبارمرکزيپلدشت1078

**دامداري صفر زادهزنگبارمرکزيپلدشت1079

زنگبارمرکزيپلدشت1080
دامداري عزیز میرزایی و 

سلطانعلی بابایی
**

**دامداري علی علیزلدهزنگبارمرکزيپلدشت1081

2541,069دایالن کنديزنگبارمرکزيپلدشت1082

49202ساختمانزنگبارمرکزيپلدشت1083

130412علی نظرزنگبارمرکزيپلدشت1084

61168فتاح کنديزنگبارمرکزيپلدشت1085

99316قارقولوق سفلیزنگبارمرکزيپلدشت1086

44138قارقولوق علیازنگبارمرکزيپلدشت1087

115508قره جالوزنگبارمرکزيپلدشت1088

80350قره خوجالوزنگبارمرکزيپلدشت1089

صفحه ۴٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2621,063قلنج النمشزنگبارمرکزيپلدشت1090

58191قوطانزنگبارمرکزيپلدشت1091

81262قیرکنديزنگبارمرکزيپلدشت1092

26119قیقاجزنگبارمرکزيپلدشت1093

زنگبارمرکزيپلدشت1094
کارخانه شن وماسه شهرداري 

پلدشت
**

زنگبارمرکزيپلدشت1095
کارگاه تولید قطعات بتونی آذر 

مشک
**

**گاوداري صفر قربان نژادزنگبارمرکزيپلدشت1096

75270مرادلوي سفلیزنگبارمرکزيپلدشت1097

53184مرادلوي وسطیزنگبارمرکزيپلدشت1098

2691,091مشهدي میرزاکنديزنگبارمرکزيپلدشت1099

39115مالکنديزنگبارمرکزيپلدشت1100

36109نظرخانزنگبارمرکزيپلدشت1101

**نمایندگی زامیادزنگبارمرکزيپلدشت1102

19116احمدغریبالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1103

**اندیزهالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1104

40143اوغنالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1105

26118بابکر آبادالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1106

30112باالبانالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1107

8693,495پسوهالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1108

58194توانالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1109

**توپز آبادالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1110

42197توژالهالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1111

1221,307تی 25 پشهید حسین شهرام فرالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1112

66233حاجی غلدهالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1113

170685خرنجالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1114

1761دایه شیخیالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1115

صفحه ۴٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

618دولی گوزانالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1116

الهیجان شرقیالجانپیرانشهر1117
سدمخزنی گرده بین (در حال 

احداث)
**

**سروکانیالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1118

62265سرین چاوهالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1119

60257سنجلهالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1120

23144سیوه کده سفلیالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1121

1153سیوه کده علیاالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1122

69310شلیم جارانالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1123

1353شهرك شهیدرضوانی لک بنالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1124

**شهرك گلخانه اي مه الله سرو کانیالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1125

53231قره خضرالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1126

33171قورچاوهالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1127

56244کالنی بداغالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1128

**کانی اشکوتالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1129

77295کانی باغالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1130

**کانی خلیالنالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1131

2497کانی کلهالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1132

439کانی کیسالنالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1133

65276کانی مالالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1134

**کانی نوبتهالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1135

44172کندرالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1136

88330کیله سپیانالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1137

85323کیله علیاالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1138

431گرد مرادالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1139

53219گرداسهالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1140

148622گردکسپیانالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1141

صفحه ۴۴
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

106423گرده بنالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1142

129553گرگول سفلیالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1143

71265گرگول علیاالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1144

59290گنه دارالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1145

87396لکینالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1146

**مزرعه بازرگهالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1147

**مزرعه دیلکهالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1148

**مزرعه سیدآبادالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1149

**مزرعه شیوه برسیالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1150

**مزرعه کانی زردالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1151

**مزرعه کله کوله سفلیالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1152

**مزرعه کله کوله علیاالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1153

**مزرعه کورهالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1154

**مزرعه کیله سفلیالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1155

**مزرعه هوشینالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1156

60326میشه ده سفلیالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1157

1045میشه ده علیاالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1158

835هابلسالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1159

524یاقوشالهیجان شرقیالجانپیرانشهر1160

39226پادگان جلدیانالهیجان غربیالجانپیرانشهر1161

**پاسگاه شهید صیاد شیرازيالهیجان غربیالجانپیرانشهر1162

49193پیره کانیالهیجان غربیالجانپیرانشهر1163

4341,570جلدیانالهیجان غربیالجانپیرانشهر1164

**حمزه آباد سفلیالهیجان غربیالجانپیرانشهر1165

832حمزه آباد علیاالهیجان غربیالجانپیرانشهر1166

77309خالدارالهیجان غربیالجانپیرانشهر1167

صفحه ۴۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2891,107رزگاريالهیجان غربیالجانپیرانشهر1168

59239زبکاالهیجان غربیالجانپیرانشهر1169

**سد سیلوهالهیجان غربیالجانپیرانشهر1170

80286سیلوهالهیجان غربیالجانپیرانشهر1171

86316قوبهالهیجان غربیالجانپیرانشهر1172

**کارخانه قند رزگاريالهیجان غربیالجانپیرانشهر1173

26103کارخانه قندپیرانشهرالهیجان غربیالجانپیرانشهر1174

179785کولیجالهیجان غربیالجانپیرانشهر1175

50176گرد کوالنالهیجان غربیالجانپیرانشهر1176

133494گرده سورالهیجان غربیالجانپیرانشهر1177

81325ماشکانالهیجان غربیالجانپیرانشهر1178

2396هوارابیدالهیجان غربیالجانپیرانشهر1179

36176امین آبادپیرانمرکزيپیرانشهر1180

514آبلسپیرانمرکزيپیرانشهر1181

105440بادین آبادپیرانمرکزيپیرانشهر1182

725بایرام آبادپیرانمرکزيپیرانشهر1183

163657بن درهپیرانمرکزيپیرانشهر1184

94800پادگان پیرانشهرپیرانمرکزيپیرانشهر1185

**توپخانه ارتشپیرانمرکزيپیرانشهر1186

74259جرانپیرانمرکزيپیرانشهر1187

89347چیانهپیرانمرکزيپیرانشهر1188

**خواجه علیپیرانمرکزيپیرانشهر1189

53185دالورانپیرانمرکزيپیرانشهر1190

51258دیلزهپیرانمرکزيپیرانشهر1191

933زیدانپیرانمرکزيپیرانشهر1192

3271,323زیوهپیرانمرکزيپیرانشهر1193

صفحه ۴۶
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1663سر کردکانپیرانمرکزيپیرانشهر1194

57251سوغان لوپیرانمرکزيپیرانشهر1195

516شهرك دیلزه مکان مستقلپیرانمرکزيپیرانشهر1196

33121شهرك صنعتی پیرانشهرپیرانمرکزيپیرانشهر1197

174643قلعه تراشپیرانمرکزيپیرانشهر1198

2278قلعه سیداحمدپیرانمرکزيپیرانشهر1199

58222قیز قپانپیرانمرکزيپیرانشهر1200

219914کله کینپیرانمرکزيپیرانشهر1201

227981کهنه الهیجانپیرانمرکزيپیرانشهر1202

72277گاسوره دهپیرانمرکزيپیرانشهر1203

2896گردم خانهپیرانمرکزيپیرانشهر1204

**گروهان احتیاط چیانهپیرانمرکزيپیرانشهر1205

183747گزگسکپیرانمرکزيپیرانشهر1206

2278گل آبادپیرانمرکزيپیرانشهر1207

**گمرك تمرچین پیرانشهرپیرانمرکزيپیرانشهر1208

**مزرعه تمرچینپیرانمرکزيپیرانشهر1209

**مزرعه قمطرهپیرانمرکزيپیرانشهر1210

پیرانمرکزيپیرانشهر1211
مزرعه مالطاهرارجمندي مزرعه 

مستقل
**

**مزرعه وتمان آبادپیرانمرکزيپیرانشهر1212

93398نمنچهپیرانمرکزيپیرانشهر1213

157567اشنوزنگالهیجانمرکزيپیرانشهر1214

46196برده گلالهیجانمرکزيپیرانشهر1215

49275برك مرانالهیجانمرکزيپیرانشهر1216

42206خراپاالهیجانمرکزيپیرانشهر1217

1479خره بردشانالهیجانمرکزيپیرانشهر1218

4982,007دربکهالهیجانمرکزيپیرانشهر1219

صفحه ۴٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

128503ریگ آبادالهیجانمرکزيپیرانشهر1220

68283زنگ آبادالهیجانمرکزيپیرانشهر1221

30150زینواینجانالهیجانمرکزيپیرانشهر1222

840کاسه گرانالهیجانمرکزيپیرانشهر1223

57221کپله حسنالهیجانمرکزيپیرانشهر1224

30129گرداشوانالهیجانمرکزيپیرانشهر1225

**گرده گورانالهیجانمرکزيپیرانشهر1226

521گنده گوالن سفلیالهیجانمرکزيپیرانشهر1227

730گنده گوالن علیاالهیجانمرکزيپیرانشهر1228

26123گنه دارالهیجانمرکزيپیرانشهر1229

81353الوینالهیجانمرکزيپیرانشهر1230

45203آبخورهمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1231

30111بادین آبادمنگورمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1232

31129بازرگانمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1233

2596باوله سفلیمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1234

1043باوله سیدانمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1235

529بدرآبادمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1236

**برده رشانمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1237

19104برده کورهمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1238

56267بسطام بگمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1239

158693بیکوسمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1240

**پایگاه سپاه شهید کاوهمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1241

2292تازه قلعهمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1242

121531ترکش سفلیمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1243

936ترکش علیامنگورغربیمرکزيپیرانشهر1244

64285حجرانمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1245

صفحه ۴٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

57243خري اغالنمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1246

**خري چغندرهمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1247

**خورچیانمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1248

942دشت گندمانمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1249

**دوچومان /دوچمن /منگورغربیمرکزيپیرانشهر1250

37190زاویه غورهمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1251

732سرتزمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1252

540سلوسمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1253

**سوستان علیامنگورغربیمرکزيپیرانشهر1254

944شالی آبادمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1255

38209شختانمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1256

21117شکرآبادمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1257

88486شهرستنمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1258

44217قباد بگیانمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1259

145706قبر حسینمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1260

75357قالتمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1261

1773قهوه خانه ترکشمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1262

29143کرمندارمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1263

51254کانی اشکومنگورغربیمرکزيپیرانشهر1264

933کانی سیبمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1265

32160کانی شینکامنگورغربیمرکزيپیرانشهر1266

40173کنه کچمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1267

196958کوپرمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1268

58222گردباسکمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1269

67270گردرحمتمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1270

50228گردشیطانمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1271

صفحه ۴٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

32155گردشینانمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1272

24104گردنعلینمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1273

2097گزگسکمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1274

1286گلکمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1275

520مام هیبهمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1276

**مزرعه پانه سرمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1277

1357ورمیشانمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1278

165743هنگ آبادمنگورغربیمرکزيپیرانشهر1279

6242,046احمدآبادسفلیاحمدآبادتخت سلیمانتکاب1280

138432احمدآبادعلیااحمدآبادتخت سلیمانتکاب1281

احمدآبادتخت سلیمانتکاب1282
اردوگاه فرهنگی و تربیتس سلمان 

فارسی
**

52187اق اطاقاحمدآبادتخت سلیمانتکاب1283

95308امین آباداحمدآبادتخت سلیمانتکاب1284

199693انگوروداحمدآبادتخت سلیمانتکاب1285

49194آرپاچاییاحمدآبادتخت سلیمانتکاب1286

25110آقدره سفلیاحمدآبادتخت سلیمانتکاب1287

208731آقدره علیااحمدآبادتخت سلیمانتکاب1288

87320آقدره وسطیاحمدآبادتخت سلیمانتکاب1289

143514آلوچلوي سفلیاحمدآبادتخت سلیمانتکاب1290

33108آلوچلوي علیااحمدآبادتخت سلیمانتکاب1291

احمدآبادتخت سلیمانتکاب1292
پمپ بنزین شرکت باران تخت 

سلیمان
**

39144جداقیهاحمدآبادتخت سلیمانتکاب1293

173552چراغتپه سفلیاحمدآبادتخت سلیمانتکاب1294

3198چراغتپه علیااحمدآبادتخت سلیمانتکاب1295

3701,275حسن آباداحمدآبادتخت سلیمانتکاب1296

122362زره شوراناحمدآبادتخت سلیمانتکاب1297

صفحه ۵٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

3397زنهارکندياحمدآبادتخت سلیمانتکاب1298

**سد مخزنی احمد آباداحمدآبادتخت سلیمانتکاب1299

**سد مخزنی ساروقاحمدآبادتخت سلیمانتکاب1300

150470شیرمرداحمدآبادتخت سلیمانتکاب1301

68265عربشاهاحمدآبادتخت سلیمانتکاب1302

282854قینرجهاحمدآبادتخت سلیمانتکاب1303

45124گوله گولهاحمدآبادتخت سلیمانتکاب1304

68225یارعزیزاحمدآبادتخت سلیمانتکاب1305

52145ینگی کنداحمدآبادتخت سلیمانتکاب1306

**اسدکنديچمنتخت سلیمانتکاب1307

75212اغبالغ علیاچمنتخت سلیمانتکاب1308

2265اغبالغ همدانیچمنتخت سلیمانتکاب1309

**اوچ حصارچمنتخت سلیمانتکاب1310

173486بابانظرچمنتخت سلیمانتکاب1311

926برنجهچمنتخت سلیمانتکاب1312

235851تازه کندنصرت آبادچمنتخت سلیمانتکاب1313

**طومارکنديچمنتخت سلیمانتکاب1314

**فاقلوچمنتخت سلیمانتکاب1315

**قازان کنديچمنتخت سلیمانتکاب1316

37112قراولخانهچمنتخت سلیمانتکاب1317

52165قره بالغچمنتخت سلیمانتکاب1318

**قره نازچمنتخت سلیمانتکاب1319

410قزل قشالقچمنتخت سلیمانتکاب1320

42128قوشابالغچمنتخت سلیمانتکاب1321

**قوشخانه سفلیچمنتخت سلیمانتکاب1322

717قوشخانه علیاچمنتخت سلیمانتکاب1323

صفحه ۵١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

35129گنبدچمنتخت سلیمانتکاب1324

36114گوگردچیچمنتخت سلیمانتکاب1325

**مجتمع تاریخی تخت سلیمانچمنتخت سلیمانتکاب1326

103328همپاچمنتخت سلیمانتکاب1327

52172آالسقلساروقتخت سلیمانتکاب1328

98328باش براتساروقتخت سلیمانتکاب1329

**تاسیسات اداره راه مکان مستقلساروقتخت سلیمانتکاب1330

2059ترمکچی پایینساروقتخت سلیمانتکاب1331

2581ترمکچیساروقتخت سلیمانتکاب1332

4921,788چوپلوساروقتخت سلیمانتکاب1333

30142خارخارساروقتخت سلیمانتکاب1334

3291,245داش قزقاپانساروقتخت سلیمانتکاب1335

2188دل دلبالغیساروقتخت سلیمانتکاب1336

70228قره عمرساروقتخت سلیمانتکاب1337

**کریم آبادساروقتخت سلیمانتکاب1338

51189کوسه پیريساروقتخت سلیمانتکاب1339

4051,378گوي اغاجساروقتخت سلیمانتکاب1340

79276مایین بالغساروقتخت سلیمانتکاب1341

3331,206نبی کنديساروقتخت سلیمانتکاب1342

309930اوغول بیگافشارمرکزيتکاب1343

1661باد محمودافشارمرکزيتکاب1344

1343بادخریدافشارمرکزيتکاب1345

**باسکول 60 تنیافشارمرکزيتکاب1346

32105بدرلوافشارمرکزيتکاب1347

**بلوك زنی عمرانیافشارمرکزيتکاب1348

**تصفیه خانه اب مکان مستقلافشارمرکزيتکاب1349

صفحه ۵٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

افشارمرکزيتکاب1350
تولید خوراك دام و طیور(افشار 

خوراك)
**

134433چهارطاقافشارمرکزيتکاب1351

816چیچکلوافشارمرکزيتکاب1352

39129ساري جالوافشارمرکزيتکاب1353

**سرد خانه  3000تنی بلقیسافشارمرکزيتکاب1354

**شهرك صنعتی تکابافشارمرکزيتکاب1355

43136فیض آبادافشارمرکزيتکاب1356

50161قجورافشارمرکزيتکاب1357

131490قره قیهافشارمرکزيتکاب1358

51166قلعه جوقافشارمرکزيتکاب1359

افشارمرکزيتکاب1360
کارگاه تیرچه بلوك زنی برادران 

نیري
**

**کارواش سعیدافشارمرکزيتکاب1361

**کوره آهک پزي قاسملوافشارمرکزيتکاب1362

**گاوداري پاشااحمديافشارمرکزيتکاب1363

**گاوداري کریم همتی مزرعه مستقلافشارمرکزيتکاب1364

**ماسه شوئی برادران نیريافشارمرکزيتکاب1365

**مرکز معاینه فنی ستیز بسترافشارمرکزيتکاب1366

**معدن سنگ تراورتنافشارمرکزيتکاب1367

213661یلقون اغاجافشارمرکزيتکاب1368

31107اسمان بالغیانصارمرکزيتکاب1369

68220اق قلعهانصارمرکزيتکاب1370

38148اي قلعه سیانصارمرکزيتکاب1371

**ایستگاه تقلیل فشار CGSانصارمرکزيتکاب1372

31106تاشه کبودانصارمرکزيتکاب1373

122408تمايانصارمرکزيتکاب1374

2280حاج باباي علیاانصارمرکزيتکاب1375

صفحه ۵٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

41135حاجی باباي سفلیانصارمرکزيتکاب1376

51173حاجی باباي وسطیانصارمرکزيتکاب1377

**دامداري حصار بابا گنجهانصارمرکزيتکاب1378

219729دورباشانصارمرکزيتکاب1379

161550سبیلانصارمرکزيتکاب1380

142460عرب شاهانصارمرکزيتکاب1381

88286قرخلوانصارمرکزيتکاب1382

89306کوتان علیاانصارمرکزيتکاب1383

**گاوداري علیزاده /مزرعه مستقل /انصارمرکزيتکاب1384

**گاوداري قدرتی /مزرعه مستقل /انصارمرکزيتکاب1385

156534گزدرهانصارمرکزيتکاب1386

**ماسه شوئی منوچهر وزیريانصارمرکزيتکاب1387

**مرغداري برادران ذوالفقاريانصارمرکزيتکاب1388

1749اقابیککرفتومرکزيتکاب1389

39151بلوزکرفتومرکزيتکاب1390

**پهلوانکرفتومرکزيتکاب1391

49200تپه بورکرفتومرکزيتکاب1392

1028تندرلوکرفتومرکزيتکاب1393

172623چپدرهکرفتومرکزيتکاب1394

2482چهارقلعهکرفتومرکزيتکاب1395

70243داشبالغکرفتومرکزيتکاب1396

35146درویش رشکرفتومرکزيتکاب1397

32120ساري باغکرفتومرکزيتکاب1398

32103ساري قورخانکرفتومرکزيتکاب1399

726طاس کندکرفتومرکزيتکاب1400

33112علی آبادنخوددرهکرفتومرکزيتکاب1401

صفحه ۵۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

619قره باباکرفتومرکزيتکاب1402

59227قلدره سفلیکرفتومرکزيتکاب1403

77323قلدره علیاکرفتومرکزيتکاب1404

162542قوجهکرفتومرکزيتکاب1405

**قیز قاپانکرفتومرکزيتکاب1406

1766نخوددرهکرفتومرکزيتکاب1407

44145یهرلوکرفتومرکزيتکاب1408

525اجاق آبادآواجیق جنوبیدشتکچالدران1409

3076ارخشانآواجیق جنوبیدشتکچالدران1410

75253اروج کنديآواجیق جنوبیدشتکچالدران1411

1767اسالم آبادآواجیق جنوبیدشتکچالدران1412

**آغبالغ ابوبکرآواجیق جنوبیدشتکچالدران1413

**آغبالغ خالدآواجیق جنوبیدشتکچالدران1414

516جبارلوآواجیق جنوبیدشتکچالدران1415

32101جنگ تپهآواجیق جنوبیدشتکچالدران1416

41155حال حال سفلیآواجیق جنوبیدشتکچالدران1417

2276حال حال علیاآواجیق جنوبیدشتکچالدران1418

67241دلک ورديآواجیق جنوبیدشتکچالدران1419

25109سازاغلآواجیق جنوبیدشتکچالدران1420

83310شادلوي سفلیآواجیق جنوبیدشتکچالدران1421

39108شادلوي علیاآواجیق جنوبیدشتکچالدران1422

**شگفتیآواجیق جنوبیدشتکچالدران1423

517صفوآواجیق جنوبیدشتکچالدران1424

**صوفی آبادآواجیق جنوبیدشتکچالدران1425

1448طهماسب کنديآواجیق جنوبیدشتکچالدران1426

520عربین کنديآواجیق جنوبیدشتکچالدران1427

صفحه ۵۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

58215قزلسوريآواجیق جنوبیدشتکچالدران1428

61244قلعه خاجآواجیق جنوبیدشتکچالدران1429

61200قلی دیزه سیآواجیق جنوبیدشتکچالدران1430

3292قهرمان کنديآواجیق جنوبیدشتکچالدران1431

1551گلآواجیق جنوبیدشتکچالدران1432

47218گل سفیدآواجیق جنوبیدشتکچالدران1433

32119مجنون سفلیآواجیق جنوبیدشتکچالدران1434

2577مجنون علیاآواجیق جنوبیدشتکچالدران1435

1348مقصود آبادآواجیق جنوبیدشتکچالدران1436

**مکان مستقل پاسگاه اغداشآواجیق جنوبیدشتکچالدران1437

**مکان مستقل پاسگاه مرزي خان گلآواجیق جنوبیدشتکچالدران1438

**مکان مستقل پاسگاه مرزي میله 190آواجیق جنوبیدشتکچالدران1439

**مکان مستقل پاسگاه مرزي میله 193آواجیق جنوبیدشتکچالدران1440

**مکان مستقل پایگاه میله 163مرزيآواجیق جنوبیدشتکچالدران1441

2158آغبالغآواجیق شمالیدشتکچالدران1442

127426بدولیآواجیق شمالیدشتکچالدران1443

144461بیگ کنديآواجیق شمالیدشتکچالدران1444

آواجیق شمالیدشتکچالدران1445
پاسگاه پیراحمدکندي /مکان مستقل 

/
**

**پاسگاه مرزي جوزرآواجیق شمالیدشتکچالدران1446

35121پیراحمدکنديآواجیق شمالیدشتکچالدران1447

1035جمال کنديآواجیق شمالیدشتکچالدران1448

716جوزرآواجیق شمالیدشتکچالدران1449

416جیق جیقآواجیق شمالیدشتکچالدران1450

94399ساري اجاقآواجیق شمالیدشتکچالدران1451

**سلمان آبادآواجیق شمالیدشتکچالدران1452

512سلیمان آغلآواجیق شمالیدشتکچالدران1453

صفحه ۵۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1047سیرانآواجیق شمالیدشتکچالدران1454

