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**اب بندایجمرکزياستهبان257

52218اب ناركایجمرکزياستهبان258

**اردوگاه غیرفعالایجمرکزياستهبان259
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**امامزاده شهبازایجمرکزياستهبان260

152519انجیركایجمرکزياستهبان261

**ایستگاه مخابراتی کوه ایجایجمرکزياستهبان262

140444باغ شادایجمرکزياستهبان263

**برکه خونیایجمرکزياستهبان264

**برونوایجمرکزياستهبان265

**بن ابایجمرکزياستهبان266

44152بن دره ( باغات ردیفی )ایجمرکزياستهبان267

**پس چکایجمرکزياستهبان268

38115پل شکستهایجمرکزياستهبان269

**پیک باالایجمرکزياستهبان270

**پیک پایینایجمرکزياستهبان271

**تل سنگريایجمرکزياستهبان272

**تلمبه ببرازکوهستانیایجمرکزياستهبان273

**تلمبه توحیدایجمرکزياستهبان274

**تلمبه حسن دیندارلوایجمرکزياستهبان275

**تلمبه شهیدغالمرضارنجبرایجمرکزياستهبان276

**تلمبه عبدالحسین براغیایجمرکزياستهبان277

**تلمبه عدلایجمرکزياستهبان278

**تلمبه عربعلی قنبريایجمرکزياستهبان279

**تلمبه علی بازاردلیایجمرکزياستهبان280

**تلمبه علی سرانیایجمرکزياستهبان281

**تلمبه علی محمدبداك /همتی /ایجمرکزياستهبان282

**تلمبه علیرضاکریمیایجمرکزياستهبان283

**تلمبه غالمرضاشمسیایجمرکزياستهبان284

**تلمبه فتحعلی جعفريایجمرکزياستهبان285

**تلمبه مرادظفروشرکايایجمرکزياستهبان286

**تلمبه هادي سلیمان پورایجمرکزياستهبان287

**تلمبه هاي کوچه کناريایجمرکزياستهبان288
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1031چاه درازایجمرکزياستهبان289

**حاجی کرمیایجمرکزياستهبان290

135446درب امامزادهایجمرکزياستهبان291

3641,122درب قلعهایجمرکزياستهبان292

**دهانه باغ مرادایجمرکزياستهبان293

148454دهویهایجمرکزياستهبان294

**سلخ اب اناركایجمرکزياستهبان295

**قلعه آب باریکایجمرکزياستهبان296

**قلندر درشدهایجمرکزياستهبان297

**کندرباریکایجمرکزياستهبان298

**کندرباریکایجمرکزياستهبان299

**کورهایجمرکزياستهبان300

**کوه خمایجمرکزياستهبان301

**الي بیدایجمرکزياستهبان302

**مجموعه تلمبه هاي جاده انجیركایجمرکزياستهبان303

**مجموعه تلمبه هاي جاده ایج فساایجمرکزياستهبان304

**محل احداث سد رودبالایجمرکزياستهبان305

**مزرعه بشایجمرکزياستهبان306

**مزرعه دشتکایجمرکزياستهبان307

**مزرعه شهیدعلی نظريایجمرکزياستهبان308

**معدن منگنز سیدغضنفرایجمرکزياستهبان309

**معدن منگنزاب بندایجمرکزياستهبان310

**اب بیابانیاحمدآبادحسن آباداقلید311

172636احمدآباداحمدآبادحسن آباداقلید312

**اسفندیار خالقیاناحمدآبادحسن آباداقلید313

**اسماعیل بیگیاحمدآبادحسن آباداقلید314

5782,178امامزاده اسماعیلاحمدآبادحسن آباداقلید315

62203باغ نواحمدآبادحسن آباداقلید316

44149تختچمناحمدآبادحسن آباداقلید317
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**تلمبه ابراهیم آباداحمدآبادحسن آباداقلید318