2676صوفعلی کنديآواجیق شمالیدشتکچالدران1455

182629عرب دیزجیآواجیق شمالیدشتکچالدران1456

44175علو جینیآواجیق شمالیدشتکچالدران1457

31101علی آبادآواجیق شمالیدشتکچالدران1458

74256قزیل بالغآواجیق شمالیدشتکچالدران1459

**قندخلیآواجیق شمالیدشتکچالدران1460

1134قهرمان کنديآواجیق شمالیدشتکچالدران1461

518قیان کنديآواجیق شمالیدشتکچالدران1462

**کشتازآواجیق شمالیدشتکچالدران1463

**مکان مستقل پاسگاه ساري اجاقآواجیق شمالیدشتکچالدران1464

**مکان مستقل پاسگاه سیرانآواجیق شمالیدشتکچالدران1465

آواجیق شمالیدشتکچالدران1466
مکان مستقل پاسگاه مرزي جمال 

کندي
**

آواجیق شمالیدشتکچالدران1467
مکان مستقل پاسگاه مرزي سلمان 

آباد
**

آواجیق شمالیدشتکچالدران1468
مکان مستقل پاسگاه مرزي سلمان 

عاقل
**

**مکان مستقل پاسگاه مرزي نفطوآواجیق شمالیدشتکچالدران1469

**مکان مستقل پاسگاه نادوآواجیق شمالیدشتکچالدران1470

**مکان مستقل پایگاه میله 72مرزيآواجیق شمالیدشتکچالدران1471

**نادوآواجیق شمالیدشتکچالدران1472

**نفطوآواجیق شمالیدشتکچالدران1473

44139ارکوینببه جیکمرکزيچالدران1474

**اغمزارملک کنديببه جیکمرکزيچالدران1475

1846آغداشببه جیکمرکزيچالدران1476

39148بابااحمدببه جیکمرکزيچالدران1477

2043بایطمیشببه جیکمرکزيچالدران1478

**تازه کندببه جیکمرکزيچالدران1479

صفحه ۵٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1336جفالببه جیکمرکزيچالدران1480

927حسن کنديببه جیکمرکزيچالدران1481

830داش بالغببه جیکمرکزيچالدران1482

722داشکسنببه جیکمرکزيچالدران1483

**دره کنديببه جیکمرکزيچالدران1484

1130دیل بیلمزببه جیکمرکزيچالدران1485

914شاه منصورببه جیکمرکزيچالدران1486

617شوربالغببه جیکمرکزيچالدران1487

3279صونا بالغیببه جیکمرکزيچالدران1488

619عباس کنديببه جیکمرکزيچالدران1489

30101عبدالرزاقببه جیکمرکزيچالدران1490

42121عرفاتببه جیکمرکزيچالدران1491

49علی مردانببه جیکمرکزيچالدران1492

72217قرخ بالغببه جیکمرکزيچالدران1493

153473قرنقوببه جیکمرکزيچالدران1494

411قره تولکی سفلیببه جیکمرکزيچالدران1495

924قره تولکی علیاببه جیکمرکزيچالدران1496

35122قره کلیساببه جیکمرکزيچالدران1497

929قوري ناوسفلیببه جیکمرکزيچالدران1498

413قوري ناوعلیاببه جیکمرکزيچالدران1499

31102قوشابالغ سفلیببه جیکمرکزيچالدران1500

62207قوشابالغ علیاببه جیکمرکزيچالدران1501

1239قوالرببه جیکمرکزيچالدران1502

1860قیز خاشلوببه جیکمرکزيچالدران1503

2468کران سفلیببه جیکمرکزيچالدران1504

924کران علیاببه جیکمرکزيچالدران1505

صفحه ۵٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1232کران وسطببه جیکمرکزيچالدران1506

620محمد صالحببه جیکمرکزيچالدران1507

616محمداقاسفلیببه جیکمرکزيچالدران1508

518محمداقاعلیاببه جیکمرکزيچالدران1509

724مزرعه مجنونببه جیکمرکزيچالدران1510

**مزرعه ملک کنديببه جیکمرکزيچالدران1511

1035مشهدي کنديببه جیکمرکزيچالدران1512

78270میر آباد یوشانلیببه جیکمرکزيچالدران1513

1138نیازببه جیکمرکزيچالدران1514

514یایچیببه جیکمرکزيچالدران1515

55206یومري داشببه جیکمرکزيچالدران1516

34133ابگرمچالدران جنوبیمرکزيچالدران1517

25121انبار علیاچالدران جنوبیمرکزيچالدران1518

77312انبارسفلیچالدران جنوبیمرکزيچالدران1519

39161انبارمارانچالدران جنوبیمرکزيچالدران1520

42163اینچه صالح سفلیچالدران جنوبیمرکزيچالدران1521

834اینچه صالح علیاچالدران جنوبیمرکزيچالدران1522

1661بابانورچالدران جنوبیمرکزيچالدران1523

45216بغلچی سفلیچالدران جنوبیمرکزيچالدران1524

834بغلچی علیاچالدران جنوبیمرکزيچالدران1525

**بکوکنديچالدران جنوبیمرکزيچالدران1526

**پاییزآبادچالدران جنوبیمرکزيچالدران1527

**پست 132,20 کیلووات چالدرانچالدران جنوبیمرکزيچالدران1528

62258تاتکنديچالدران جنوبیمرکزيچالدران1529

32114تغنیت علیاچالدران جنوبیمرکزيچالدران1530

1448تغنیت وسطچالدران جنوبیمرکزيچالدران1531

صفحه ۵٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

24143تقی کنديچالدران جنوبیمرکزيچالدران1532

32121تولکی تپه سیچالدران جنوبیمرکزيچالدران1533

33155خان بغلچیچالدران جنوبیمرکزيچالدران1534

32116خان صدرچالدران جنوبیمرکزيچالدران1535

140416خضرلوچالدران جنوبیمرکزيچالدران1536

1646داردره سیچالدران جنوبیمرکزيچالدران1537

83350دلیکداشچالدران جنوبیمرکزيچالدران1538

533دمیرچیچالدران جنوبیمرکزيچالدران1539

2091دوشان تپهچالدران جنوبیمرکزيچالدران1540

**زلولچالدران جنوبیمرکزيچالدران1541

520زنکرهچالدران جنوبیمرکزيچالدران1542

1357سعیدآبادچالدران جنوبیمرکزيچالدران1543

149658سکریکچالدران جنوبیمرکزيچالدران1544

109455شیخ سلوي سفلیچالدران جنوبیمرکزيچالدران1545

2170شیخ سلوي علیاچالدران جنوبیمرکزيچالدران1546

2182صدرچالدران جنوبیمرکزيچالدران1547

**علی پسندچالدران جنوبیمرکزيچالدران1548

831عموخانزي سفلیچالدران جنوبیمرکزيچالدران1549

612عموخانزي علیاچالدران جنوبیمرکزيچالدران1550

173759عیسی گولیچالدران جنوبیمرکزيچالدران1551

**قاشقا بالغ علیاچالدران جنوبیمرکزيچالدران1552

47155قاشقابالغ سفلیچالدران جنوبیمرکزيچالدران1553

**قرمزي داش انبارچالدران جنوبیمرکزيچالدران1554

212930قره جه وران سفلیچالدران جنوبیمرکزيچالدران1555

26118قره جه وران علیاچالدران جنوبیمرکزيچالدران1556

29104قره چی بالغچالدران جنوبیمرکزيچالدران1557

صفحه ۶٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

629قوري گلچالدران جنوبیمرکزيچالدران1558

**کاخانه تولید قند چالدرانچالدران جنوبیمرکزيچالدران1559

122507کردکنديچالدران جنوبیمرکزيچالدران1560

417مادلوي چالدرانچالدران جنوبیمرکزيچالدران1561

چالدران جنوبیمرکزيچالدران1562
مجتمع کشت و صنعت آیدانه 

چالدران
**

43186مخمورچالدران جنوبیمرکزيچالدران1563

2741,225مخورچالدران جنوبیمرکزيچالدران1564

**مزرعه مندلیخچالدران جنوبیمرکزيچالدران1565

**مسجدلوي سفلی /مزرعه /چالدران جنوبیمرکزيچالدران1566

**مسجدلوي علیاچالدران جنوبیمرکزيچالدران1567

**مکان مستقل پاسگاه شیخ سلوچالدران جنوبیمرکزيچالدران1568

**مکان مستقل پاسگاه مخمورچالدران جنوبیمرکزيچالدران1569

چالدران جنوبیمرکزيچالدران1570
مکان مستقل پاسگاه مرزي شیخ 

شیلوي علیا
**

**مکان مستقل پاسگاه مرزي ناورچالدران جنوبیمرکزيچالدران1571

**مکان مستقل پاسگاه مرزي یکمالهچالدران جنوبیمرکزيچالدران1572

33143ملحملوسفلیچالدران جنوبیمرکزيچالدران1573

110404ملحملوعلیاچالدران جنوبیمرکزيچالدران1574

**میرزاخانچالدران جنوبیمرکزيچالدران1575

**نادرآبادچالدران جنوبیمرکزيچالدران1576

72300ناورچالدران جنوبیمرکزيچالدران1577

2171نبی کنديچالدران جنوبیمرکزيچالدران1578

**هنگ مرزي قره چی بالغچالدران جنوبیمرکزيچالدران1579

**یکماله سفلیچالدران جنوبیمرکزيچالدران1580

1671یوسف آبادچالدران جنوبیمرکزيچالدران1581

2995امامقلی کندي سفلیچالدران شمالیمرکزيچالدران1582

49171امامقلی کندي علیاچالدران شمالیمرکزيچالدران1583

صفحه ۶١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**ایستگاه تقلیل فشار گازچالدران شمالیمرکزيچالدران1584

49150اینچه سفلیچالدران شمالیمرکزيچالدران1585

83322اینچه علیاچالدران شمالیمرکزيچالدران1586

1869آبارا باشیچالدران شمالیمرکزيچالدران1587

72319آغدوزچالدران شمالیمرکزيچالدران1588

725آغدیزجچالدران شمالیمرکزيچالدران1589

1757آغوزانچالدران شمالیمرکزيچالدران1590

513آق بالغ میدانچالدران شمالیمرکزيچالدران1591

**آیزلوچالدران شمالیمرکزيچالدران1592

104355بابالويچالدران شمالیمرکزيچالدران1593

48195بز قلعهچالدران شمالیمرکزيچالدران1594

**پادگان سپاهچالدران شمالیمرکزيچالدران1595

**پاسگاه انتظامی حراملوچالدران شمالیمرکزيچالدران1596

**پمپ بنزین یزدانیچالدران شمالیمرکزيچالدران1597

118436تازه کند چغالچالدران شمالیمرکزيچالدران1598

730تختروان سفلیچالدران شمالیمرکزيچالدران1599

83381تختروان علیاچالدران شمالیمرکزيچالدران1600

2083جگنچالدران شمالیمرکزيچالدران1601

612جلیل کنديچالدران شمالیمرکزيچالدران1602

**چاوشچالدران شمالیمرکزيچالدران1603

96432چوخور کنديچالدران شمالیمرکزيچالدران1604

**حاچاقیهچالدران شمالیمرکزيچالدران1605

36135حراملوچالدران شمالیمرکزيچالدران1606

931خان امیرچالدران شمالیمرکزيچالدران1607

**دامداري ولیزادهچالدران شمالیمرکزيچالدران1608

2187روضچالدران شمالیمرکزيچالدران1609

صفحه ۶٢
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414ریحانلوي سفلیچالدران شمالیمرکزيچالدران1610

58177ریحانلوي علیاچالدران شمالیمرکزيچالدران1611

1032ریحانلوي وسطیچالدران شمالیمرکزيچالدران1612

120407زاویه سفلیچالدران شمالیمرکزيچالدران1613

43123زاویه علیاچالدران شمالیمرکزيچالدران1614

**سدبارونچالدران شمالیمرکزيچالدران1615

3221,092سدلچالدران شمالیمرکزيچالدران1616

**شه سوارچالدران شمالیمرکزيچالدران1617

1447صدر الدینچالدران شمالیمرکزيچالدران1618

79253عباس کنديچالدران شمالیمرکزيچالدران1619

832عنتر کندي سفلیچالدران شمالیمرکزيچالدران1620

1963عنتر کندي وسطیچالدران شمالیمرکزيچالدران1621

1245عنترکندي علیاچالدران شمالیمرکزيچالدران1622

42143قادوکنديچالدران شمالیمرکزيچالدران1623

2578قرمزداشچالدران شمالیمرکزيچالدران1624

44144قره آغلچالدران شمالیمرکزيچالدران1625

**کشتارگاه شهرداريچالدران شمالیمرکزيچالدران1626

1789گرگرهچالدران شمالیمرکزيچالدران1627

111359گل اشاقیچالدران شمالیمرکزيچالدران1628

31128مادلوي کودكچالدران شمالیمرکزيچالدران1629

**مخزن 2000متر مکعبی شهداي چالدچالدران شمالیمرکزيچالدران1630

چالدران شمالیمرکزيچالدران1631
مخزن 2500متر مکعبی شهداي 

چالد
**

45138مزرعهچالدران شمالیمرکزيچالدران1632

**مزرعه شریلوچالدران شمالیمرکزيچالدران1633

925معصومکنديچالدران شمالیمرکزيچالدران1634

**مکان مستقل اسطبل دادگرچالدران شمالیمرکزيچالدران1635

صفحه ۶٣
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510میدانچالدران شمالیمرکزيچالدران1636

50244وکیلچالدران شمالیمرکزيچالدران1637

144543الهوردي کنديحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1638

حاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1639
انباري و پارك موتوري کارخانه قند 

خوي
**

2881,200بابل آبادحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1640

**بالل آبادحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1641

113444بیگ درویشحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1642

حاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1643
تعویض روغنو پنچر گیري برادران و 

چادر دوزي و رستوران سن سون
**

**تیرچه بلوك چایپاره قلی زادهحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1644

**جایگاه سوخت CNG شهرداريحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1645

72236حاجی احمدکنديحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1646

4341,394حاجیالرحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1647

102357حسین بیگلوحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1648

**دامداريحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1649

**دامداري احمد پورحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1650

**دامداري عزیز اکبريحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1651

**دامداري یوسفیحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1652

86278دیزج حاتمخانحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1653

201581زنگالن سفلیحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1654

106299زنگالن علیاحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1655

**شرکت مس آباتیحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1656

حاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1657
شرےت حمل و نقل سپاهان و پایگاه 

امداد بین شهري هالل احمر
**

63278طاهرآبادحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1658

**قارنی یاریخحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1659

29103کورابالغحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1660

**مکان مستقل پمپبنزینحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1661

صفحه ۶۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**مکان مستقل راهدارخانهحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1662

حاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1663
مکان مستقل معدن سنگ وگچ 

تعاونی شماره 9
**

1555یوسف کنديحاجیالرجنوبیحاجیالرچایپاره1664

67228اسماعیل کهریزيحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1665

**انبار شرکت گازحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1666

58183پیریادگارحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1667

68231تاج خاتونحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1668

**تاسیسات سیلندر پرکنیحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1669

44181حسین آبادحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1670

**دامداري یعقوب اسماعیلیحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1671

108455دامداماحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1672

**شرکت فرش پدیده آذربایجانحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1673

938شورکهریزحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1674

**شهرك صنعتی قره ضیاالدینحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1675

148653شیرین بالغحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1676

**صنایع ام-دي-اف رضا محمدپورحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1677

**صنایع چوب رضاحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1678

1969قره تپهحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1679

623قزلجه گلحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1680

2574قوچاشحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1681

**کارخانه آجر سفال قره ضیاالدینحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1682

حاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1683
کارخانه آسفالت شهرداري قره 

ضیاالدین
**

حاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1684
کارگاه تولید قطعات بتنی گسترش 

سازه هاي بتنی
**

95302کمال آبادحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1685

**مرغداري لطیف احمديحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1686

**مکان مستقل ایستگاه رادارحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1687

صفحه ۶۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**مکان مستقل کارخانه گچ سفیدمرمرحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1688

34105میرزاحسامحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1689

**ناحیه صنعتی قره ضیاالدینحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1690

1237یتیم اغلیحاجیالرشمالیحاجیالرچایپاره1691

**اخورلوچورسمرکزيچایپاره1692

**ایگدلوي سفلیچورسمرکزيچایپاره1693

1129ایگدلوي علیاچورسمرکزيچایپاره1694

2588باالکهریزچورسمرکزيچایپاره1695

6602,081چورسچورسمرکزيچایپاره1696

3696چیرکنديچورسمرکزيچایپاره1697

38127حمزیان سفلیچورسمرکزيچایپاره1698

2891حمزیان علیاچورسمرکزيچایپاره1699

252830خانقاه چورسچورسمرکزيچایپاره1700

**دل کنديچورسمرکزيچایپاره1701

1666علی آبادچورسمرکزيچایپاره1702

2996فیض آبادچورسمرکزيچایپاره1703

61186قره کهریزچورسمرکزيچایپاره1704

**قمشکان علیاچورسمرکزيچایپاره1705

193647قنات میرزا جلیلچورسمرکزيچایپاره1706

513قوزلوي خانیهچورسمرکزيچایپاره1707

74292مرقشهچورسمرکزيچایپاره1708

1539اجايقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1709

40176اغمزارکردقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1710

258827بادکیقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1711

131447بسطامقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1712

2169بندلیقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1713

صفحه ۶۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1234بهستانقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1714

قره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1715
پست 132,20 کیلوولت قره 

ضیاالدین
**

414جیل قواقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1716

833چومرانقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1717

728چیرقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1718

526دورت اغاچقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1719

412دوزكقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1720

516دوه آغلیقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1721

**سالطهقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1722

**سد مخزنی آق چايقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1723

89352سلوکلوقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1724

1456شطوقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1725

**شکر بالغی سفلیقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1726

515شکربالغی علیاقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1727

**شورجه حسین آبادقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1728

87315شوریکقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1729

835عباس بالغیقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1730

**قره اغاجقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1731

**قره بویاقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1732

5812,141قره کنديقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1733

44124قمشکان سفلیقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1734

141532قنات باقر بیگقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1735

56215قورول سفلیقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1736

921قورول علیاقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1737

72248کسیانقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1738

42157کفیلقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1739

صفحه ۶٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

41139کورشقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1740

518کوزدکنقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1741

3391,189مسکن مهر چایپارهقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1742

63195نعلبندقره ضیاءالدینمرکزيچایپاره1743

**اجرپزي علیزادگانایواوغلیایواوغلیخوي1744

1168اعتضادیهایواوغلیایواوغلیخوي1745

202638اغبالغایواوغلیایواوغلیخوي1746

**انبار سنگ بارشایواوغلیایواوغلیخوي1747

**اورژانس بین راهیایواوغلیایواوغلیخوي1748

**ایستگاه پمپ گازایواوغلیایواوغلیخوي1749

192541بیزندهایواوغلیایواوغلیخوي1750

3781,139بیله وارایواوغلیایواوغلیخوي1751

**پارکینگ شهرداري ایواغلیایواوغلیایواوغلیخوي1752

ایواوغلیایواوغلیخوي1753
پایگاه امداد جاده اي ایواغلی شهید 

عسگري
**

**پرورش بوقلمون محمدپورایواوغلیایواوغلیخوي1754

4071,220پیرکنديایواوغلیایواوغلیخوي1755

134427تپه باشیایواوغلیایواوغلیخوي1756

**تصفیه نمک سپید بلورایواوغلیایواوغلیخوي1757

ایواوغلیایواوغلیخوي1758
تولیدات ادوات کشاورزي وراه شهر 

ایواغلی
**

ایواوغلیایواوغلیخوي1759
جایگاه پمپ بنزین و خدمات رفاهی 

تیر پارك
**

**جوشکاري منصور و غذاخوري قایمایواوغلیایواوغلیخوي1760

416حسین آباد مراکانایواوغلیایواوغلیخوي1761

**دامداريایواوغلیایواوغلیخوي1762

**دامداريایواوغلیایواوغلیخوي1763

**دامداري ابراهیم زاهديایواوغلیایواوغلیخوي1764

**دامداري انبريایواوغلیایواوغلیخوي1765

صفحه ۶٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**دامداري بهبرانایواوغلیایواوغلیخوي1766

**دامداري تیمور زارعیایواوغلیایواوغلیخوي1767

**دامداري حاج غالمرضا صحرائیایواوغلیایواوغلیخوي1768

**دامداري حسن عبدالخانیایواوغلیایواوغلیخوي1769

**دامداري دنیويایواوغلیایواوغلیخوي1770

**دامداري سید هدایت موسويایواوغلیایواوغلیخوي1771

**دامداري شهریار زارعیایواوغلیایواوغلیخوي1772

**دامداري علی محمديایواوغلیایواوغلیخوي1773

**دامداري قنیمتایواوغلیایواوغلیخوي1774

**دامداري کمالایواوغلیایواوغلیخوي1775

**دامداري لکستانیایواوغلیایواوغلیخوي1776

**دامداري محمد ابراهیم جلفاییایواوغلیایواوغلیخوي1777

**دامداري موسويایواوغلیایواوغلیخوي1778

**دامداري یاسین محمد علی جلفاییایواوغلیایواوغلیخوي1779

**راهدارخانه ایو اغلیایواوغلیایواوغلیخوي1780

**رستوران اولدوزایواوغلیایواوغلیخوي1781

**رستوران ایپک یولایواوغلیایواوغلیخوي1782

**رستوران دنیزایواوغلیایواوغلیخوي1783

**رستوران زیتونایواوغلیایواوغلیخوي1784

**رستوران ساحل و ایواغلیایواوغلیایواوغلیخوي1785

**رستوران میالدایواوغلیایواوغلیخوي1786

**رستوران ولیعصرایواوغلیایواوغلیخوي1787

ایواوغلیایواوغلیخوي1788
رستوران یولداشالر ي حمل ونقل 

قیزیل بار
**

**سنگ بري شفائیایواوغلیایواوغلیخوي1789

**سوپر مارکت وغذاخوري سبزایواوغلیایواوغلیخوي1790

6382,045سیه بازایواوغلیایواوغلیخوي1791

صفحه ۶٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**شرکت تعاونی سنگبري 24 خويایواوغلیایواوغلیخوي1792

**شرکت حمل ونقل بستان ترابرایواوغلیایواوغلیخوي1793

ایواوغلیایواوغلیخوي1794
شرکت حمل ونقل راهبران ترابر 

خوي
**

**شرکت حمل ونقل معین بارایواوغلیایواوغلیخوي1795

**شرکت سامان بار خويایواوغلیایواوغلیخوي1796

ایواوغلیایواوغلیخوي1797
قالیشویی و معاینه فنی شمالغرب 

برادران طالبی
**

**کارخانه آسفالت برادران رضائیایواوغلیایواوغلیخوي1798

**کارخانه آسفالت شهرداري ایواغلیایواوغلیایواوغلیخوي1799

**کارخانه سیمان آذرآبادگانایواوغلیایواوغلیخوي1800

**کارخانه گچ بسته بندي خويایواوغلیایواوغلیخوي1801

**کارخانه موکت ویالایواوغلیایواوغلیخوي1802

**کارگاه تیرچه بلوك قره بالغیایواوغلیایواوغلیخوي1803

**کارگاه شرکت ترانشه پل راهایواوغلیایواوغلیخوي1804

**کارواش حسنایواوغلیایواوغلیخوي1805

**کارواش ییکالماایواوغلیایواوغلیخوي1806

**کارخانه نساجیایواوغلیایواوغلیخوي1807

185621مراکانایواوغلیایواوغلیخوي1808

**مرغداريایواوغلیایواوغلیخوي1809

**مرغداري امیرایواوغلیایواوغلیخوي1810

**مرغداري امیر 2ایواوغلیایواوغلیخوي1811

**مرغداري تعاونی 4ایواوغلیایواوغلیخوي1812

**مرغداري حسین دوشابخورایواوغلیایواوغلیخوي1813

**مرغداري خوي مرغایواوغلیایواوغلیخوي1814

**مرغداري شرکت آذر ماکیانایواوغلیایواوغلیخوي1815

**مرغداري طباطباییایواوغلیایواوغلیخوي1816

**مرغداري عدلایواوغلیایواوغلیخوي1817

صفحه ٧٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**مرغداري فجر خويایواوغلیایواوغلیخوي1818

**مرغداري متروکهایواوغلیایواوغلیخوي1819

**مرغداري مجید طایفه حسین لوایواوغلیایواوغلیخوي1820

**مسجدایواوغلیایواوغلیخوي1821

87281مظفرآبادایواوغلیایواوغلیخوي1822

ایواوغلیایواوغلیخوي1823
مکان مستقل پاسگاه انتظامی 

ایواوغل
**

**مکان مستقل کارخانه گچ تعاونی 19ایواوغلیایواوغلیخوي1824

**وخانه مسکونی محمد علی رضیی نیاایواوغلیایواوغلیخوي1825

83290یاریم قیهایواوغلیایواوغلیخوي1826

928ارسیولدیانایواوغلیخوي1827

201710اغشلوولدیانایواوغلیخوي1828

222739باغ درقولدیانایواوغلیخوي1829

37130چشمهولدیانایواوغلیخوي1830

232853زارعانولدیانایواوغلیخوي1831

**قانی قیهولدیانایواوغلیخوي1832

126393ملهزانولدیانایواوغلیخوي1833

92290نواییولدیانایواوغلیخوي1834

5001,572ولدیانولدیانایواوغلیخوي1835

102310ویشلق سفلیولدیانایواوغلیخوي1836

209611ویشلق علیاولدیانایواوغلیخوي1837

39186بردرش سفلیالندصفائیهخوي1838

93395بردرش علیاالندصفائیهخوي1839

44240برژوكالندصفائیهخوي1840

66258بلبانالندصفائیهخوي1841

2401,060بلسورسفلیالندصفائیهخوي1842

171811بلسورعلیاالندصفائیهخوي1843

صفحه ٧١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

40190تودانالندصفائیهخوي1844

38165جنگسرالندصفائیهخوي1845

58300چخماقالندصفائیهخوي1846

120499چکمه زرالندصفائیهخوي1847

2771,249دیزج الندالندصفائیهخوي1848

62275طورهالندصفائیهخوي1849

45201قزل اغلالندصفائیهخوي1850

2299قورشاق لوالندصفائیهخوي1851

102426کرکوشالندصفائیهخوي1852

24109مصطفی آبادالندصفائیهخوي1853

**مکان مستقل پاسگاه بله سورسفلیالندصفائیهخوي1854

**مکان مستقل پاسگاه طورهالندصفائیهخوي1855

**مکان مستقل پاسگاه قورشاه لوالندصفائیهخوي1856

**مکان مستقل پاسگاه کرکوشالندصفائیهخوي1857

**مکان مستقل پاسگاه نظربیگالندصفائیهخوي1858

**مکان مستقل پایگاه بورانالندصفائیهخوي1859

108499یارپاقلوالندصفائیهخوي1860

27106اریکلوسکمن آبادصفائیهخوي1861

**اورتاکندسکمن آبادصفائیهخوي1862

100434آغ باشسکمن آبادصفائیهخوي1863

172726آغبالغ سفلیسکمن آبادصفائیهخوي1864

126568آغبالغ علیاسکمن آبادصفائیهخوي1865

**آق توپراقسکمن آبادصفائیهخوي1866

**دامداريسکمن آبادصفائیهخوي1867

1566دمدمسکمن آبادصفائیهخوي1868

47189دنبکیسکمن آبادصفائیهخوي1869

صفحه ٧٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**دیبکسکمن آبادصفائیهخوي1870

4581,640زاویهسکمن آبادصفائیهخوي1871

**سنتسکمن آبادصفائیهخوي1872

**سنت علیاسکمن آبادصفائیهخوي1873

78269شگفتیسکمن آبادصفائیهخوي1874

101323شوریکسکمن آبادصفائیهخوي1875

47181علی شیخسکمن آبادصفائیهخوي1876

3096قارنجهسکمن آبادصفائیهخوي1877

79330قره اغاجسکمن آبادصفائیهخوي1878

2683قره قوش سفلیسکمن آبادصفائیهخوي1879

36149قره قوش علیاسکمن آبادصفائیهخوي1880

182605قریسسکمن آبادصفائیهخوي1881

130496قزلجهسکمن آبادصفائیهخوي1882

2067قزلداش سفلیسکمن آبادصفائیهخوي1883

81292قزلداش علیاسکمن آبادصفائیهخوي1884

191675قوردریک علیاسکمن آبادصفائیهخوي1885

64205قوردیک سفلیسکمن آبادصفائیهخوي1886

**قورقانسکمن آبادصفائیهخوي1887

**قیز وانیسکمن آبادصفائیهخوي1888

108389قینر سفلیسکمن آبادصفائیهخوي1889

47171قینرعلیاسکمن آبادصفائیهخوي1890

3101,047کلوانسسکمن آبادصفائیهخوي1891

176764کاپوتسکمن آبادصفائیهخوي1892

418کلیساسکمن آبادصفائیهخوي1893

**کولوسسکمن آبادصفائیهخوي1894

79324گرم درهسکمن آبادصفائیهخوي1895

صفحه ٧٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

98360گلدورسکمن آبادصفائیهخوي1896

50240گله پرانسکمن آبادصفائیهخوي1897

728محمدشلیسکمن آبادصفائیهخوي1898

**مزرعه کوچه مشکسکمن آبادصفائیهخوي1899

1474مالاسماعیلسکمن آبادصفائیهخوي1900

78251ممش خانسکمن آبادصفائیهخوي1901

25129هدرسکمن آبادصفائیهخوي1902

231813آلمالوزريقطورخوي1903

72284تاریمیشزريقطورخوي1904

163652چالیانزريقطورخوي1905

230938راویانزريقطورخوي1906

3661,611زريزريقطورخوي1907

2591صالح آبادزريقطورخوي1908

139605علی سرمهزريقطورخوي1909

2397قره گلزريقطورخوي1910

149632قیله لیقزريقطورخوي1911

132591کفچرینزريقطورخوي1912

4691,989گوگردزريقطورخوي1913

زريقطورخوي1914
مکان مستقل پاسگاه حفاظتی دره 

خان
**

**ایستگاه رازيقطورقطورخوي1915

**بازارچه مشترك رازيقطورقطورخوي1916

194724بلجوكقطورقطورخوي1917

**پاسگاه بلجوكقطورقطورخوي1918

**پاسگاه سپاهقطورقطورخوي1919

**پاسگاه مرزي میله 326قطورقطورخوي1920

**پاسگاه هسته جوكقطورقطورخوي1921

صفحه ٧۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

140571ترس آبادقطورقطورخوي1922

2871,209حبش سفلیقطورقطورخوي1923

2741,200حبش علیاقطورقطورخوي1924

232914رازيقطورقطورخوي1925

**راهدار خانه و کارگاه شرکت بهاكقطورقطورخوي1926

632شریفآبادقطورقطورخوي1927

521عارف آبادقطورقطورخوي1928

**غذاخوري کوهستانقطورقطورخوي1929

**کارخانه ماسه شویی عمران سازانقطورقطورخوي1930

845کلت سفلیقطورقطورخوي1931

26174کلت علیاقطورقطورخوي1932

152603کوتان آبادقطورقطورخوي1933

2551,069گرناویکقطورقطورخوي1934

2491,067گیورانقطورقطورخوي1935

3381,306مخینقطورقطورخوي1936

**مکان مستقل بازارمشترك قطورقطورقطورخوي1937

**مکان مستقل پاسگاه ترس آبادقطورقطورخوي1938

**مکان مستقل پاسگاه مرزي میله 291قطورقطورخوي1939

2961,257میرعمرقطورقطورخوي1940

23119نجیب آبادقطورقطورخوي1941

132584هسته جوكقطورقطورخوي1942

2178یوسف آبادقطورقطورخوي1943

5152,141احمدآباددیزجمرکزيخوي1944

1235اغدرهدیزجمرکزيخوي1945

**اق بالغ میداندیزجمرکزيخوي1946

3511,312اکبرآباددیزجمرکزيخوي1947

صفحه ٧۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

206758اگري بوجاقدیزجمرکزيخوي1948

58202القویروقدیزجمرکزيخوي1949

**ایستگاه تحقیقات کشاورزيدیزجمرکزيخوي1950

31110آدي یاماندیزجمرکزيخوي1951

2,5819,256بدل آباددیزجمرکزيخوي1952

102319پارچیدیزجمرکزيخوي1953

دیزجمرکزيخوي1954
تاسیسات آب رسانی شهري مخزن 

1000 متر مکعبی
**

دیزجمرکزيخوي1955
تاالر پرددیس و کارواش و 

مرغداري
**

**تیرچه بلوك باقريدیزجمرکزيخوي1956

**جایگاه CNGخلیج فارسدیزجمرکزيخوي1957

55جعفرآباددیزجمرکزيخوي1958

28116حاجت کدهدیزجمرکزيخوي1959

58177حیدرآباددیزجمرکزيخوي1960

137485خانقاهدیزجمرکزيخوي1961

**دامداريدیزجمرکزيخوي1962

**دامداري سید دوراچیدیزجمرکزيخوي1963

**دامداري قدکچیدیزجمرکزيخوي1964

112387دیزج جمشیدخاندیزجمرکزيخوي1965

41126رونددیزجمرکزيخوي1966

618زاغهدیزجمرکزيخوي1967

257858سرابدیزجمرکزيخوي1968

2264سگتلودیزجمرکزيخوي1969

**سوسوزدیزجمرکزيخوي1970

4501,912عزت آباد/مکان مستقل /دیزجمرکزيخوي1971

54199عسگرآباددیزجمرکزيخوي1972

58204قرخ یاشاردیزجمرکزيخوي1973

صفحه ٧۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

199716قزقلعهدیزجمرکزيخوي1974

1644قوزلجهدیزجمرکزيخوي1975

730کتن لوي سفلیدیزجمرکزيخوي1976

**کتن لوي علیادیزجمرکزيخوي1977

**کم/ مکان غیرمسکونی مستقل /دیزجمرکزيخوي1978

**مرغداريدیزجمرکزيخوي1979

**مرغداريدیزجمرکزيخوي1980

**مرغداري رضا اوغلیدیزجمرکزيخوي1981

**مرغداري رضا دوستدیزجمرکزيخوي1982

**مرغداري گوشتی پرویزدیزجمرکزيخوي1983

دیزجمرکزيخوي1984
مکان مستقل پادگان اموزشی امام 

خمینی
**

516ممدهدیزجمرکزيخوي1985

46145میدان سفلیدیزجمرکزيخوي1986

2038میدان علیادیزجمرکزيخوي1987

2474اباطیرهالمرکزيخوي1988

3021,203استرانرهالمرکزيخوي1989

95324اغداشرهالمرکزيخوي1990

70226امامکنديرهالمرکزيخوي1991

**امیربیگرهالمرکزيخوي1992

117505بابکانرهالمرکزيخوي1993

824باغ صفا/مکان مستقل /رهالمرکزيخوي1994

رهالمرکزيخوي1995
بتن آماده و شن وماسه اورین قوم 

آذران
**

74247بختیارانرهالمرکزيخوي1996

55167بزگوشرهالمرکزيخوي1997

86287بویالپوشرهالمرکزيخوي1998

88424بیانلورهالمرکزيخوي1999

صفحه ٧٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

54199بیله ورديرهالمرکزيخوي2000

**پرورش ماهی قزل آالي نوائیرهالمرکزيخوي2001

288942تگلکرهالمرکزيخوي2002

رهالمرکزيخوي2003
تولیدي مبل الماس 

(شریفی)وقندریزي نامی فر
**

199676چاوشقلیرهالمرکزيخوي2004

58192حصارسفلیرهالمرکزيخوي2005

30126حصارقره تپهرهالمرکزيخوي2006

168587خان دیزجرهالمرکزيخوي2007

28100خویمن جدیدرهالمرکزيخوي2008

**دامداريرهالمرکزيخوي2009

**دامداري جعفرزادهرهالمرکزيخوي2010

**دامداري سیدحسینیرهالمرکزيخوي2011

رهالمرکزيخوي2012
دامداري و پرورش ماهی قزل آال و 

زینتی
**

**دامداري یونس حاجی حسینلورهالمرکزيخوي2013

61186دلجلیرهالمرکزيخوي2014

**رستوران باغ بهشترهالمرکزيخوي2015

2821,056رهالرهالمرکزيخوي2016

130471زاویه شیخلررهالمرکزيخوي2017

3311,058سعلکدهرهالمرکزيخوي2018

1482سینوررهالمرکزيخوي2019

65228سیوانرهالمرکزيخوي2020

**شرکت قائم انفاق خويرهالمرکزيخوي2021

113391شعبان لوي سفلیرهالمرکزيخوي2022

**شهرك صنعتی خويرهالمرکزيخوي2023

124438شیرین کنديرهالمرکزيخوي2024

141477قره تپهرهالمرکزيخوي2025

صفحه ٧٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

4641,471قوروقرهالمرکزيخوي2026

**کارخانه بلوك زنی پیريرهالمرکزيخوي2027

**کارخانه تولید خوراك آماده دامرهالمرکزيخوي2028

رهالمرکزيخوي2029
کارخانه تولید لبنیات شرکت قشالق 

لبن خوي
**

رهالمرکزيخوي2030
کارخانه عمل آوري و بسته بندي 

قارچ قره قوم
**

**کارگاه بلوك زنی قلی زادهرهالمرکزيخوي2031

294969کورتیرهالمرکزيخوي2032

91274گنبدرهالمرکزيخوي2033

110428گورپرانرهالمرکزيخوي2034

**مرغداري چیت ساز خويرهالمرکزيخوي2035

**مرغداري وحدت به فررهالمرکزيخوي2036

**مکان مستقل معدن گچ شیره کیرهالمرکزيخوي2037

**نیروگاه سیکل ترکیبی خويرهالمرکزيخوي2038

89324هندوانرهالمرکزيخوي2039

6052,437یزدکانرهالمرکزيخوي2040

38145احمدآباد/خرابه بدالن /فیرورقمرکزيخوي2041

**اقاسی کندئفیرورقمرکزيخوي2042

46155باغ رجبفیرورقمرکزيخوي2043

194615بدالنفیرورقمرکزيخوي2044

2482بطچیفیرورقمرکزيخوي2045

6672,126پسکسفلیفیرورقمرکزيخوي2046

125471پیرموسیفیرورقمرکزيخوي2047

**جهنم درهفیرورقمرکزيخوي2048

فیرورقمرکزيخوي2049
چوب بري و پوشال زنی و دامداري 

خواجه محمد لو
**

65295حصارفیرورقمرکزيخوي2050

1440داش پسکفیرورقمرکزيخوي2051

صفحه ٧٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

49157دیزج بطچیفیرورقمرکزيخوي2052

4581,790زاویه حسن خانفیرورقمرکزيخوي2053

67267شیوان کنديفیرورقمرکزيخوي2054

35117صوفی کنديفیرورقمرکزيخوي2055

**غذاخوري آتا باغیفیرورقمرکزيخوي2056

624قره داشفیرورقمرکزيخوي2057

97429قشقابالغفیرورقمرکزيخوي2058

4051,311قشالقفیرورقمرکزيخوي2059

51238کوچکفیرورقمرکزيخوي2060

**مرغداري جانگدازفیرورقمرکزيخوي2061

**مرغداري گوشتی تقی زادهفیرورقمرکزيخوي2062

**مزرعه پرورش بوقلمونفیرورقمرکزيخوي2063

**مزرعه پرورش بوقلمون ایلیافیرورقمرکزيخوي2064

1,4464,808وارفیرورقمرکزيخوي2065

2721,149هندوانفیرورقمرکزيخوي2066

**سازي محمد حسینیMDFقره سومرکزيخوي2067

721اسمعیل کنديقره سومرکزيخوي2068

97365اغچه قشالققره سومرکزيخوي2069

48160بایرام کنديقره سومرکزيخوي2070

140458بوالماجقره سومرکزيخوي2071

414جهانگیرآبادقره سومرکزيخوي2072

185622خاکمردانقره سومرکزيخوي2073

93330خنجرخانقره سومرکزيخوي2074

**دامداريقره سومرکزيخوي2075

**دامداري بهروز نقیلوقره سومرکزيخوي2076

**دامداري جعفر شیرزاديقره سومرکزيخوي2077

صفحه ٨٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**دامداري جمشید تقیلوقره سومرکزيخوي2078