**تلمبه احمدمعینیاحمدآبادحسن آباداقلید319

**تلمبه اسفندیارخسروياحمدآبادحسن آباداقلید320

**تلمبه امام بخش میرزاوندياحمدآبادحسن آباداقلید321

**تلمبه ایرج معینیاحمدآبادحسن آباداقلید322

**تلمبه خسرومعینیاحمدآبادحسن آباداقلید323

**تلمبه دین محمدياحمدآبادحسن آباداقلید324

**تلمبه رضابیگیاحمدآبادحسن آباداقلید325

**تلمبه قربانعلی غالمیاحمدآبادحسن آباداقلید326

**تلمبه کاووس معینیاحمدآبادحسن آباداقلید327

**تلمبه محمد موسوياحمدآبادحسن آباداقلید328

**تلمبه منوچهر میرزاوندياحمدآبادحسن آباداقلید329

**تلمبه هاي سلیمانیاحمدآبادحسن آباداقلید330

**تلمبه هاي قنات سفیداحمدآبادحسن آباداقلید331

**جهاد کشتاحمدآبادحسن آباداقلید332

**حسین آباداحمدآبادحسن آباداقلید333

**حفظ علی میرزا وندياحمدآبادحسن آباداقلید334

131482دردانهاحمدآبادحسن آباداقلید335

183666رضاآباداحمدآبادحسن آباداقلید336

**سیاه زمیناحمدآبادحسن آباداقلید337

2483سیربانواحمدآبادحسن آباداقلید338

**شرکت 57 شیرازاحمدآبادحسن آباداقلید339

52186شهرك شهید منتظرياحمدآبادحسن آباداقلید340

**کاله پوزهاحمدآبادحسن آباداقلید341

**گله داري بی بیاحمدآبادحسن آباداقلید342

131432الله گوناحمدآبادحسن آباداقلید343

**مزرعه ارژنیاحمدآبادحسن آباداقلید344

**مزرعه تاکشاحمدآبادحسن آباداقلید345

**مزرعه سرهنگ کوشکیاحمدآبادحسن آباداقلید346
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**مزرعه شاه موراحمدآبادحسن آباداقلید347

**مزرعه عطاخانیاحمدآبادحسن آباداقلید348

**مزرعه فرجینهاحمدآبادحسن آباداقلید349

45141میانروداحمدآبادحسن آباداقلید350

38117نصیرآباداحمدآبادحسن آباداقلید351

**همه روغناحمدآبادحسن آباداقلید352

92338اسالم آبادبکانحسن آباداقلید353

3561,144بکانبکانحسن آباداقلید354

**تلمبه امیدواربکانحسن آباداقلید355

**تلمبه سرهنگ سعیديبکانحسن آباداقلید356

**تلمبه سیدي خان سعیديبکانحسن آباداقلید357

**تلمبه عزت کیانیبکانحسن آباداقلید358

**تلمبه هوشنگ کیانیبکانحسن آباداقلید359

**دامداري حاج مظفر امیدواربکانحسن آباداقلید360

75248شهرك اردکپانبکانحسن آباداقلید361

109377شهرك ایگدربکانحسن آباداقلید362

117425شهرك صفی خانیبکانحسن آباداقلید363

57209شهرك قتلوبکانحسن آباداقلید364

97326عباس آبادبکانحسن آباداقلید365

**مزرعه اردشیر کیانوشبکانحسن آباداقلید366

**مزرعه اردشیر کیانیبکانحسن آباداقلید367

**مزرعه اردشیرکیانیبکانحسن آباداقلید368

**مزرعه اسکندر کرمیبکانحسن آباداقلید369

**مزرعه بهادر کیانیبکانحسن آباداقلید370

**مزرعه بیژن نگهداريبکانحسن آباداقلید371

**مزرعه جمشیدبیژنیبکانحسن آباداقلید372

**مزرعه جهانگیريبکانحسن آباداقلید373

**مزرعه حاج مظفر امیدواربکانحسن آباداقلید374

**مزرعه خرسند کیانوشبکانحسن آباداقلید375

صفحه 13



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**مزرعه صادق خوشروییبکانحسن آباداقلید376