قره سومرکزيخوي2079
دامداري حاج میر عبداهللا موسوي 

نژاد
**

**دامداري حسن قلی زادگانقره سومرکزيخوي2080

**دامداري طاروردي برجلوقره سومرکزيخوي2081

**دامداري کرم برجلوقره سومرکزيخوي2082

**دامدارئ معصوم علی تقیلوقره سومرکزيخوي2083

قره سومرکزيخوي2084
دیزج مرتضی خان /موسی قلی 

کندي /
238817

128446دیزج هریکقره سومرکزيخوي2085

7362,612سیدتاج الدینقره سومرکزيخوي2086

**شرکت شن و ماسهقره سومرکزيخوي2087

**شرکت مرغداري آغ الريقره سومرکزيخوي2088

**شرکت موزائیک سازي دیزج دیزقره سومرکزيخوي2089

**شرکت خدمات روستائیقره سومرکزيخوي2090

3331,386شوربالغقره سومرکزيخوي2091

4621,575عذابقره سومرکزيخوي2092

**فرودگاه خويقره سومرکزيخوي2093

206723فناییقره سومرکزيخوي2094

1131قراجلوقره سومرکزيخوي2095

**کارخانه آجر سفال ولی زادگانقره سومرکزيخوي2096

**کوره آجر برادران و امیدقره سومرکزيخوي2097

**کوره آجر فیروزقره سومرکزيخوي2098

**مرغداري برادران کریمیقره سومرکزيخوي2099

201705مالجنودقره سومرکزيخوي2100

64201امینه دهگوهرانمرکزيخوي2101

3591,246پکاجیکگوهرانمرکزيخوي2102

4321,381حشه رودگوهرانمرکزيخوي2103

صفحه ٨١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

113378سرابدالگوهرانمرکزيخوي2104

9573,255سعیدآبادگوهرانمرکزيخوي2105

260878شورآبگوهرانمرکزيخوي2106

**علیرضاآبادگوهرانمرکزيخوي2107

237738قره شعبانگوهرانمرکزيخوي2108

157527کردنشینگوهرانمرکزيخوي2109

7962,557گوهرانگوهرانمرکزيخوي2110

1453ارزنهآالنمرکزيسردشت2111

**اشکان سفلیآالنمرکزيسردشت2112

2272اشکان علیاآالنمرکزيسردشت2113

**آلمانآالنمرکزيسردشت2114

1234بالتانآالنمرکزيسردشت2115

**بردانآالنمرکزيسردشت2116

3021,056برژهآالنمرکزيسردشت2117

719بشکهآالنمرکزيسردشت2118

3099بناوهآالنمرکزيسردشت2119

276934بیطوشآالنمرکزيسردشت2120

830تیت سفلیآالنمرکزيسردشت2121

2065تیت علیاآالنمرکزيسردشت2122

928خواره میرآالنمرکزيسردشت2123

412دول آالنآالنمرکزيسردشت2124

**دول نیريآالنمرکزيسردشت2125

90338دولکانآالنمرکزيسردشت2126

2582دولهآالنمرکزيسردشت2127

**دوله کرینآالنمرکزيسردشت2128

**دوله میرآالنمرکزيسردشت2129

صفحه ٨٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

518دیگهآالنمرکزيسردشت2130

55170دینارانآالنمرکزيسردشت2131

47173رازگاهآالنمرکزيسردشت2132

1963رجاکهآالنمرکزيسردشت2133

**رشکان اسماعیلآالنمرکزيسردشت2134

414رشکان علیاآالنمرکزيسردشت2135

**زرده کانی سفلیآالنمرکزيسردشت2136

**زرده کانی علیاآالنمرکزيسردشت2137

**زیوهآالنمرکزيسردشت2138

135403سنجوهآالنمرکزيسردشت2139

**شیخه سورآالنمرکزيسردشت2140

2183شیرانیآالنمرکزيسردشت2141

1247کارگژانآالنمرکزيسردشت2142

**کاکوسانآالنمرکزيسردشت2143

2594کاوژانآالنمرکزيسردشت2144

**کلتوانآالنمرکزيسردشت2145

**گاکهآالنمرکزيسردشت2146

825گرتگآالنمرکزيسردشت2147

**گردآبادآالنمرکزيسردشت2148

517گرماب سفلیآالنمرکزيسردشت2149

**گرماب علیاآالنمرکزيسردشت2150

1462گرویسآالنمرکزيسردشت2151

834گالسپیدآالنمرکزيسردشت2152

32122گوزلهآالنمرکزيسردشت2153

1974ماونداآالنمرکزيسردشت2154

3497مرگاسهآالنمرکزيسردشت2155

صفحه ٨٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

43146مزرعهآالنمرکزيسردشت2156

**مزرعه زرده کانیآالنمرکزيسردشت2157

**مزرعه کریواآالنمرکزيسردشت2158

107381مزن آبادآالنمرکزيسردشت2159

**مهرگانآالنمرکزيسردشت2160

**میدانآالنمرکزيسردشت2161

**باسکدوباسک کولسهمرکزيسردشت2162

83300باغباسک کولسهمرکزيسردشت2163

51205بانه زیرباسک کولسهمرکزيسردشت2164

55194بریسوباسک کولسهمرکزيسردشت2165

39189بصرهباسک کولسهمرکزيسردشت2166

27124بناویله بزرگباسک کولسهمرکزيسردشت2167

65258بناویله کوچکباسک کولسهمرکزيسردشت2168

**بیمارستان سردشتباسک کولسهمرکزيسردشت2169

**پاسگاه قضائی دارساوینباسک کولسهمرکزيسردشت2170

**پلیس راه سردشتباسک کولسهمرکزيسردشت2171

840خانه خل سفلیباسک کولسهمرکزيسردشت2172

35151خانه خل علیاباسک کولسهمرکزيسردشت2173

1664دارساوینباسک کولسهمرکزيسردشت2174

631دارمرجانباسک کولسهمرکزيسردشت2175

1976دارنشانباسک کولسهمرکزيسردشت2176

**دشتهباسک کولسهمرکزيسردشت2177

**زره مرگباسک کولسهمرکزيسردشت2178

1545زالوانباسک کولسهمرکزيسردشت2179

523سابنهباسک کولسهمرکزيسردشت2180

**سازمان اموزش فنی وحرفه ائباسک کولسهمرکزيسردشت2181

صفحه ٨۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**سدکولوسهباسک کولسهمرکزيسردشت2182

**سوتوانباسک کولسهمرکزيسردشت2183

**شره خورباسک کولسهمرکزيسردشت2184

57201شلماشباسک کولسهمرکزيسردشت2185

1040شیواشانباسک کولسهمرکزيسردشت2186

29123قولتهباسک کولسهمرکزيسردشت2187

421قولته سفلیباسک کولسهمرکزيسردشت2188

**کارخانه شهد سردشتباسک کولسهمرکزيسردشت2189

36117کانی بیباسک کولسهمرکزيسردشت2190

153714کولسه سفلیباسک کولسهمرکزيسردشت2191

104402کولسه علیاباسک کولسهمرکزيسردشت2192

1233گندکهباسک کولسهمرکزيسردشت2193

**مزرعه چالهباسک کولسهمرکزيسردشت2194

**مزرعه چمپموباسک کولسهمرکزيسردشت2195

**مزرعه دشت بارزانباسک کولسهمرکزيسردشت2196

**مزرعه کانی سیوباسک کولسهمرکزيسردشت2197

**مکان مستقل اب و فاضالب روستاییباسک کولسهمرکزيسردشت2198

62254میکل آبادباسک کولسهمرکزيسردشت2199

1668نیسک آبادباسک کولسهمرکزيسردشت2200

35228ورچکباسک کولسهمرکزيسردشت2201

2794یاسین آبادباسک کولسهمرکزيسردشت2202

48202یوسف گلیباسک کولسهمرکزيسردشت2203

632ابراهیم بوربریاجیمرکزيسردشت2204

2183اسب میرزابریاجیمرکزيسردشت2205

**اشخله گوزبریاجیمرکزيسردشت2206

**بازارچه وگروهان مرزئ قاسم رشبریاجیمرکزيسردشت2207

صفحه ٨۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

927باسکه روتبریاجیمرکزيسردشت2208

35143بانوبریاجیمرکزيسردشت2209

50184باوهبریاجیمرکزيسردشت2210

936برده سپیانبریاجیمرکزيسردشت2211

**بري اشیبریاجیمرکزيسردشت2212

118422بنوخلفبریاجیمرکزيسردشت2213

2594بیرانبریاجیمرکزيسردشت2214

3651,309بیوران سفلیبریاجیمرکزيسردشت2215

163560بیوران علیابریاجیمرکزيسردشت2216

619ترشیانبریاجیمرکزيسردشت2217

**توژلبریاجیمرکزيسردشت2218

3194توهبریاجیمرکزيسردشت2219

**چاکیبریاجیمرکزيسردشت2220

2673چپربریاجیمرکزيسردشت2221

517خره آغالنبریاجیمرکزيسردشت2222

823خره چاکیبریاجیمرکزيسردشت2223

**درمان آباد باال و پایینبریاجیمرکزيسردشت2224

41142دوله بیبریاجیمرکزيسردشت2225

100355دوله گرمبریاجیمرکزيسردشت2226

64224دولی خانوانبریاجیمرکزيسردشت2227

26103رشه هرمهبریاجیمرکزيسردشت2228

179723زورانبریاجیمرکزيسردشت2229

1770ژاژوکهبریاجیمرکزيسردشت2230

515سرچاوهبریاجیمرکزيسردشت2231

29105سرچاوهبریاجیمرکزيسردشت2232

831سلکتانبریاجیمرکزيسردشت2233

صفحه ٨۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1659سندوالنبریاجیمرکزيسردشت2234

31121سوره چومبریاجیمرکزيسردشت2235

41141سیوه تالبریاجیمرکزيسردشت2236

**شله سیوبریاجیمرکزيسردشت2237

840شمه شیخهبریاجیمرکزيسردشت2238

1134شیبانهبریاجیمرکزيسردشت2239

68295عباس آبادبریاجیمرکزيسردشت2240

829فقه سلیمانبریاجیمرکزيسردشت2241

1777فقیه خدریانبریاجیمرکزيسردشت2242

926قازانبریاجیمرکزيسردشت2243

3211,242قلعه رشبریاجیمرکزيسردشت2244

516قوله سویربریاجیمرکزيسردشت2245

1447کاوله کونبریاجیمرکزيسردشت2246

**کانی بیبریاجیمرکزيسردشت2247

41154کانی رشبریاجیمرکزيسردشت2248

191740کانی زردبریاجیمرکزيسردشت2249

1546کانی سیوبریاجیمرکزيسردشت2250

80292کنه مشکهبریاجیمرکزيسردشت2251

79350کوربناوبریاجیمرکزيسردشت2252

**کولکه رش سفلیبریاجیمرکزيسردشت2253

1147کولکه رش علیابریاجیمرکزيسردشت2254

728کهنه زورانبریاجیمرکزيسردشت2255

**کیفارآبادبریاجیمرکزيسردشت2256

36125گردمرشکبریاجیمرکزيسردشت2257

**گروهان احتیاط و پشتیبانی مرزيبریاجیمرکزيسردشت2258

**گروهان مرزي بیوران علیابریاجیمرکزيسردشت2259

صفحه ٨٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

140534گل کانکبریاجیمرکزيسردشت2260

52166گلینه بزرگبریاجیمرکزيسردشت2261

27103گوالن سفلیبریاجیمرکزيسردشت2262

413گوالن علیابریاجیمرکزيسردشت2263

832مامه وتبریاجیمرکزيسردشت2264

**مرادانبریاجیمرکزيسردشت2265

151602مراغانبریاجیمرکزيسردشت2266

**مزرعه پیرگیبریاجیمرکزيسردشت2267

**مزرعه زونان محمد علی پروزيبریاجیمرکزيسردشت2268

**مزرعه ورتندوبریاجیمرکزيسردشت2269

56219مالشیخبریاجیمرکزيسردشت2270

87329میرشیخ حیدربریاجیمرکزيسردشت2271

41151نشگوالنبریاجیمرکزيسردشت2272

**ننیابریاجیمرکزيسردشت2273

1982نوکانبریاجیمرکزيسردشت2274

2485نوکرداربریاجیمرکزيسردشت2275

**نونمامبریاجیمرکزيسردشت2276

2793واشمزینبریاجیمرکزيسردشت2277

151651وردهبریاجیمرکزيسردشت2278

**هوارسلیمانبریاجیمرکزيسردشت2279

35123باریکاییگورك سردشتمرکزيسردشت2280

628باالنگورك سردشتمرکزيسردشت2281

**بروهگورك سردشتمرکزيسردشت2282

1261بالوگورك سردشتمرکزيسردشت2283

1664بناویله حاجی مینهگورك سردشتمرکزيسردشت2284

420دول شریخهگورك سردشتمرکزيسردشت2285

صفحه ٨٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

34141سرتکهگورك سردشتمرکزيسردشت2286

148641سی سرگورك سردشتمرکزيسردشت2287

67235سیروهگورك سردشتمرکزيسردشت2288

944شالگهگورك سردشتمرکزيسردشت2289

2078شمولهگورك سردشتمرکزيسردشت2290

2069شندرهگورك سردشتمرکزيسردشت2291

31122شهرك صنعتی سردشتگورك سردشتمرکزيسردشت2292

**شیخ عیسیگورك سردشتمرکزيسردشت2293

**قامیشهگورك سردشتمرکزيسردشت2294

1164کاله درهگورك سردشتمرکزيسردشت2295

935کانی گوزگورك سردشتمرکزيسردشت2296

**کنه ورچهگورك سردشتمرکزيسردشت2297

**کوتانگورك سردشتمرکزيسردشت2298

**گرگ آبادگورك سردشتمرکزيسردشت2299

**گلی اسماعیلگورك سردشتمرکزيسردشت2300

51233گولهگورك سردشتمرکزيسردشت2301

56269لیالنهگورك سردشتمرکزيسردشت2302

1364ماولوگورك سردشتمرکزيسردشت2303

1770مرانهگورك سردشتمرکزيسردشت2304

**مئونانگورك سردشتمرکزيسردشت2305

104507نستانگورك سردشتمرکزيسردشت2306

417وتمان آبادگورك سردشتمرکزيسردشت2307

629هرمزآبادگورك سردشتمرکزيسردشت2308

1985همرانگورك سردشتمرکزيسردشت2309

64323هندآبادگورك سردشتمرکزيسردشت2310

60248اشخلگورك نعلینوزینهسردشت2311

صفحه ٨٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**اشه دینهگورك نعلینوزینهسردشت2312

29112االوانگورك نعلینوزینهسردشت2313

1576آل مرانگورك نعلینوزینهسردشت2314

221931آلواتانگورك نعلینوزینهسردشت2315

**بایزه مرهگورك نعلینوزینهسردشت2316

27122بریتهگورك نعلینوزینهسردشت2317

48167بیلوکهگورك نعلینوزینهسردشت2318

107400چکوگورك نعلینوزینهسردشت2319

1038حسن آبادگورك نعلینوزینهسردشت2320

840داربرانگورك نعلینوزینهسردشت2321

1551دارگون باش قبرانگورك نعلینوزینهسردشت2322

44164دارمگون باش باالگورك نعلینوزینهسردشت2323

154537داودآبادگورك نعلینوزینهسردشت2324

207834دوله توگورك نعلینوزینهسردشت2325

1665زیوهگورك نعلینوزینهسردشت2326

**ساالرهگورك نعلینوزینهسردشت2327

43158ساوانگورك نعلینوزینهسردشت2328

2641,002ساوان جدیدگورك نعلینوزینهسردشت2329

1990سپیدارهگورك نعلینوزینهسردشت2330

38137سپیداره دارمهگورك نعلینوزینهسردشت2331

79305سپیکانگورك نعلینوزینهسردشت2332

422سرمرگان نعلینگورك نعلینوزینهسردشت2333

25114سوستان سفلیگورك نعلینوزینهسردشت2334

1458سیره مرگگورك نعلینوزینهسردشت2335

49205سیونهگورك نعلینوزینهسردشت2336

13106شلمانگورك نعلینوزینهسردشت2337

صفحه ٩٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**شیواشانگورك نعلینوزینهسردشت2338

36151شیواوکانگورك نعلینوزینهسردشت2339

94383شیوه میرگورك نعلینوزینهسردشت2340

31131قلعه تاسیانگورك نعلینوزینهسردشت2341

1984کاوالتهگورك نعلینوزینهسردشت2342

37142کچل آبادگورك نعلینوزینهسردشت2343

1148گردنه پائینگورك نعلینوزینهسردشت2344

33172گرورگورك نعلینوزینهسردشت2345

720گوره شرگورك نعلینوزینهسردشت2346

77357گوزیلهگورك نعلینوزینهسردشت2347

73293گومانگورك نعلینوزینهسردشت2348

93348مامکاوهگورك نعلینوزینهسردشت2349

153523مزرعهگورك نعلینوزینهسردشت2350

**مزرعه ببلینگگورك نعلینوزینهسردشت2351

**مزرعه سرمرگانگورك نعلینوزینهسردشت2352

**مزرعه کنه مشکه وزنهگورك نعلینوزینهسردشت2353

**مکان مستقل پادگان علی ولی اهللاگورك نعلینوزینهسردشت2354

141611موساالنگورك نعلینوزینهسردشت2355

57211نبی آبادگورك نعلینوزینهسردشت2356

618نیزه سفلیگورك نعلینوزینهسردشت2357

27107نیزه علیاگورك نعلینوزینهسردشت2358

**نیزه وسطیگورك نعلینوزینهسردشت2359

1773نیسک آبادگورك نعلینوزینهسردشت2360

64274نیوژگورك نعلینوزینهسردشت2361

68309احمدبریوملکاريوزینهسردشت2362

**اشترململکاريوزینهسردشت2363

صفحه ٩١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

80307آغالنملکاريوزینهسردشت2364

418برده سورملکاريوزینهسردشت2365

37139بزیلهملکاريوزینهسردشت2366

170637بناوهملکاريوزینهسردشت2367

28113بوبانهملکاريوزینهسردشت2368

69285بیشاربملکاريوزینهسردشت2369

43150پاراستانملکاريوزینهسردشت2370

1050پاشبردملکاريوزینهسردشت2371

**پاشقالتهملکاريوزینهسردشت2372

33158توژلملکاريوزینهسردشت2373

48192جبرندملکاريوزینهسردشت2374

620جنگهملکاريوزینهسردشت2375

21100چواالنملکاريوزینهسردشت2376

412حسین آبادملکاريوزینهسردشت2377

78318حلوهملکاريوزینهسردشت2378

**خلهملکاريوزینهسردشت2379

945خلیانملکاريوزینهسردشت2380

**دبیرستان شبانه روزي خاتم االنبیاملکاريوزینهسردشت2381

1247دشتیملکاريوزینهسردشت2382

34143دوله توملکاريوزینهسردشت2383

1563دیگهملکاريوزینهسردشت2384

97415دیواالنملکاريوزینهسردشت2385

729زرگتانملکاريوزینهسردشت2386

30109زلهملکاريوزینهسردشت2387

57198زمزیرانملکاريوزینهسردشت2388

87347زیوهملکاريوزینهسردشت2389

صفحه ٩٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

421سرژانملکاريوزینهسردشت2390

2591سرشیوملکاريوزینهسردشت2391

938سوره بانملکاريوزینهسردشت2392

**سید آبادملکاريوزینهسردشت2393

**سیداواملکاريوزینهسردشت2394

525شتمانملکاريوزینهسردشت2395

89326شینوملکاريوزینهسردشت2396

22109شیوه اصلملکاريوزینهسردشت2397

1985شیوه جوملکاريوزینهسردشت2398

**کارخانه شن و ماسه محمد رسولیملکاريوزینهسردشت2399

33155کاژهملکاريوزینهسردشت2400

1039کاکوژه سفلیملکاريوزینهسردشت2401

521کاکوژه علیاملکاريوزینهسردشت2402

521کانی اسپانملکاريوزینهسردشت2403

1043کودلهملکاريوزینهسردشت2404

**کهنه شینوملکاريوزینهسردشت2405

1577گرژال سفلیملکاريوزینهسردشت2406

1247گرژال علیاملکاريوزینهسردشت2407

1563گلوملکاريوزینهسردشت2408

2285گورانکانملکاريوزینهسردشت2409

62254مامزینهملکاريوزینهسردشت2410

**مرگه پیرگهملکاريوزینهسردشت2411

**مزرعه خاله بادملکاريوزینهسردشت2412

731مزن آبادملکاريوزینهسردشت2413

**ممندآبادملکاريوزینهسردشت2414

1775نارستملکاريوزینهسردشت2415

صفحه ٩٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**نژاوهملکاريوزینهسردشت2416

2,1258,503نالسملکاريوزینهسردشت2417

43155نلوسهملکاريوزینهسردشت2418

72299نوآوهملکاريوزینهسردشت2419

27107نوچوانملکاريوزینهسردشت2420

195792واوانملکاريوزینهسردشت2421

98426ورگلملکاريوزینهسردشت2422

45177ولیوملکاريوزینهسردشت2423

114474اجواجچهریقکوهسارسلماس2424

152620اصالنیکچهریقکوهسارسلماس2425

1473الیاسچهریقکوهسارسلماس2426

32130برازيچهریقکوهسارسلماس2427

**بزبزانچهریقکوهسارسلماس2428

23111بلقزانچهریقکوهسارسلماس2429

1353بهارآبادچهریقکوهسارسلماس2430

**تاسیسات سد مخزنی زوالچهریقکوهسارسلماس2431

2692تمر آبادچهریقکوهسارسلماس2432

55270جمال آبادچهریقکوهسارسلماس2433

49224جنگسرچهریقکوهسارسلماس2434

64286چهریق سفلیچهریقکوهسارسلماس2435

202831چهریق علیاچهریقکوهسارسلماس2436

80354حسبشهچهریقکوهسارسلماس2437

142553حق ورانچهریقکوهسارسلماس2438

59260دارابچهریقکوهسارسلماس2439

31134دیلمان دریکچهریقکوهسارسلماس2440

1675زرین درهچهریقکوهسارسلماس2441

صفحه ٩۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

62249زنگوچهریقکوهسارسلماس2442

113456زوال بهیکچهریقکوهسارسلماس2443

**سپی درهچهریقکوهسارسلماس2444

**سد مخزنی دریگ چاي سلماسچهریقکوهسارسلماس2445

2794سوسن آبادچهریقکوهسارسلماس2446

54250سیاوانچهریقکوهسارسلماس2447

62279شرنیچهریقکوهسارسلماس2448

87368شناتال علیاچهریقکوهسارسلماس2449

2395قذرآبادچهریقکوهسارسلماس2450

51207قصریکچهریقکوهسارسلماس2451

82300کتبانچهریقکوهسارسلماس2452

34163کلرانچهریقکوهسارسلماس2453

519کله شینچهریقکوهسارسلماس2454

78268کهریزچهریقکوهسارسلماس2455

50175گردیانچهریقکوهسارسلماس2456

78390گرماویچچهریقکوهسارسلماس2457

2194لک آباد علیاچهریقکوهسارسلماس2458

**لوراشیرینچهریقکوهسارسلماس2459

36155لولیک سفلیچهریقکوهسارسلماس2460

**لولیک علیاچهریقکوهسارسلماس2461

101421لیلوسچهریقکوهسارسلماس2462

66240ماته خرابهچهریقکوهسارسلماس2463

2689مزرعه شناتال سفلیچهریقکوهسارسلماس2464

**مزرعه لک آباد سفلیچهریقکوهسارسلماس2465

**معدن سنگ مکان مستقلچهریقکوهسارسلماس2466

1662میر آبادچهریقکوهسارسلماس2467

صفحه ٩۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

30130وریکچهریقکوهسارسلماس2468

77287همت آبادچهریقکوهسارسلماس2469

2075یونجالیقچهریقکوهسارسلماس2470

60281استورهشپیرانکوهسارسلماس2471

2151,045استون رششپیرانکوهسارسلماس2472

1043اورتانیسشپیرانکوهسارسلماس2473

28152بالکانشپیرانکوهسارسلماس2474

**پاسگاه مرزي اورتشپیرانکوهسارسلماس2475

**پاسگاه مرزي قصریکشپیرانکوهسارسلماس2476

61320خناوینشپیرانکوهسارسلماس2477

4122,039دلزيشپیرانکوهسارسلماس2478

105486دوستانشپیرانکوهسارسلماس2479

2121,024شیروانیشپیرانکوهسارسلماس2480

78376شیوادرشپیرانکوهسارسلماس2481

33147قصریک علیاشپیرانکوهسارسلماس2482

153748کله رش باال(علیا)شپیرانکوهسارسلماس2483

1467کله رش پایین(سفلی)شپیرانکوهسارسلماس2484

68324کالیکشپیرانکوهسارسلماس2485

43222کریکانشپیرانکوهسارسلماس2486

68355گوزیکشپیرانکوهسارسلماس2487

**مزرعه مستقل دشوانکشپیرانکوهسارسلماس2488

81405هرکیانشپیرانکوهسارسلماس2489

**هرینشپیرانکوهسارسلماس2490

103488هشتراكشپیرانکوهسارسلماس2491

117482اشنک(آشناك)شناتالکوهسارسلماس2492

70327اغ برزهشناتالکوهسارسلماس2493

صفحه ٩۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

175797بروشخوارانشناتالکوهسارسلماس2494

**پاسگاه مرزي بروشخورانشناتالکوهسارسلماس2495

**پاسگاه مرزي چهار ستونشناتالکوهسارسلماس2496

**پاسگاه مرزي چیچکشناتالکوهسارسلماس2497

**پاسگاه مرزي راویانشناتالکوهسارسلماس2498

**پاسگاه مرزي کوزه رششناتالکوهسارسلماس2499

**پیرمندشناتالکوهسارسلماس2500

85388جاندارشناتالکوهسارسلماس2501

100420حاجی جفانشناتالکوهسارسلماس2502

95454خورخوراشناتالکوهسارسلماس2503

2092درگهشناتالکوهسارسلماس2504

71294دریکشناتالکوهسارسلماس2505

37179دشوانشناتالکوهسارسلماس2506

117473سنجیشناتالکوهسارسلماس2507

37141شمرینشناتالکوهسارسلماس2508

39158شیوهشناتالکوهسارسلماس2509

1057صوفی آبادشناتالکوهسارسلماس2510

103450علی بالغی علیاشناتالکوهسارسلماس2511

136573قزل کندشناتالکوهسارسلماس2512

24104قصریک شپیرانشناتالکوهسارسلماس2513

126475کاپیکشناتالکوهسارسلماس2514

23107کسیسشناتالکوهسارسلماس2515

65305کشکاویجشناتالکوهسارسلماس2516

3341,501کوزه رششناتالکوهسارسلماس2517

105393کومشناتالکوهسارسلماس2518

102492گبرآبادشناتالکوهسارسلماس2519

صفحه ٩٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1966گل آدمشناتالکوهسارسلماس2520

53230گوزیکشناتالکوهسارسلماس2521

شناتالکوهسارسلماس2522
محل احداث بازار مشترك ایران و 

ترکیه ( فاقد ساختمان)
**

126591نظر آبادشناتالکوهسارسلماس2523

82348هبلرانشناتالکوهسارسلماس2524

76252اقااسماعیلزوالچايمرکزيسلماس2525

203642اولقزوالچايمرکزيسلماس2526

**باغ خلیل شاطرزوالچايمرکزيسلماس2527

225714باغچه جیکزوالچايمرکزيسلماس2528

زوالچايمرکزيسلماس2529
بیمارستان 160 تختخوابی 
سلماس(جدید الحداث)

**

**پایگاه شهیدشیرازيزوالچايمرکزيسلماس2530

217823پته ویرزوالچايمرکزيسلماس2531

135421پکاجیکزوالچايمرکزيسلماس2532

58191خانقاهزوالچايمرکزيسلماس2533

53181خسروآبادزوالچايمرکزيسلماس2534

82295درزه کنانزوالچايمرکزيسلماس2535

143505درشکزوالچايمرکزيسلماس2536

3161,401زاویه جیکزوالچايمرکزيسلماس2537

**سردخانه اطمینانزوالچايمرکزيسلماس2538

273905سرنقزوالچايمرکزيسلماس2539

4121,258سورهزوالچايمرکزيسلماس2540

**شرکت پالستیک سازي ممتاز نوزوالچايمرکزيسلماس2541

زوالچايمرکزيسلماس2542
شرکت حمل و نقل سلماس-مرکز 

مکانیزه معاینه فنی-نمایندگی 
**

زوالچايمرکزيسلماس2543
شرکت خدمات فنی رضا-نمایندگی 

فروش سایپا دیزل(سرنقی)
**

زوالچايمرکزيسلماس2544
شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

پگاه سلماس
**

**شرکت بهمن غربزوالچايمرکزيسلماس2545

صفحه ٩٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**صنایع سنگ اخوانزوالچايمرکزيسلماس2546

**صنایع سنگ بري اخوانزوالچايمرکزيسلماس2547

**صنایع نساجی سلماس نسجزوالچايمرکزيسلماس2548

29112عبدل آبادزوالچايمرکزيسلماس2549

**قلعه سرزوالچايمرکزيسلماس2550

4031,337کلشانزوالچايمرکزيسلماس2551

153526کوچمشکزوالچايمرکزيسلماس2552

**گاوداري حسین ناصريزوالچايمرکزيسلماس2553

**گاوداري حمید اکبريزوالچايمرکزيسلماس2554

144493گلعذانزوالچايمرکزيسلماس2555

188814گوالنزوالچايمرکزيسلماس2556

**مجتمع گاوداريزوالچايمرکزيسلماس2557

**مزرعه حصارزوالچايمرکزيسلماس2558

1,5885,209مغانجوقزوالچايمرکزيسلماس2559

زوالچايمرکزيسلماس2560
مکان مستقل 

انبارجهادشهیدلطیفی-تولید مبل 
**

**مکان مستقل دامداري موذنیزوالچايمرکزيسلماس2561

**مکان مستقل گاوداري علیزادهزوالچايمرکزيسلماس2562

1,2425,215ملحمزوالچايمرکزيسلماس2563

1,9358,203هفتوانزوالچايمرکزيسلماس2564

3011,240اوربانکره سنیمرکزيسلماس2565

100359ایانکره سنیمرکزيسلماس2566

2180ایستگاه راه اهن قره تپهکره سنیمرکزيسلماس2567

**پاسگاه قره تپهکره سنیمرکزيسلماس2568

28148پیه جیککره سنیمرکزيسلماس2569

96417چهارستونکره سنیمرکزيسلماس2570

187691چیچککره سنیمرکزيسلماس2571

صفحه ٩٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**دامداري فریدونیکره سنیمرکزيسلماس2572

**دکل مخابراتی قره تپهکره سنیمرکزيسلماس2573

109465دیرعلیکره سنیمرکزيسلماس2574

162593ریگ آبادکره سنیمرکزيسلماس2575

3131,140سراي ملککره سنیمرکزيسلماس2576

1,0854,505سیالبکره سنیمرکزيسلماس2577

6412,361شکریازيکره سنیمرکزيسلماس2578

3891,456شوریککره سنیمرکزيسلماس2579

131494شیدانکره سنیمرکزيسلماس2580

120438شیره کیکره سنیمرکزيسلماس2581

3151,214کانیانکره سنیمرکزيسلماس2582

83346کوبهکره سنیمرکزيسلماس2583

82342کوالنکره سنیمرکزيسلماس2584

**گاوداري رحیمیکره سنیمرکزيسلماس2585

95429لشکیرانکره سنیمرکزيسلماس2586

184724مافی کنديکره سنیمرکزيسلماس2587

8463,086وردانکره سنیمرکزيسلماس2588

3051,211هدرکره سنیمرکزيسلماس2589

119490ینگجهکره سنیمرکزيسلماس2590

91406اخیانکنارپروژمرکزيسلماس2591

139469آبگرمکنارپروژمرکزيسلماس2592

**آجرماشینی شیخ زادهکنارپروژمرکزيسلماس2593

50188آغبالغ(کانی سفید)کنارپروژمرکزيسلماس2594

123414آق زیارت(آغ زیارت)کنارپروژمرکزيسلماس2595

245860تمرکنارپروژمرکزيسلماس2596

47178تیزخرابکنارپروژمرکزيسلماس2597

صفحه ١٠٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

120393خان تختیکنارپروژمرکزيسلماس2598

149573زیندشتکنارپروژمرکزيسلماس2599

118390شورگلکنارپروژمرکزيسلماس2600

29111قاباخ تپهکنارپروژمرکزيسلماس2601

**کارخانه آسفالت شهرداري سلماسکنارپروژمرکزيسلماس2602

161571مغولکنارپروژمرکزيسلماس2603

**مکان مستقل پادگان اموزشی قدسکنارپروژمرکزيسلماس2604

158491میناسکنارپروژمرکزيسلماس2605

168542آختاخانهلکستانمرکزيسلماس2606

84294بخشکنديلکستانمرکزيسلماس2607

121390برگشادلکستانمرکزيسلماس2608

**پادگان پدافند هوایی ارتشلکستانمرکزيسلماس2609

**پایگاه نظامی ارتشلکستانمرکزيسلماس2610

**تصفیه خانه آب و فاضالب سلماسلکستانمرکزيسلماس2611

لکستانمرکزيسلماس2612
تولیدي جعبه و چوب فروشی 

صدقیانی
**

24109چوبانلوي سفلیلکستانمرکزيسلماس2613

51168چوبانلوي علیالکستانمرکزيسلماس2614

242826حبشیلکستانمرکزيسلماس2615

281949حمزه کنديلکستانمرکزيسلماس2616

76229خانه داملکستانمرکزيسلماس2617

3011,165سلطان احمدلکستانمرکزيسلماس2618

**شهرك صنعتی سلماسلکستانمرکزيسلماس2619

268925صدقیانلکستانمرکزيسلماس2620

6472,040قره قشالقلکستانمرکزيسلماس2621

64214قزلجهلکستانمرکزيسلماس2622

**کارخانه آسفالتلکستانمرکزيسلماس2623

صفحه ١٠١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**کارگاه سنگ بري برادران نیاجولکستانمرکزيسلماس2624

3501,117کنگرلولکستانمرکزيسلماس2625

**مزرعه ججنیلکستانمرکزيسلماس2626

لکستانمرکزيسلماس2627
مکان مستقل کارخانه گچ اینه 

سلماس
**

لکستانمرکزيسلماس2628
منطقه ویژه اقتصادي سلماس(در 

حال احداث)
**

**موزائیک سازي نجف احمديلکستانمرکزيسلماس2629

**ندامتگاه 500 نفري سلماسلکستانمرکزيسلماس2630

**هواشناسی سینوپتیک سلماسلکستانمرکزيسلماس2631

3331,176یالقوز آغاجلکستانمرکزيسلماس2632

70195یوشانلولکستانمرکزيسلماس2633

1353احمدبیگچهاردولیکشاورزشاهین دژ2634

76262االگوزچهاردولیکشاورزشاهین دژ2635

78232الی چینچهاردولیکشاورزشاهین دژ2636

2496اوبا بالغیچهاردولیکشاورزشاهین دژ2637

2785اوزان سفلیچهاردولیکشاورزشاهین دژ2638

621اوزان علیاچهاردولیکشاورزشاهین دژ2639

1748اینچهچهاردولیکشاورزشاهین دژ2640

45129آخی جانچهاردولیکشاورزشاهین دژ2641

1136آشتی بالغچهاردولیکشاورزشاهین دژ2642

**پرویز آبادچهاردولیکشاورزشاهین دژ2643

830تازه کندچهاردولیکشاورزشاهین دژ2644

1457چپوچهاردولیکشاورزشاهین دژ2645

618خلجچهاردولیکشاورزشاهین دژ2646

**داودلوي سفلیچهاردولیکشاورزشاهین دژ2647

2060دمیرچیچهاردولیکشاورزشاهین دژ2648

46150رضاقشالقچهاردولیکشاورزشاهین دژ2649

صفحه ١٠٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

39136زینالوچهاردولیکشاورزشاهین دژ2650

174549صورینچهاردولیکشاورزشاهین دژ2651

192664ظاهرکنديچهاردولیکشاورزشاهین دژ2652

1759عثمان النچهاردولیکشاورزشاهین دژ2653

2591قانقانلوچهاردولیکشاورزشاهین دژ2654

2179قره اوغالنچهاردولیکشاورزشاهین دژ2655

112427قره قیهچهاردولیکشاورزشاهین دژ2656

178627قطورچهاردولیکشاورزشاهین دژ2657

30112قوزلوي سفلیچهاردولیکشاورزشاهین دژ2658

44148قوزلوي علیاچهاردولیکشاورزشاهین دژ2659

36121قینرجهچهاردولیکشاورزشاهین دژ2660

2373کوسهچهاردولیکشاورزشاهین دژ2661

33107کهریزچهاردولیکشاورزشاهین دژ2662

2488کهل سفلیچهاردولیکشاورزشاهین دژ2663

78303کهل علیاچهاردولیکشاورزشاهین دژ2664

523گولیچهاردولیکشاورزشاهین دژ2665

2075لیلک آبادچهاردولیکشاورزشاهین دژ2666

**مزرعه داودلوي علیاچهاردولیکشاورزشاهین دژ2667

**مقبولچهاردولیکشاورزشاهین دژ2668

513نوروزلوچهاردولیکشاورزشاهین دژ2669

5041,639احمدآبادکشاورکشاورزشاهین دژ2670

88278اغچه لوکشاورکشاورزشاهین دژ2671

228672اغچه مسجدکشاورکشاورزشاهین دژ2672

233793اقبالکشاورکشاورزشاهین دژ2673

2068آغچه لوي جدیدکشاورکشاورزشاهین دژ2674

2581پاره سفلیکشاورکشاورزشاهین دژ2675

صفحه ١٠٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1652پاره علیاکشاورکشاورزشاهین دژ2676