**مزرعه صمدزارعبکانحسن آباداقلید377

**مزرعه عطااله کیانیبکانحسن آباداقلید378

**مزرعه علیرضا امیدواربکانحسن آباداقلید379

**مزرعه محمدجواد نعمت الهیبکانحسن آباداقلید380

189704اردعلیحسن آبادحسن آباداقلید381

**اسپريحسن آبادحسن آباداقلید382

80256اله آبادحسن آبادحسن آباداقلید383

**امامزاده ابراهیمحسن آبادحسن آباداقلید384

**امامزاده شاه نجفحسن آبادحسن آباداقلید385

89346انگکبانحسن آبادحسن آباداقلید386

168554باباییحسن آبادحسن آباداقلید387

**بلوك سازي رضا رحیمیحسن آبادحسن آباداقلید388

**بیدبارگاهحسن آبادحسن آباداقلید389

**تلمبه امام بخش کریمیحسن آبادحسن آباداقلید390

**تلمبه امراله کریمیحسن آبادحسن آباداقلید391

**تلمبه خداخواست کریمیحسن آبادحسن آباداقلید392

**تلمبه شاه رضاکریمیحسن آبادحسن آباداقلید393

117454جدول نوحسن آبادحسن آباداقلید394

160538جعفرآبادحسن آبادحسن آباداقلید395

111425ده خیرحسن آبادحسن آباداقلید396

**راستهحسن آبادحسن آباداقلید397

**رییس غالمحسن آبادحسن آباداقلید398

**سعدآبادحسن آبادحسن آباداقلید399

**شرکت شن و ماسه مسیر گستر جنوبحسن آبادحسن آباداقلید400

181688شوالنحسن آبادحسن آباداقلید401

62212شهر باالحسن آبادحسن آباداقلید402

181614شهراشوبحسن آبادحسن آباداقلید403

153579شهرك ارد علیحسن آبادحسن آباداقلید404
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69264قدم آبادحسن آبادحسن آباداقلید405

**قنات سفیدحسن آبادحسن آباداقلید406

**کاظم آبادحسن آبادحسن آباداقلید407

83309کناس سفلیحسن آبادحسن آباداقلید408

2482کناس علیاحسن آبادحسن آباداقلید409

**گاوداري محمدرضا کریمیحسن آبادحسن آباداقلید410

**مزارع کریمیحسن آبادحسن آباداقلید411

**مزرعه بهادر عبدالهی آسفالتحسن آبادحسن آباداقلید412

**مزرعه حاج عطا صالحیحسن آبادحسن آباداقلید413

**مزرعه حیدرشهبازيحسن آبادحسن آباداقلید414

**مزرعه ساالريحسن آبادحسن آباداقلید415

**مزرعه عبدالکریم فارسیحسن آبادحسن آباداقلید416

**مزرعه عبدالهیحسن آبادحسن آباداقلید417

**مزرعه علی توتون کوبانحسن آبادحسن آباداقلید418

**مزرعه فتح اله شهبازيحسن آبادحسن آباداقلید419

**مزرعه نادرعبدالهیحسن آبادحسن آباداقلید420

5682,016اسپاسآسپاسسدهاقلید421

**پمپ بنزینآسپاسسدهاقلید422

150507پهلوانیآسپاسسدهاقلید423

**تلمبه امتیازآسپاسسدهاقلید424

**تلمبه امیرحسین بازگشاآسپاسسدهاقلید425

**تلمبه پرویز ملک پورآسپاسسدهاقلید426

**تلمبه جوادپورآسپاسسدهاقلید427

**تلمبه حاج روح اهللا زهیريآسپاسسدهاقلید428

**تلمبه حاج عزتآسپاسسدهاقلید429

**تلمبه رییسیآسپاسسدهاقلید430

**تلمبه محمودخان حیاتیآسپاسسدهاقلید431

**چشمه اب باریکآسپاسسدهاقلید432

35126دهنوآسپاسسدهاقلید433
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131424رحمت آبادآسپاسسدهاقلید434

73297شهرك امام خمینیآسپاسسدهاقلید435

32130شهرك رحمت آباد و زین الدینآسپاسسدهاقلید436

**مزرعه امیرحسین کریمیآسپاسسدهاقلید437

**مزرعه تاقاي محبیآسپاسسدهاقلید438

**مزرعه جلیل مطلوبآسپاسسدهاقلید439

**مزرعه شیرویه محمديآسپاسسدهاقلید440

**مزرعه عطاحیاتیآسپاسسدهاقلید441

**مزرعه لطف علی خانآسپاسسدهاقلید442

**مزرعه ملک پورآسپاسسدهاقلید443

**منبع اب دهنوآسپاسسدهاقلید444

113435مه جانآسپاسسدهاقلید445

47146باصري اقاجاندژکردسدهاقلید446

83298باصري هاديدژکردسدهاقلید447

72254بوگريدژکردسدهاقلید448

89273پهناي بهیدژکردسدهاقلید449

134537تنگ براقدژکردسدهاقلید450

**تنگ روددژکردسدهاقلید451

38137جدول نودژکردسدهاقلید452

90258جمال بیگدژکردسدهاقلید453

69213خارستان سفلیدژکردسدهاقلید454

66191خارستان علیادژکردسدهاقلید455

84274سادات آباددژکردسدهاقلید456

**سرتلدژکردسدهاقلید457

**طاسکدژکردسدهاقلید458

31111قطاراغاجدژکردسدهاقلید459

**قنات اولمازدژکردسدهاقلید460

**مزرعه بیددژکردسدهاقلید461

**مزرعه پاسالکیدژکردسدهاقلید462
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**مزرعه جامه خوابداردژکردسدهاقلید463