252833تزخرابکشاورکشاورزشاهین دژ2677

211654چپلوجهکشاورکشاورزشاهین دژ2678

**حیدرآبادکشاورکشاورزشاهین دژ2679

192625خلوتکشاورکشاورزشاهین دژ2680

**دولوکشاورکشاورزشاهین دژ2681

2776زمان آبادکشاورکشاورزشاهین دژ2682

89355سعیدآبادکشاورکشاورزشاهین دژ2683

240864قازان لوکشاورکشاورزشاهین دژ2684

183606قبان کنديکشاورکشاورزشاهین دژ2685

**قره بالغ سفلیکشاورکشاورزشاهین دژ2686

54158قره بالغ علیاکشاورکشاورزشاهین دژ2687

264857قره قویونلوکشاورکشاورزشاهین دژ2688

43131قوالنجقکشاورکشاورزشاهین دژ2689

53186گلیکشاورکشاورزشاهین دژ2690

54183محمدآبادکشاورکشاورزشاهین دژ2691

240778نجارکشاورکشاورزشاهین دژ2692

78255یوسف کنديکشاورکشاورزشاهین دژ2693

53174اینچهصفاخانهمرکزيشاهین دژ2694

50185باغ سفلیصفاخانهمرکزيشاهین دژ2695

24110باغ علیاصفاخانهمرکزيشاهین دژ2696

66262باغچه میشهصفاخانهمرکزيشاهین دژ2697

34117برده نقشینهصفاخانهمرکزيشاهین دژ2698

38158بیگ تولی علیاصفاخانهمرکزيشاهین دژ2699

31128تازه آبادصفاخانهمرکزيشاهین دژ2700

2371ترك درهصفاخانهمرکزيشاهین دژ2701

صفحه ١٠۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چمپانصفاخانهمرکزيشاهین دژ2702

117372حسنلوصفاخانهمرکزيشاهین دژ2703

1653حسین آبادصفاخانهمرکزيشاهین دژ2704

107377حصارصفاخانهمرکزيشاهین دژ2705

92316سانجودصفاخانهمرکزيشاهین دژ2706

**سدشهیدکاظمیصفاخانهمرکزيشاهین دژ2707

101321سلیمان آبادصفاخانهمرکزيشاهین دژ2708

3231,129صفاخانهصفاخانهمرکزيشاهین دژ2709

2590صفیارخانصفاخانهمرکزيشاهین دژ2710

2589علی آبادصفاخانهمرکزيشاهین دژ2711

4321,411قوزلوي افشارصفاخانهمرکزيشاهین دژ2712

47173گچی قلعه سیصفاخانهمرکزيشاهین دژ2713

60205گل چرموصفاخانهمرکزيشاهین دژ2714

138500گوزل بالغصفاخانهمرکزيشاهین دژ2715

**مزرعه قورخانصفاخانهمرکزيشاهین دژ2716

**مزرعه یمین آبادصفاخانهمرکزيشاهین دژ2717

1240احمدآبادداش کسنمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2718

**ایستگاه پمپاژ آبمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2719

3591,267آق تپهمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2720

**باغ اصغر معینیمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2721

62213بی بی کندمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2722

47150جوشاتوي سفلیمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2723

73230جوشاتوي علیامحمودآبادمرکزيشاهین دژ2724

127436چیچکلرمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2725

254821حاجی آبادمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2726

168522حسین آبادمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2727

صفحه ١٠۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2279خاتون آبادمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2728

51183داش کسنمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2729

1340ساروجه سفلیمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2730

135519ساروجه علیامحمودآبادمرکزيشاهین دژ2731

**سماقانمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2732

**شرکت پمپاژ آب محمود آبادمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2733

محمودآبادمرکزيشاهین دژ2734
شرکت راه و ترابري (شرکت جاده 

سازي)
**

416شهرك صنعتیمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2735

113375عباس بالغیمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2736

3091عقربلومحمودآبادمرکزيشاهین دژ2737

2987غیب علیمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2738

53176قدیممحمودآبادمرکزيشاهین دژ2739

129413قره تپهمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2740

124388قشالق بختیارمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2741

**کارگاه آبرسانی محمود آبادمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2742

**کافی شاپ و باغستان سنتی بهارمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2743

**کانی سنجودمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2744

2479محمود آباد سفلیمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2745

**مرغداري سهرابیمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2746

**مزرعه دیم آبادمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2747

**مزرعه قزل بالغمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2748

**مزرعه ویس آبادمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2749

56198مستان آبادمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2750

**موشان درهمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2751

68227نوروزآبادمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2752

**هتل پیاده رومحمودآبادمرکزيشاهین دژ2753

صفحه ١٠۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

96331ینگی ارخ-نیکیمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2754

262851ینگی آباد-نیکیمحمودآبادمرکزيشاهین دژ2755

821اطاقلوهوالسومرکزيشاهین دژ2756

38122الی بالتاهوالسومرکزيشاهین دژ2757

1966اوچ درههوالسومرکزيشاهین دژ2758

107413آغاجاريهوالسومرکزيشاهین دژ2759

1755باغلوجههوالسومرکزيشاهین دژ2760

417بایرام قلعه سیهوالسومرکزيشاهین دژ2761

410بوغلمشهوالسومرکزيشاهین دژ2762

41151پیچاقچیهوالسومرکزيشاهین دژ2763

42142ترك ویرانهوالسومرکزيشاهین دژ2764

728چراغ ابدالهوالسومرکزيشاهین دژ2765

33104حمزه قاسمهوالسومرکزيشاهین دژ2766

29110خانقلیهوالسومرکزيشاهین دژ2767

2491خزایی علیاهوالسومرکزيشاهین دژ2768

1143خزائی سفلیهوالسومرکزيشاهین دژ2769

1760خواجه لوهوالسومرکزيشاهین دژ2770

35120خولینههوالسومرکزيشاهین دژ2771

2067دوالنقیرهوالسومرکزيشاهین دژ2772

81264زیدکنديهوالسومرکزيشاهین دژ2773

78296طومار آغاجهوالسومرکزيشاهین دژ2774

121458فتح آبادهوالسومرکزيشاهین دژ2775

44143قره زاغهوالسومرکزيشاهین دژ2776

1552قزل قبرهوالسومرکزيشاهین دژ2777

47157قزل قیه سفلیهوالسومرکزيشاهین دژ2778

1643قزل قیه علیاهوالسومرکزيشاهین دژ2779

صفحه ١٠٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2181قزل قیه وسطیهوالسومرکزيشاهین دژ2780

934قلعه قورینههوالسومرکزيشاهین دژ2781

1649قوزلوجههوالسومرکزيشاهین دژ2782

1335قویوجوقهوالسومرکزيشاهین دژ2783

186594قیزکرپیهوالسومرکزيشاهین دژ2784

518کرانهوالسومرکزيشاهین دژ2785

129467کرد کنديهوالسومرکزيشاهین دژ2786

32106کرکرههوالسومرکزيشاهین دژ2787

70236گدللوهوالسومرکزيشاهین دژ2788

**لوالنهوالسومرکزيشاهین دژ2789

218755مامالوهوالسومرکزيشاهین دژ2790

97311محمود آباد علیاهوالسومرکزيشاهین دژ2791

34111مراجلهوالسومرکزيشاهین دژ2792

**مزرعه احمد محمودزادههوالسومرکزيشاهین دژ2793

**مزرعه اوخچیهوالسومرکزيشاهین دژ2794

**مزرعه قشالق قوزلوهوالسومرکزيشاهین دژ2795

**مزرعه قوشچی خرابههوالسومرکزيشاهین دژ2796

110412منبرهوالسومرکزيشاهین دژ2797

4621,416هاچاسوهوالسومرکزيشاهین دژ2798

4581,315هوالسوهوالسومرکزيشاهین دژ2799

70209ینگجههوالسومرکزيشاهین دژ2800

2687اشکه سوچشمه سراقره قوینشوط2801

123399ایل بالغیچشمه سراقره قوینشوط2802

2472آغبالخ مخورچشمه سراقره قوینشوط2803

68227پیر شاهچشمه سراقره قوینشوط2804

**حسن کنديچشمه سراقره قوینشوط2805

صفحه ١٠٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

189584خضرلوچشمه سراقره قوینشوط2806

98297خورابلوچشمه سراقره قوینشوط2807

57209دانابالغچشمه سراقره قوینشوط2808

1858زنجیرهچشمه سراقره قوینشوط2809

51136شهر سیالبیچشمه سراقره قوینشوط2810

83262شیخ سیلوچشمه سراقره قوینشوط2811

**صبرخانچشمه سراقره قوینشوط2812

52168صمدیورديچشمه سراقره قوینشوط2813

59166علی کنديچشمه سراقره قوینشوط2814

**قاباخ بالغچشمه سراقره قوینشوط2815

1129کوچلوي سفلیچشمه سراقره قوینشوط2816

1023کوچلوي علیاچشمه سراقره قوینشوط2817

65208کورابالغچشمه سراقره قوینشوط2818

6062,321مخورچشمه سراقره قوینشوط2819

52170ملک لوچشمه سراقره قوینشوط2820

89293اینچه قدیمقره قویون جنوبیقره قوینشوط2821

225769باش کهریزقره قویون جنوبیقره قوینشوط2822

**پمپ بنزین خلیل زادهقره قویون جنوبیقره قوینشوط2823

6492,087تازه کند قدیمقره قویون جنوبیقره قوینشوط2824

**تاسیسات گاز مرگنلرقره قویون جنوبیقره قوینشوط2825

**خانه مسکونی اهللا وردي زادهقره قویون جنوبیقره قوینشوط2826

57173دوز آغلقره قویون جنوبیقره قوینشوط2827

249804قره آغاجقره قویون جنوبیقره قوینشوط2828

71279قیاسقره قویون جنوبیقره قوینشوط2829

**مرغداري نظريقره قویون جنوبیقره قوینشوط2830

**مزرعه سیداحمدقره قویون جنوبیقره قوینشوط2831

صفحه ١٠٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**مال کنديقره قویون جنوبیقره قوینشوط2832

2677آرپالیخقره قویون شمالیمرکزيشوط2833

2172آغبالغ سوگارقره قویون شمالیمرکزيشوط2834

**آغدونلوقره قویون شمالیمرکزيشوط2835

1937بایرام کنديقره قویون شمالیمرکزيشوط2836

1771بیانچلی کردقره قویون شمالیمرکزيشوط2837

**تاسیسات مخزن آب مسکن مهر شوطقره قویون شمالیمرکزيشوط2838

82291تیمورآبادقره قویون شمالیمرکزيشوط2839

618جگنقره قویون شمالیمرکزيشوط2840

824داش فیشلقره قویون شمالیمرکزيشوط2841

**دامداريقره قویون شمالیمرکزيشوط2842

95294سلیمان کنديقره قویون شمالیمرکزيشوط2843

53157سنیققره قویون شمالیمرکزيشوط2844

63174شریف کنديقره قویون شمالیمرکزيشوط2845

41106شورا گلقره قویون شمالیمرکزيشوط2846

7742,605صوفیقره قویون شمالیمرکزيشوط2847

102365طورهقره قویون شمالیمرکزيشوط2848

2391عزت آبادقره قویون شمالیمرکزيشوط2849

511علیارقره قویون شمالیمرکزيشوط2850

**فرود گاه منطقه آزاد ماکوقره قویون شمالیمرکزيشوط2851

1740فیشلقره قویون شمالیمرکزيشوط2852

111394قره زمینقره قویون شمالیمرکزيشوط2853

**قره کهریزقره قویون شمالیمرکزيشوط2854

**کارخانه آسفالت شهرداري شوطقره قویون شمالیمرکزيشوط2855

72262کندالقره قویون شمالیمرکزيشوط2856

52175محمدکریم کنديقره قویون شمالیمرکزيشوط2857

صفحه ١١٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**مرغداريقره قویون شمالیمرکزيشوط2858

114376احمد آبادیوالگلديمرکزيشوط2859

169729بابورعجمیوالگلديمرکزيشوط2860

169666بیانچلی عجمیوالگلديمرکزيشوط2861

یوالگلديمرکزيشوط2862
پرورش مرغ گوشتی سینه طالي 

ماکو
**

1245تپه باشی نمازیوالگلديمرکزيشوط2863

68254حسین علی کندي کردیوالگلديمرکزيشوط2864

33104حسینعلی کندي عجمیوالگلديمرکزيشوط2865

120368خلج عجمیوالگلديمرکزيشوط2866

205770خلج کردیوالگلديمرکزيشوط2867

67211خوكیوالگلديمرکزيشوط2868

89335دیزج طویلیوالگلديمرکزيشوط2869

**شهرك صنعتی شهرستان شوطیوالگلديمرکزيشوط2870

1347عالی کنديیوالگلديمرکزيشوط2871

132476عظیم کنديیوالگلديمرکزيشوط2872

111399قابان باسانیوالگلديمرکزيشوط2873

5562,389قره ایاقیوالگلديمرکزيشوط2874

50231قزل قلعهیوالگلديمرکزيشوط2875

40125قوردالدرن عجمیوالگلديمرکزيشوط2876

76305قوردالدرن کردیوالگلديمرکزيشوط2877

226900کش ارخییوالگلديمرکزيشوط2878

**گردان تکاوريیوالگلديمرکزيشوط2879

**مزرعه اورتاکندیوالگلديمرکزيشوط2880

44137مالاحمدیوالگلديمرکزيشوط2881

**نظمی کنديیوالگلديمرکزيشوط2882

2267ورمزیاریوالگلديمرکزيشوط2883

صفحه ١١١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1,0413,935یوالگلديیوالگلديمرکزيشوط2884

**پاسگاه دمیرتپه سی /مکان مستقل /چایپاسارشمالیبازرگانماکو2885

**پاسگاه کلیکچایپاسارشمالیبازرگانماکو2886

چایپاسارشمالیبازرگانماکو2887
پاسگاه گل عالی میله /15مکان 

مستقل /
**

**پاسگاه مرزي ایبک /مکان مستقل /چایپاسارشمالیبازرگانماکو2888

چایپاسارشمالیبازرگانماکو2889
پاسگاه مرزي پشتبانی گل عالی 

/مکان مستق
**

**پاسگاه مرزي علوبنیچایپاسارشمالیبازرگانماکو2890

**پاسگاه میله /5مکان مستقل /چایپاسارشمالیبازرگانماکو2891

179724پريچایپاسارشمالیبازرگانماکو2892

206768پنجرلوچایپاسارشمالیبازرگانماکو2893

34118تاجدوچایپاسارشمالیبازرگانماکو2894

**چشمه ثریا/مکان مستقل /چایپاسارشمالیبازرگانماکو2895

35130حاجی حسنچایپاسارشمالیبازرگانماکو2896

**دارلیکچایپاسارشمالیبازرگانماکو2897

28101سلبندچایپاسارشمالیبازرگانماکو2898

424سمدرانچایپاسارشمالیبازرگانماکو2899

1122عجمیچایپاسارشمالیبازرگانماکو2900

70276علوحاجیچایپاسارشمالیبازرگانماکو2901

610علی فرجچایپاسارشمالیبازرگانماکو2902

56246قزل ینیشچایپاسارشمالیبازرگانماکو2903

66249قشالق حاجوچایپاسارشمالیبازرگانماکو2904

728قشالق شوریکچایپاسارشمالیبازرگانماکو2905

1044قشالق نعموچایپاسارشمالیبازرگانماکو2906

930قلعه جوقچایپاسارشمالیبازرگانماکو2907

**قوچ باالچایپاسارشمالیبازرگانماکو2908

100443قوشچایپاسارشمالیبازرگانماکو2909

صفحه ١١٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

31123کلیک جدیدچایپاسارشمالیبازرگانماکو2910

3074کلیکچایپاسارشمالیبازرگانماکو2911

22102گدايچایپاسارشمالیبازرگانماکو2912

**گروهان بوراالنچایپاسارشمالیبازرگانماکو2913

54212گریکچایپاسارشمالیبازرگانماکو2914

89244گل آلیچایپاسارشمالیبازرگانماکو2915

52217ملهمچایپاسارشمالیبازرگانماکو2916

1255موسیچایپاسارشمالیبازرگانماکو2917

101469ولی کنديچایپاسارشمالیبازرگانماکو2918

32150یخلقانچایپاسارشمالیبازرگانماکو2919

**انبار هاي منطقه آزاد ماکوساري سوبازرگانماکو2920

ساري سوبازرگانماکو2921
ایستگاه اندازه گیري شرکت گاز 

بازرگان
**

**ایستگاه رادیویی فجرساري سوبازرگانماکو2922

**بازار مشترك مرزي بازرگانساري سوبازرگانماکو2923

**پاسگاه مرزي یارم قیه سفلیساري سوبازرگانماکو2924

54198تازه کندساري سوبازرگانماکو2925

101377تخته دوزيساري سوبازرگانماکو2926

86315تیکمه کردساري سوبازرگانماکو2927

27102حسوشیريساري سوبازرگانماکو2928

172651خرمن یريساري سوبازرگانماکو2929

77334خلیل زاغه سیساري سوبازرگانماکو2930

**سازمان منطقه آزاد ماکوساري سوبازرگانماکو2931

**سد ساري سوساري سوبازرگانماکو2932

**شاه آبادساري سوبازرگانماکو2933

**شهرك صنعتی شماره 2 ماکوساري سوبازرگانماکو2934

**شیب شیبساري سوبازرگانماکو2935

صفحه ١١٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

39169عیسی خانساري سوبازرگانماکو2936

162683قوري شکاكساري سوبازرگانماکو2937

**کارگاه شرکت صبا گستر ماکوساري سوبازرگانماکو2938

38136کهریزقلعه درسیساري سوبازرگانماکو2939

ساري سوبازرگانماکو2940
مجتمع انبارهاي عمومی و خدمات 

گمرکی آغري بار
**

ساري سوبازرگانماکو2941
مجتمع بزرگ گردشگري پذیرایی 

تجاري بازرگان
**

**مکان مستقل پاسگاه ساري سوساري سوبازرگانماکو2942

130545میالنساري سوبازرگانماکو2943

**نیروگاه برقساري سوبازرگانماکو2944

195691یارم قیه سفلیساري سوبازرگانماکو2945

99377یارم قیه علیاساري سوبازرگانماکو2946

32116یارم قیه وسطساري سوبازرگانماکو2947

2981,162اداغانچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2948

67205النلرچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2949

2087ایالن قرهچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2950

1338ایالن قره تازه کندچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2951

1228اینچه سفلیچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2952

1541اینچه علیاچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2953

69225بلجکچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2954

1032تاتارچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2955

26118تازه کند آداغانچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2956

59247ترکمهچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2957

2089تلیم خان سفلیچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2958

1140تلیم خان علیاچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2959

810جگن لوي عجمچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2960

91358جگن لوي کردچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2961

صفحه ١١۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

520جلچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2962

61180حاسین بزرگچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2963

44192حاسین کوچکچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2964

43174حسوشکیچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2965

1468حسولزکیچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2966

83372حصارچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2967

**دوه یاتانچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2968

79262رندچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2969

چایپاسارجنوبیمرکزيماکو2970
شهرك سنگ و صنایع سنگین منطقه 

آزاد
**

**شیخ علی جانچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2971

936عبداله کنديچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2972

53223علی آباد رندچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2973

48191علی قندو/علی قندوعلیا/چایپاسارجنوبیمرکزيماکو2974

276928قره تپهچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2975

114360قزل داغ عجمچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2976

238994قزل داغ کردچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2977

746کاروانقرانچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2978

**کهریزمایل کنديچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2979

519گاموس /جاموس /چایپاسارجنوبیمرکزيماکو2980

**مایل کنديچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2981

21100محمود آغلیچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2982

43194مخندچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2983

**مرغداري سهند مینائیچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2984

2098مولیک علیاچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2985

51198میرزاخلیلچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2986

617میرزادولمازچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2987

صفحه ١١۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

223723هندورچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2988

722هوروچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2989

98416یعقوبعلی کندي کردچایپاسارجنوبیمرکزيماکو2990

185796آغ گلقره سومرکزيماکو2991

50202بهلولهقره سومرکزيماکو2992

**پاسگاه اق گل /مکان مستقل /قره سومرکزيماکو2993

**پاسگاه قره قویون /مکان مستقل /قره سومرکزيماکو2994

قره سومرکزيماکو2995
پاسگاه مرزي خلخله /مکان مستقل 

/
**

**پاسگاه مرزي دیم قشالققره سومرکزيماکو2996

**حمزه آبادقره سومرکزيماکو2997

60276خزرقشالققره سومرکزيماکو2998

129493خلخلهقره سومرکزيماکو2999

2331,015دیم قشالق علیاقره سومرکزيماکو3000

47177ذیلکه سفلیقره سومرکزيماکو3001

144623ذیلکه علیاقره سومرکزيماکو3002

929زنگنهقره سومرکزيماکو3003

1779سارنجقره سومرکزيماکو3004

36184شور آغلقره سومرکزيماکو3005

58289عیسی کنديقره سومرکزيماکو3006

**قادرقاموقره سومرکزيماکو3007

1984قره بالغقره سومرکزيماکو3008

61288قره قویونقره سومرکزيماکو3009

1689قزل ارخ سفلیقره سومرکزيماکو3010

103529قزل ارخ علیاقره سومرکزيماکو3011

122490قم قشالققره سومرکزيماکو3012

29122قوچعلیقره سومرکزيماکو3013

صفحه ١١۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

49219مالحسنقره سومرکزيماکو3014

**ایستگاه گاز CGSقلعه دره سیمرکزيماکو3015

63125آغبالغ چمنلوقلعه دره سیمرکزيماکو3016

**آهن فروشی حسین نژادقلعه دره سیمرکزيماکو3017

85198بارونقلعه دره سیمرکزيماکو3018

**بازارچه مرزي ماکوقلعه دره سیمرکزيماکو3019

151545باشکندقلعه دره سیمرکزيماکو3020

1,0123,860باغچه جوققلعه دره سیمرکزيماکو3021

58226بایندرقلعه دره سیمرکزيماکو3022

**بیجانقلعه دره سیمرکزيماکو3023

**پارك جنگلیقلعه دره سیمرکزيماکو3024

1857پراخودیکقلعه دره سیمرکزيماکو3025

**تاسیسات امو آب و فاضالب ماکوقلعه دره سیمرکزيماکو3026

1019تریانقلعه دره سیمرکزيماکو3027

**تصفیه خانه آب ماکوقلعه دره سیمرکزيماکو3028

38107تیکمه عجمقلعه دره سیمرکزيماکو3029

611جان عزیزقلعه دره سیمرکزيماکو3030

قلعه دره سیمرکزيماکو3031
جایگاه اخصاصی دو منظوره 

آرارات
**

415چمنلوقلعه دره سیمرکزيماکو3032

129429دانالوي بزرگقلعه دره سیمرکزيماکو3033

34109دانالوي کوچکقلعه دره سیمرکزيماکو3034

**دانشگاه آزاد ماکوقلعه دره سیمرکزيماکو3035

**درگاه قلیقلعه دره سیمرکزيماکو3036

3585دیبکقلعه دره سیمرکزيماکو3037

قلعه دره سیمرکزيماکو3038
رستوران سردار ماکو و تعمیر گاه و 

صافکاري توحید
**

**سد مخزنی دانالوقلعه دره سیمرکزيماکو3039

صفحه ١١٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**سعید آبادقلعه دره سیمرکزيماکو3040

228780سنگرقلعه دره سیمرکزيماکو3041

1995شاطرقلعه دره سیمرکزيماکو3042

قلعه دره سیمرکزيماکو3043
شرکت معاینه فنی خودرو سافات 

بازرگان
**

**شهرك صنعتی ماکوقلعه دره سیمرکزيماکو3044

**قره بالغقلعه دره سیمرکزيماکو3045

78255قره خاجقلعه دره سیمرکزيماکو3046

254855قلعه جوققلعه دره سیمرکزيماکو3047

1459قوري بالغقلعه دره سیمرکزيماکو3048

261905کجوتقلعه دره سیمرکزيماکو3049

1,0794,046کشمش تپهقلعه دره سیمرکزيماکو3050

121375کوسجقلعه دره سیمرکزيماکو3051

1142گل مورسقلعه دره سیمرکزيماکو3052

48189ماراکمیقلعه دره سیمرکزيماکو3053

71249محمد کنديقلعه دره سیمرکزيماکو3054

1982محمدآبادقلعه دره سیمرکزيماکو3055

823مصطفی قلعه سیقلعه دره سیمرکزيماکو3056

قلعه دره سیمرکزيماکو3057
معاونت فنی و عمرانی و زیربنایی 

منطقه آزاد ماکو
**

**مکان مستقل مرکزماکرویوماکوقلعه دره سیمرکزيماکو3058

**منبع آب ماکوقلعه دره سیمرکزيماکو3059

417مهدي بالغیقلعه دره سیمرکزيماکو3060

40177نایب کنديقلعه دره سیمرکزيماکو3061

قلعه دره سیمرکزيماکو3062
وادي رحمت ماکو و ایستگاه گاز 

CNG
**

87293اوزون تاشکانی بازارخلیفانمهاباد3063

53161ایل تیمورکانی بازارخلیفانمهاباد3064

60187آچی درهکانی بازارخلیفانمهاباد3065

صفحه ١١٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

40144براواکانی بازارخلیفانمهاباد3066

45181برجوکانی بازارخلیفانمهاباد3067

67232بیرمکانی بازارخلیفانمهاباد3068

1033پاژبردکانی بازارخلیفانمهاباد3069

**پاسگاه بین راهی کاوالنکانی بازارخلیفانمهاباد3070

**پاسگاه کوشکه درهکانی بازارخلیفانمهاباد3071

2496پیرمیکاییلکانی بازارخلیفانمهاباد3072

43139چهارگانکانی بازارخلیفانمهاباد3073

54172خالدلیلکانی بازارخلیفانمهاباد3074

44144زنده قولکانی بازارخلیفانمهاباد3075

79288سویناسکانی بازارخلیفانمهاباد3076

67208شهرزورکانی بازارخلیفانمهاباد3077

1772شیخ یوسفکانی بازارخلیفانمهاباد3078

934عین مالنکانی بازارخلیفانمهاباد3079

96322قالوي زندانکانی بازارخلیفانمهاباد3080

64204قلعه جوقهکانی بازارخلیفانمهاباد3081

79292قوزلوي سفلیکانی بازارخلیفانمهاباد3082

98347قوزلوي علیاکانی بازارخلیفانمهاباد3083

39162قویطالکانی بازارخلیفانمهاباد3084

88308کانی رشکانی بازارخلیفانمهاباد3085

1966کانی سفیدکانی بازارخلیفانمهاباد3086

123380کانی سیبکانی بازارخلیفانمهاباد3087

32109کانی میرانکانی بازارخلیفانمهاباد3088

90321کاوالن سفلیکانی بازارخلیفانمهاباد3089

39140کاوالن علیاکانی بازارخلیفانمهاباد3090

63207کل تپهکانی بازارخلیفانمهاباد3091

صفحه ١١٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

59215کله کاويکانی بازارخلیفانمهاباد3092

91316کورانکانی بازارخلیفانمهاباد3093

1754کورگهکانی بازارخلیفانمهاباد3094

48146کوشکه درهکانی بازارخلیفانمهاباد3095

37115کهنه ده شوگايکانی بازارخلیفانمهاباد3096

63297کیتکهکانی بازارخلیفانمهاباد3097

1037گاوداري قره نیکانی بازارخلیفانمهاباد3098

3078گاومیشانکانی بازارخلیفانمهاباد3099

1132گراويکانی بازارخلیفانمهاباد3100

35141گردشیالنکانی بازارخلیفانمهاباد3101

2993گرده بردانکانی بازارخلیفانمهاباد3102

66254گلینانکانی بازارخلیفانمهاباد3103

37121گنه دارکانی بازارخلیفانمهاباد3104

75285ماژکهکانی بازارخلیفانمهاباد3105

44157میره دهکانی بازارخلیفانمهاباد3106

41203یارعلیکانی بازارخلیفانمهاباد3107

434استراحتگاه سیاقولمنگورشرقیخلیفانمهاباد3108

1980اسالم آبادمنگورشرقیخلیفانمهاباد3109

1262اصحابمنگورشرقیخلیفانمهاباد3110

27148آغاسورمنگورشرقیخلیفانمهاباد3111

33151آفانمنگورشرقیخلیفانمهاباد3112

72251آمیدمنگورشرقیخلیفانمهاباد3113

28136باگردان سفلیمنگورشرقیخلیفانمهاباد3114

18106باگردان علیامنگورشرقیخلیفانمهاباد3115

**بایزیدآبادمنگورشرقیخلیفانمهاباد3116

**بردسپیانمنگورشرقیخلیفانمهاباد3117

صفحه ١٢٠
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20118بنگوینمنگورشرقیخلیفانمهاباد3118

39198بیطاسمنگورشرقیخلیفانمهاباد3119

**پاسگاه حمزه آبادمنگورشرقیخلیفانمهاباد3120

521پلکهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3121

33188جاندارانمنگورشرقیخلیفانمهاباد3122

762چوملمنگورشرقیخلیفانمهاباد3123

22129حاجی مامیانمنگورشرقیخلیفانمهاباد3124

1691حسن چپمنگورشرقیخلیفانمهاباد3125

128469حمزه آبادمنگورشرقیخلیفانمهاباد3126

1143خاتون استیمنگورشرقیخلیفانمهاباد3127

1267خانگهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3128

26114خراجومنگورشرقیخلیفانمهاباد3129

1036داغهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3130

**دکل مخابراتی جواررشانمنگورشرقیخلیفانمهاباد3131

631دوسیدمنگورشرقیخلیفانمهاباد3132

622دول بهارمنگورشرقیخلیفانمهاباد3133

837دول پینهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3134

1459رفتهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3135

**زندان درهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3136

35144زیوهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3137

**سرتنگمنگورشرقیخلیفانمهاباد3138

1678سرخابمنگورشرقیخلیفانمهاباد3139

30167سرطانمنگورشرقیخلیفانمهاباد3140

639سرهوالنمنگورشرقیخلیفانمهاباد3141

36134سلوكمنگورشرقیخلیفانمهاباد3142

37188سلیممنگورشرقیخلیفانمهاباد3143
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1261سمینومنگورشرقیخلیفانمهاباد3144

22156سولفهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3145

1897سیاقول سفلیمنگورشرقیخلیفانمهاباد3146

15100سیاقول علیامنگورشرقیخلیفانمهاباد3147

1564سیرومنگورشرقیخلیفانمهاباد3148

21114شکربگمنگورشرقیخلیفانمهاباد3149

732شور آبادمنگورشرقیخلیفانمهاباد3150

2184شیخانمنگورشرقیخلیفانمهاباد3151

25109عبداله کردهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3152

**قره چالنمنگورشرقیخلیفانمهاباد3153

629قره قاچمنگورشرقیخلیفانمهاباد3154

948قشقونه سفلیمنگورشرقیخلیفانمهاباد3155

834قشقونه علیامنگورشرقیخلیفانمهاباد3156

1156قلعه تینانمنگورشرقیخلیفانمهاباد3157

35148قوزلوجهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3158

1257کارگمنگورشرقیخلیفانمهاباد3159

1664کامممنگورشرقیخلیفانمهاباد3160

**کانی شینکهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3161

1554کاویسمنگورشرقیخلیفانمهاباد3162

**کله زند آبادمنگورشرقیخلیفانمهاباد3163

**کوخانمنگورشرقیخلیفانمهاباد3164

724کوسه سرمرگانمنگورشرقیخلیفانمهاباد3165

19100کی سالنمنگورشرقیخلیفانمهاباد3166

39192گاگش سفلیمنگورشرقیخلیفانمهاباد3167

38167گاگش علیامنگورشرقیخلیفانمهاباد3168

1772گلیارمنگورشرقیخلیفانمهاباد3169
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20119گوملیانمنگورشرقیخلیفانمهاباد3170

42136گیاه دورانمنگورشرقیخلیفانمهاباد3171

1350مازلهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3172

1268محمود آبادمنگورشرقیخلیفانمهاباد3173

834محمودآبادمنگورشرقیخلیفانمهاباد3174

39197مرانهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3175

947مزرعهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3176

**مزرعه تقه گوزمنگورشرقیخلیفانمهاباد3177

**مزرعه چومان سفلیمنگورشرقیخلیفانمهاباد3178

**مزرعه چومان علیامنگورشرقیخلیفانمهاباد3179

**مزرعه قایمیش آبادمنگورشرقیخلیفانمهاباد3180

**مزرعه لیمونجمنگورشرقیخلیفانمهاباد3181

**موسی رایکوژاومنگورشرقیخلیفانمهاباد3182

527میاگرومنگورشرقیخلیفانمهاباد3183

39228میري سهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3184

**نیالنمنگورشرقیخلیفانمهاباد3185

626هرمهمنگورشرقیخلیفانمهاباد3186

934امین آبادآختاچی غربیمرکزيمهاباد3187

35150اوزون دره سفلیآختاچی غربیمرکزيمهاباد3188

53231اوزون دره علیاآختاچی غربیمرکزيمهاباد3189

64315اوطمیشآختاچی غربیمرکزيمهاباد3190

**ایستگاه مخابرات کوه سلطانآختاچی غربیمرکزيمهاباد3191

23106باجوندآختاچی غربیمرکزيمهاباد3192

49202برده میشآختاچی غربیمرکزيمهاباد3193

47171برهانآختاچی غربیمرکزيمهاباد3194

1634بصريآختاچی غربیمرکزيمهاباد3195
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32142بوزهآختاچی غربیمرکزيمهاباد3196

**پیربله /مزرعه /آختاچی غربیمرکزيمهاباد3197

42172تکان لوجهآختاچی غربیمرکزيمهاباد3198

133633حاجی علی کندآختاچی غربیمرکزيمهاباد3199

108446خاتون باغآختاچی غربیمرکزيمهاباد3200

36148خاتون خاصآختاچی غربیمرکزيمهاباد3201

1149درمانآختاچی غربیمرکزيمهاباد3202

73263دوست علیآختاچی غربیمرکزيمهاباد3203

1245زگدراوآختاچی غربیمرکزيمهاباد3204

1548ساروانهآختاچی غربیمرکزيمهاباد3205

90404سنجاقآختاچی غربیمرکزيمهاباد3206

35137سهوالنآختاچی غربیمرکزيمهاباد3207

1156سیچان بالغیآختاچی غربیمرکزيمهاباد3208

2871,010سید آبادآختاچی غربیمرکزيمهاباد3209

38160شیالن آبادآختاچی غربیمرکزيمهاباد3210

71310عیسی کندآختاچی غربیمرکزيمهاباد3211

57204قره بالغآختاچی غربیمرکزيمهاباد3212

1768قزلجه سفلیآختاچی غربیمرکزيمهاباد3213

719قزلجه علیاآختاچی غربیمرکزيمهاباد3214

729قالتآختاچی غربیمرکزيمهاباد3215

47157قلعه جوقآختاچی غربیمرکزيمهاباد3216

69295قمطرهآختاچی غربیمرکزيمهاباد3217

62202قورغانآختاچی غربیمرکزيمهاباد3218

2899کانی کوترآختاچی غربیمرکزيمهاباد3219

49167کپه کندآختاچی غربیمرکزيمهاباد3220

137661کلیجهآختاچی غربیمرکزيمهاباد3221
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724کهنه ده دومآختاچی غربیمرکزيمهاباد3222

1765الچینآختاچی غربیمرکزيمهاباد3223

414هفتوانهآختاچی غربیمرکزيمهاباد3224

2267یاد آباد سفلیآختاچی غربیمرکزيمهاباد3225

2069یاد آباد علیاآختاچی غربیمرکزيمهاباد3226

85287آزادمکریان شرقیمرکزيمهاباد3227

47167بادممکریان شرقیمرکزيمهاباد3228

131520برده رشانمکریان شرقیمرکزيمهاباد3229

**پادگان شهیددست غیبمکریان شرقیمرکزيمهاباد3230

**پاسگاه برده رشانمکریان شرقیمرکزيمهاباد3231

164579ترشکانمکریان شرقیمرکزيمهاباد3232

36121تنگ بالکهمکریان شرقیمرکزيمهاباد3233

1254حاجی آبادمکریان شرقیمرکزيمهاباد3234

2511,047حاجی خوشمکریان شرقیمرکزيمهاباد3235

109380خطاییمکریان شرقیمرکزيمهاباد3236

2258شهرك صنعتی مهآبادمکریان شرقیمرکزيمهاباد3237

57212عبداله آبادمکریان شرقیمرکزيمهاباد3238

2111,004قره داغمکریان شرقیمرکزيمهاباد3239

52197قلقلهمکریان شرقیمرکزيمهاباد3240

132504قوپی باباعلیمکریان شرقیمرکزيمهاباد3241

**کهریزه علی بایزیدمکریان شرقیمرکزيمهاباد3242

130533کیچ آبادمکریان شرقیمرکزيمهاباد3243

166692گابازلهمکریان شرقیمرکزيمهاباد3244

90357گرده رشمکریان شرقیمرکزيمهاباد3245

98475گروه گرومکریان شرقیمرکزيمهاباد3246

1,8866,947گوگ تپهمکریان شرقیمرکزيمهاباد3247

صفحه ١٢۵
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3281,390لجمکریان شرقیمرکزيمهاباد3248

**مزرعه امیرآبادمکریان شرقیمرکزيمهاباد3249

56269ابراهیمهمکریان غربیمرکزيمهاباد3250

**استرگاه بین جاده ايمکریان غربیمرکزيمهاباد3251

1,0333,721اگریقاشمکریان غربیمرکزيمهاباد3252

32127آلبالغمکریان غربیمرکزيمهاباد3253

**پادگان سپاه مکان مستقلمکریان غربیمرکزيمهاباد3254

**پاسگاه سه راه دارلکمکریان غربیمرکزيمهاباد3255

**پایگاه امداد ساحلی مهآبادمکریان غربیمرکزيمهاباد3256

91414پائین درهمکریان غربیمرکزيمهاباد3257

60216توت اغاجمکریان غربیمرکزيمهاباد3258

26110چوگالنمکریان غربیمرکزيمهاباد3259

1,3224,736خانقاهمکریان غربیمرکزيمهاباد3260

636خلیفهمکریان غربیمرکزيمهاباد3261

3431,354خورخورهمکریان غربیمرکزيمهاباد3262

3581,493داره لکمکریان غربیمرکزيمهاباد3263

1465داش تیمورمکریان غربیمرکزيمهاباد3264

63292داشخانهمکریان غربیمرکزيمهاباد3265

6102,334دریازمکریان غربیمرکزيمهاباد3266

102557دهبکرمکریان غربیمرکزيمهاباد3267

**سد آبی مهآبادمکریان غربیمرکزيمهاباد3268

1872سلکهمکریان غربیمرکزيمهاباد3269

44179سلیم ساغولمکریان غربیمرکزيمهاباد3270

47208قاضی آبادمکریان غربیمرکزيمهاباد3271

74303قجی آبادمکریان غربیمرکزيمهاباد3272

192778قره خانمکریان غربیمرکزيمهاباد3273
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3451,503قره قشالقمکریان غربیمرکزيمهاباد3274

5182,134قزل قپیمکریان غربیمرکزيمهاباد3275

8623,038قم قلعهمکریان غربیمرکزيمهاباد3276

44202کوترمکریان غربیمرکزيمهاباد3277

**کارخانه سنگ حرمهمکریان غربیمرکزيمهاباد3278

74309کرد یعقوبمکریان غربیمرکزيمهاباد3279

5531,940کوسه کهریزمکریان غربیمرکزيمهاباد3280

152559کهریزه شیخانمکریان غربیمرکزيمهاباد3281

35147کهنه دهمکریان غربیمرکزيمهاباد3282

95426گاپیسمکریان غربیمرکزيمهاباد3283

616گولهمکریان غربیمرکزيمهاباد3284

**مزرعه قماریهمکریان غربیمرکزيمهاباد3285

**میدان تیر قاضی آبادمکریان غربیمرکزيمهاباد3286

8913,172یوسف کنديمکریان غربیمرکزيمهاباد3287

43136اربطسفلیآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3288

2481اربطعلیاآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3289

2580اقکندآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3290

622امان کنديآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3291

32111اورتادرقآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3292

77297اوالمچیآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3293

1868آت دره سیآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3294

**آلیآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3295

69237باداملوآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3296

43155بیوك بالغآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3297

1961پتکلوآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3298

37139تازه کندآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3299
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523توپ آغاجآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3300