**مزرعه گردودژکردسدهاقلید464

**مور درازدژکردسدهاقلید465

70245مورپهندژکردسدهاقلید466

**مورسیبدژکردسدهاقلید467

86288نورآباددژکردسدهاقلید468

**بادکیسدهسدهاقلید469

**پرورش ماهی آقاي حدیديسدهسدهاقلید470

**تلمبه احمديسدهسدهاقلید471

**تلمبه سرمست حیاتیسدهسدهاقلید472

**تلمبه محمدعلی حیاتیسدهسدهاقلید473

**تلمبه یوسفیسدهسدهاقلید474

**تلمبه یونس نسبسدهسدهاقلید475

**چشمه زهادلوسدهسدهاقلید476

120419حاجی آبادسدهسدهاقلید477

**دامداري حسین شاهیسدهسدهاقلید478

**کارخانه آب معدنی رحیمیسدهسدهاقلید479

**کارخانه آسفالت شهرداريسدهسدهاقلید480

**کارخانه شن و ماسهسدهسدهاقلید481

**مزرعه بندبهرامسدهسدهاقلید482

**مزرعه عزیزکرمیسدهسدهاقلید483

**مزرعه علی اکبرحیاتیسدهسدهاقلید484

**مزرعه علی عسگر حیاتیسدهسدهاقلید485

**مزرعه فیلیسدهسدهاقلید486

**مزرعه کیانوش حیاتیسدهسدهاقلید487

**مزرعه گله خروسسدهسدهاقلید488

**مزرعه موییسدهسدهاقلید489

**ادراكخنجشتمرکزياقلید490

**اسکله-صیادي-دریاچه-کافترخنجشتمرکزياقلید491

صفحه 17



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**امام زاده زبیده خاتونخنجشتمرکزياقلید492

**امامزاده سیدمحمدخنجشتمرکزياقلید493

3179امیرآبادخنجشتمرکزياقلید494

**انبارغلهخنجشتمرکزياقلید495

**ایستگاه راه آهنخنجشتمرکزياقلید496

**بالوكخنجشتمرکزياقلید497

**بزنخنجشتمرکزياقلید498

**بصیرانخنجشتمرکزياقلید499

**بیدسبحانخنجشتمرکزياقلید500

**بیدستانخنجشتمرکزياقلید501

**پرورش ماهی جلیلیخنجشتمرکزياقلید502

خنجشتمرکزياقلید503
پرورش ماهی قزل آالي نورد (اصلی به فرعی 

خاکی)
**

**پرورش مرغ گوشتی ساالري خاکیخنجشتمرکزياقلید504

**پس بلخنجشتمرکزياقلید505

**ترناسکخنجشتمرکزياقلید506

**تلمبه احمدخادمیخنجشتمرکزياقلید507

**تلمبه احمدقلی صرفه جوخنجشتمرکزياقلید508

**تلمبه اکبرخلیلیخنجشتمرکزياقلید509

**تلمبه الهیارشبانیخنجشتمرکزياقلید510

**تلمبه بمانعلی زارعخنجشتمرکزياقلید511

**تلمبه بهروزبدريخنجشتمرکزياقلید512

**تلمبه پیرمحمدچشم خاوريخنجشتمرکزياقلید513

**تلمبه خسروزیوري پناهخنجشتمرکزياقلید514

**تلمبه راه خدامیرزاییخنجشتمرکزياقلید515

**تلمبه رضارستگارخنجشتمرکزياقلید516

**تلمبه سعیدستودهخنجشتمرکزياقلید517

**تلمبه صفدرسلطانیخنجشتمرکزياقلید518

**تلمبه صفرنام اورخنجشتمرکزياقلید519

**تلمبه ضیازارعخنجشتمرکزياقلید520

صفحه 18
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**تلمبه عبدالحسین جاویدخنجشتمرکزياقلید521