93366تیمور کندي (محمد قلی قشالق )آجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3301

103363حاجی کنديآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3302

59189حصارلوآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3303

96329حیدرباغیآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3304

73254زاغهآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3305

1857قمشلوآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3306

30119قوري درقآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3307

1661کوزلیآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3308

1546گوي خرابهآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3309

1123الله لوآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3310

**مزرعه ایشقلوآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3311

1442ممه کنديآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3312

38127نختالوآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3313

46161نیکی آبادآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3314

75259یاسی کندآجرلوي شرقیباروقمیاندوآب3315

1352احمدآبادقاشقاگوزآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3316

42113اسماعیل کنديآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3317

49177اغبالغآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3318

1952ایشگهآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3319

1966باش آچیقآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3320

58175باش بالغآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3321

**تازه کند آغبالغآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3322

86313تک آغاجآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3323

77237جان آقاآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3324

820جبیگلوآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3325
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48142چاخراحمدآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3326

103308زارنجیآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3327

1858سوغانچیآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3328

45133قرقچیآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3329

1033قره بوغازآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3330

2384قطارداشآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3331

1340قواقلوآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3332

412قوچ کنديآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3333

722گوزللوي سفلیآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3334

2171گوزللوي علیاآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3335

42128مسجدآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3336

46170ملحم لوآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3337

48154یلکلوآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3338

930یلی بالغآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3339

53179ینگجهآجرلوي غربیباروقمیاندوآب3340

143492اقکندباروقباروقباروقمیاندوآب3341

1350امیرآبادباروقباروقمیاندوآب3342

210725ایدیشهباروقباروقمیاندوآب3343

**پاسگاهباروقباروقمیاندوآب3344

4521,431چالخامازباروقباروقمیاندوآب3345

244765حمیدباروقباروقمیاندوآب3346

520داش التیباروقباروقمیاندوآب3347

29114سانجیقباروقباروقمیاندوآب3348

41140شورجه باروقباروقباروقمیاندوآب3349

79241شورجه کردباروقباروقمیاندوآب3350

1446شهرك صنعتی میاندوابباروقباروقمیاندوآب3351
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**عدل آبادباروقباروقمیاندوآب3352

64196علی بالغیباروقباروقمیاندوآب3353

113378علیار کنديباروقباروقمیاندوآب3354

55182قرمزي بالغباروقباروقمیاندوآب3355

202653قره سقالباروقباروقمیاندوآب3356

110418قشالق نوروزلوباروقباروقمیاندوآب3357

210733قطارباروقباروقمیاندوآب3358

1,0083,436گل سلیمان آبادباروقباروقمیاندوآب3359

1036میرزانظامباروقباروقمیاندوآب3360

206777نادرگلیباروقباروقمیاندوآب3361

221742نوروزلوباروقباروقمیاندوآب3362

174618ابراهیم حصارمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3363

242807اوزون اوبهمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3364

262807آق داشمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3365

**باسکول 60 تنیمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3366

**بلوك زنی باقريمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3367

**بلوك زنی فیروزمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3368

**پمپ بنزینمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3369

271930خزینه انبارجدیدمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3370

137493خزینه انبارقدیممرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3371

**دامداري جواديمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3372

**دامداري زرین کاسهمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3373

**دامداري محمديمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3374

**شرکت پودر زرینمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3375

**شرکت تعاونی 224مرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3376

**شرکت تولیدي گندممرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3377
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**شرکت سهند شهرمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3378

6142,064شعبانلومرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3379

1,0983,669قپچاقمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3380

**کارخانه بتن آماده چهاربرجمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3381

**گاوداري آذرمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3382

216758منصور آبادمرحمت آبادشمالیمرحمت آبادمیاندوآب3383

247783اسالم آبادمرحمت آبادمیانیمرحمت آبادمیاندوآب3384

7262,461فسندوزمرحمت آبادمیانیمرحمت آبادمیاندوآب3385

5081,704فیروز آبادمرحمت آبادمیانیمرحمت آبادمیاندوآب3386

221707قره گزلومرحمت آبادمیانیمرحمت آبادمیاندوآب3387

88318کردکنديمرحمت آبادمیانیمرحمت آبادمیاندوآب3388

**مدرسه شبانه روزي امام خمینیمرحمت آبادمیانیمرحمت آبادمیاندوآب3389

200694مرادخانلومرحمت آبادمیانیمرحمت آبادمیاندوآب3390

184554اسالم تپهزرینه رودمرکزيمیاندوآب3391

226684امیر آبادزرینه رودمرکزيمیاندوآب3392

3521,084اوچ تپه قلعهزرینه رودمرکزيمیاندوآب3393

1,0653,523بکتاشزرینه رودمرکزيمیاندوآب3394

3299تازه کندحاج حسنزرینه رودمرکزيمیاندوآب3395

271875جارچلوزرینه رودمرکزيمیاندوآب3396

4561,508جوادحصاريزرینه رودمرکزيمیاندوآب3397

178673حاج حسن خالصهزرینه رودمرکزيمیاندوآب3398

154560حاج حسن علیازرینه رودمرکزيمیاندوآب3399

149476دوه چیزرینه رودمرکزيمیاندوآب3400

88267ساتلمیش توپخانهزرینه رودمرکزيمیاندوآب3401

76265ساتلمیش محمد آبادزرینه رودمرکزيمیاندوآب3402

5401,853ساتلمیش محمدلوزرینه رودمرکزيمیاندوآب3403
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3181,070علی بیگلوزرینه رودمرکزيمیاندوآب3404

53177قدرت کنديزرینه رودمرکزيمیاندوآب3405

179575قرمز خلیفه سیزرینه رودمرکزيمیاندوآب3406

189594قرمزخلیفه علیازرینه رودمرکزيمیاندوآب3407

151510کوسه لرسفلیزرینه رودمرکزيمیاندوآب3408

130433کوسه لرعلیازرینه رودمرکزيمیاندوآب3409

300941یاریجان خالصهزرینه رودمرکزيمیاندوآب3410

109318یاریجان سفلیزرینه رودمرکزيمیاندوآب3411

226717یاریجان علیازرینه رودمرکزيمیاندوآب3412

3511,189ابراهیم آبادزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3413

71223حسین آباد قلعهزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3414

148498خان کنديزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3415

148472سبزيزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3416

5961,825سرچنارزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3417

9773,169سوگلی تپهزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3418

**شهرك سدنوروزلوزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3419

154540شین آبادزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3420

2489عسگرآبادزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3421

239683قبانکنديزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3422

**کوره اجرمهرگان مکان مستقلزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3423

**کوره آجر جوانمردزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3424

**کوره آجر رحمانزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3425

**کوره آجر رحمانیزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3426

**کوره آجر سیف اهللازرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3427

5221,802گاومیش گلیزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3428

224756گوگ جلوزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3429
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**مجتمع کوره هاي آجر پزيزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3430

2166مشیرآبادزرینه رودجنوبیمرکزيمیاندوآب3431

229790جعفرآبادزرینه رودشمالیمرکزيمیاندوآب3432

4771,597حاجی بهزادزرینه رودشمالیمرکزيمیاندوآب3433

226798حسن آبادزرینه رودشمالیمرکزيمیاندوآب3434

5221,616حیدرآبادزرینه رودشمالیمرکزيمیاندوآب3435

1446دامداري اسد اهللازرینه رودشمالیمرکزيمیاندوآب3436

4571,533شیبلوي سفلیزرینه رودشمالیمرکزيمیاندوآب3437

4581,494شیبلوي علیازرینه رودشمالیمرکزيمیاندوآب3438

5931,922قاریاغديزرینه رودشمالیمرکزيمیاندوآب3439

284974قره تپهزرینه رودشمالیمرکزيمیاندوآب3440

5881,994مظفرآبادزرینه رودشمالیمرکزيمیاندوآب3441

7323,445مالشهاب الدینزرینه رودشمالیمرکزيمیاندوآب3442

1,1703,821ممه دلزرینه رودشمالیمرکزيمیاندوآب3443

7472,694نصیرکنديزرینه رودشمالیمرکزيمیاندوآب3444

4551,540ولی آبادزرینه رودشمالیمرکزيمیاندوآب3445

**اموزشکده کشاورزي میاندوابمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3446

4701,433اوچ تپه کردمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3447

35120تازه کندحاصل قوبیمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3448

**تصفیه خانه فاظالب میاندوآبمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3449

4361,427حاصل قوبی افشارمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3450

251837حسن کنديمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3451

**دامداري اسماعیلیمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3452

**دامداري پارسامرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3453

**دامداري جعفريمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3454

**دامداري خسروانیمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3455
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**دامداري ساقی زادهمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3456

**دامداري شجاع علیجانیمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3457

**دامداري عباسیمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3458

**دامداري علیجانیمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3459

**دامداري علیزادهمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3460

**دامداري نویديمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3461

**دانشگاه جامع علمی وکاربرديمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3462

195587زنجیرآبادمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3463

**شرکت ایال سهندمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3464

**شرکت تولیدي دهقانمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3465

92287شهرك اوچ تپه کردمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3466

**کارخانه آسان سقفمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3467

93265کانیه سرمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3468

**گاوداري خانزادهمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3469

**گاوداري داداش زادهمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3470

7902,548گوگ تپه خالصهمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3471

107329گوگ تپه هللامرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3472

517محل جمع آوري شیرمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3473

**مرغداري ایوبمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3474

**مرغداري لطفیمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3475

**مرکز توانبخشی کوثرمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3476

**مرکز جمع آوري شیر آذرمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3477

6171,964یقینعلی تپهمرحمت آبادمرکزيمیاندوآب3478

162495تازه کندللکلومرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3479

113333تپه چلیکمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3480

189638تپه رشمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3481
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59202تپه صارمیمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3482

123396جعفرآبادچلیکمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3483

5341,765چلیکمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3484

118422چوغانلومرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3485

98317حیرانمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3486

3211,060داش تپهمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3487

126425شکورکنديمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3488

116386قره پاپاقمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3489

94305قلعه بزرگمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3490

**قلعه کوچکمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3491

166532کور آبادمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3492

4571,548گرده رشمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3493

4641,640للکلومرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3494

101332مروان کنديمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3495

264890ملک آبادمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3496

828نبی کنديمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3497

210684نظام آبادمرحمت آبادجنوبیمرکزيمیاندوآب3498

167567ارمناك سفلیمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3499

160515ارمناك علیامکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3500

53189اسماعیل کنديمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3501

**باسکول تعاونمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3502

219781بفروانمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3503

**بلوك زنیمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3504

**بلوك زنیمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3505

**بلوك زنی آذرمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3506

**پاسگاه انتظامیمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3507
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**پاسگاه انتظامیمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3508

**پاسگاه ویگان ویژه میاندوآبمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3509

**پل تاریخیمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3510

**پلیس راهمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3511

**پمپ بنزینمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3512

135514تازه کندمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3513

134452تلخابمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3514

86301تلخاب 2مکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3515

57182جعفرآبادمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3516

3991,323حاجی حسنمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3517

3141,049خیرآبادمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3518

**دامداري اسماعیل پاكمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3519

**دامداري خوش نفسمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3520

**دامداري روشن داممکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3521

**دامداري محمد روشن داممکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3522

**دامداري محمود پاكمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3523

94295دلک داشمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3524

131425دولت آبادمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3525

128441ده منصورمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3526

136443رسول آبادمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3527

1658زنگ آبادمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3528

303972زینال کنديمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3529

**سردخانه چند منظورهمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3530

**سردخانه رازيمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3531

83285سیستک علیامکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3532

118402شیرین آبمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3533

صفحه ١٣۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

189525قزقلعهمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3534

2783قشالق حاجی حسنمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3535

33109قشالق زینال کنديمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3536

202660قل حسنمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3537

238757کوخانمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3538

**گاوداري رشادتمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3539

162555گرده قلمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3540

228734گزالنمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3541

132400گنج آبادمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3542

152534مرجان آبادمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3543

مکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3544
مرکزاموزش کشاورزي 

مهآبادوپادگان
723

**مزرعه سیستک سفلیمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3545

177536مالکنديمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3546

63204منصورکنديمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3547

**نیروگاه میاندوآبمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3548

209712ویس آغا کندمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3549

1750هوبه کوخانمکریان شمالیمرکزيمیاندوآب3550

**اورژانس محمد یارالمهديمحمدیارنقده3551

37150آدهالمهديمحمدیارنقده3552

**پاسگاه انتظامی سه راه محمدیارالمهديمحمدیارنقده3553

80306تازه کندجبلالمهديمحمدیارنقده3554

**حیدرآبادالمهديمحمدیارنقده3555

186737داش درگهالمهديمحمدیارنقده3556

69276درگه ارسخانالمهديمحمدیارنقده3557

116479درگه لطف الهالمهديمحمدیارنقده3558

43142سارال سفلیالمهديمحمدیارنقده3559

صفحه ١٣٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

50221سارال علیاالمهديمحمدیارنقده3560

**سردخانه سلدوز فرازالمهديمحمدیارنقده3561

190659شهرك مهديالمهديمحمدیارنقده3562

275887فرخ زادالمهديمحمدیارنقده3563

162733قره قصابالمهديمحمدیارنقده3564

31144قالتالمهديمحمدیارنقده3565

176756گرده قیطالمهديمحمدیارنقده3566

248810گلالمهديمحمدیارنقده3567

**مزرعه تلخابالمهديمحمدیارنقده3568

**مزرعه دربسرالمهديمحمدیارنقده3569

196788ممیندالمهديمحمدیارنقده3570

104395نظام آبادالمهديمحمدیارنقده3571

151452یادگارلوالمهديمحمدیارنقده3572

37113اسالم آباد/دلمه /حسنلومحمدیارنقده3573

101290اقابیگلوحسنلومحمدیارنقده3574

1446امینلوحسنلومحمدیارنقده3575

83263بارانی عجمحسنلومحمدیارنقده3576

81247بارانی کردحسنلومحمدیارنقده3577

1340تابیهحسنلومحمدیارنقده3578

1027تازه کنددیمحسنلومحمدیارنقده3579

1030حاجی باغلوحسنلومحمدیارنقده3580

2472حاجی فیروزحسنلومحمدیارنقده3581

3811,277حسنلوحسنلومحمدیارنقده3582

**سد مخزنی حسنلوحسنلومحمدیارنقده3583

**شبکه پمپاژ سد حسنلوحسنلومحمدیارنقده3584

35106شونقارحسنلومحمدیارنقده3585

صفحه ١٣٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

109370شیخ احمدحسنلومحمدیارنقده3586

52169شیروان شاهلوي علیاحسنلومحمدیارنقده3587

2773شیرین بالغحسنلومحمدیارنقده3588

2152طالقان(شیطان آباد)حسنلومحمدیارنقده3589

1542عجملوحسنلومحمدیارنقده3590

48148عظیم خانلوحسنلومحمدیارنقده3591

**کارخانه قندحسنلومحمدیارنقده3592

**کشتارگاه نقده مکان مستقلحسنلومحمدیارنقده3593

84234کهریزعجمحسنلومحمدیارنقده3594

حسنلومحمدیارنقده3595
گشتارگاه صنعتی دام خوش طبخ 

نقده
**

**مرغداري بوداقیحسنلومحمدیارنقده3596

**مزرعه قره بالغحسنلومحمدیارنقده3597

83272وزنهحسنلومحمدیارنقده3598

62213اوخساربیگم قلعهمرکزينقده3599

264959بالقچیبیگم قلعهمرکزينقده3600

31116بایرام بوغهبیگم قلعهمرکزينقده3601

1355بایزید آبادبیگم قلعهمرکزينقده3602

4971,727بیگم قلعهبیگم قلعهمرکزينقده3603

**پلیس راه نقدهبیگم قلعهمرکزينقده3604

194677تازه قلعهبیگم قلعهمرکزينقده3605

166557توپز آبادبیگم قلعهمرکزينقده3606

94342چقال مصطفیبیگم قلعهمرکزينقده3607

172591خلیفانبیگم قلعهمرکزينقده3608

236800خلیفه لوبیگم قلعهمرکزينقده3609

111412دایموبیگم قلعهمرکزينقده3610

158528دشت قوريبیگم قلعهمرکزينقده3611

صفحه ١٣٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1676دمیرچیبیگم قلعهمرکزينقده3612

197687دیزج بزرگبیگم قلعهمرکزينقده3613

198619راهدانهبیگم قلعهمرکزينقده3614

**زندان نقدهبیگم قلعهمرکزينقده3615

72276ساخسی تپهبیگم قلعهمرکزينقده3616

157618شاولهبیگم قلعهمرکزينقده3617

1456شریف الدینبیگم قلعهمرکزينقده3618

1956شهرك صنعتی نقدهبیگم قلعهمرکزينقده3619

87310شیخ معروفبیگم قلعهمرکزينقده3620

240816قارنابیگم قلعهمرکزينقده3621

261895کاروانسرابیگم قلعهمرکزينقده3622

828کانی بردهبیگم قلعهمرکزينقده3623

49182کپکلوبیگم قلعهمرکزينقده3624

208736کوزه گرانبیگم قلعهمرکزينقده3625

162557گلوانبیگم قلعهمرکزينقده3626

1031گورخانهبیگم قلعهمرکزينقده3627

147609ماسوبیگم قلعهمرکزينقده3628

47149محمد شاه سفلیبیگم قلعهمرکزينقده3629

110421محمد شاه علیابیگم قلعهمرکزينقده3630

115407مملوبیگم قلعهمرکزينقده3631

174628مهمانداربیگم قلعهمرکزينقده3632

59243ارناسلدوزمرکزينقده3633

618اغچه زیوهسلدوزمرکزينقده3634

**االگوزسفلیسلدوزمرکزينقده3635

40125االگوزعلیاسلدوزمرکزينقده3636

514بچنلوسلدوزمرکزينقده3637

صفحه ١۴٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

سلدوزمرکزينقده3638
پروژه احداث شبکه فاضالب مدرن 

نقده
**

623پیه جیکسلدوزمرکزينقده3639

**تصفیه خانه نقدهسلدوزمرکزينقده3640

**تیرچه بلوك دمیر قایاسلدوزمرکزينقده3641

90306جاشیرانسلدوزمرکزينقده3642

**جمعه بازار نقدهسلدوزمرکزينقده3643

1,1523,878چیانهسلدوزمرکزينقده3644

109432حلبیسلدوزمرکزينقده3645

95371خلخانهسلدوزمرکزينقده3646

**دانشگاه نقدهسلدوزمرکزينقده3647

47179دربندسلدوزمرکزينقده3648

110474دیالن چی ارخی سفلیسلدوزمرکزينقده3649

117457دیالن چی ارخی علیاسلدوزمرکزينقده3650

61244ذلیالنسلدوزمرکزينقده3651

**سردخانه علیزادهسلدوزمرکزينقده3652

**سردخانه یارانسلدوزمرکزينقده3653

**سلدوز نهانسلدوزمرکزينقده3654

117421علی آبادسلدوزمرکزينقده3655

48159علی ملکسلدوزمرکزينقده3656

2475قلعه جوقسلدوزمرکزينقده3657

115420قلعه لرسلدوزمرکزينقده3658

**کارخانه دانه بندي شن وماسه جهادسلدوزمرکزينقده3659

1237کاموسسلدوزمرکزينقده3660

129488کویکسلدوزمرکزينقده3661

31130کهریزه شکاكسلدوزمرکزينقده3662

727گوران آبادپاشائیسلدوزمرکزينقده3663

صفحه ١۴١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2771گوران آبادقاضیسلدوزمرکزينقده3664

2055گوران آبادقزاقسلدوزمرکزينقده3665

2580لواشلوسلدوزمرکزينقده3666

**مزرعه حاضر آبادسلدوزمرکزينقده3667

79258میرآبادسلدوزمرکزينقده3668

50187یونسلوسلدوزمرکزينقده3669
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صفحه ١۴٢