**تلمبه عزت داناخنجشتمرکزياقلید522

**تلمبه عزیززارعخنجشتمرکزياقلید523

**تلمبه علی خادمیخنجشتمرکزياقلید524

**تلمبه علی هوشمندخنجشتمرکزياقلید525

**تلمبه علیرضادهقانخنجشتمرکزياقلید526

**تلمبه قزل اچیخنجشتمرکزياقلید527

**تلمبه کاکاخان دادفرخنجشتمرکزياقلید528

**تلمبه محمدجوانمردخنجشتمرکزياقلید529

**تلمبه محمدساعیان ایینخنجشتمرکزياقلید530

**تلمبه محمود زراعیخنجشتمرکزياقلید531

**تلمبه نظام آبادخنجشتمرکزياقلید532

**تلمبه نوازاله میرزاییخنجشتمرکزياقلید533

**تلمبه ولی اله پورملکیخنجشتمرکزياقلید534

**تلمبه یداله باقريخنجشتمرکزياقلید535

**تیمارجانخنجشتمرکزياقلید536

**چاه هاي آب شرب قزقونکخنجشتمرکزياقلید537

7622,714چشمه رعناخنجشتمرکزياقلید538

**چنارسنقرخنجشتمرکزياقلید539

70259حسین آبادخنجشتمرکزياقلید540

**حیاتیخنجشتمرکزياقلید541

7682,487خنجشتخنجشتمرکزياقلید542

**درغوكخنجشتمرکزياقلید543

65208سه قالتخنجشتمرکزياقلید544

**سید قلیخنجشتمرکزياقلید545

**شرکت 330خنجشتمرکزياقلید546

**شرکت تصفیه خانه فاضالبخنجشتمرکزياقلید547

**شرکت تعاونی 5000شیرازخنجشتمرکزياقلید548

**شرکت کشت وصنعت خنجشتخنجشتمرکزياقلید549
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**شرکت مرغ تخمگذارزرینه اقلیدخنجشتمرکزياقلید550

**شن وماسه سبحانخنجشتمرکزياقلید551

160537علی آبادخنجشتمرکزياقلید552

**علی گردخنجشتمرکزياقلید553

**قرقانکخنجشتمرکزياقلید554

**قنات چغ سفیدخنجشتمرکزياقلید555

**کارخانه آجرفشاري اقلیدخنجشتمرکزياقلید556

**کارخانه آسفالت شهرداريخنجشتمرکزياقلید557

**کارخانه پارس الکل خاکیخنجشتمرکزياقلید558

**کارخانه فراوران مالسخنجشتمرکزياقلید559

**کارگاه تونل سازيخنجشتمرکزياقلید560

4701,631کافترخنجشتمرکزياقلید561

**کتوخنجشتمرکزياقلید562

**کوه سفیدخنجشتمرکزياقلید563

**گاوداري صنعتی اصغرفروتنخنجشتمرکزياقلید564

**گاوداریهاي صنعتیخنجشتمرکزياقلید565

**مجتمع کشتارگاهی صنعتی اقلیدخنجشتمرکزياقلید566

**مجتمع گاوداريخنجشتمرکزياقلید567

**مرکزاموزش امام سجادخنجشتمرکزياقلید568

**مزارع تیمارگونخنجشتمرکزياقلید569

**مزرعه 22بهمنخنجشتمرکزياقلید570

**مزرعه ابابیکخنجشتمرکزياقلید571

**مزرعه الهیهخنجشتمرکزياقلید572

**مزرعه امراله پیرمراديخنجشتمرکزياقلید573

**مزرعه امیریهخنجشتمرکزياقلید574

**مزرعه جلیل رحمتیخنجشتمرکزياقلید575

**مزرعه چشمه خنکخنجشتمرکزياقلید576

**مزرعه حاج اقاجانخنجشتمرکزياقلید577

**مزرعه حاج عزت خسرويخنجشتمرکزياقلید578
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**مزرعه حسن بن علیخنجشتمرکزياقلید579

**مزرعه حسین بن علیخنجشتمرکزياقلید580

**مزرعه رضاییخنجشتمرکزياقلید581

**مزرعه سلیمانیهخنجشتمرکزياقلید582

**مزرعه شهیدبهرامیخنجشتمرکزياقلید583

**مزرعه شهیدرجاییخنجشتمرکزياقلید584

**مزرعه عربخنجشتمرکزياقلید585

**مزرعه کر سیاهخنجشتمرکزياقلید586

**مزرعه کیومرث میرزاییخنجشتمرکزياقلید587

**مزرعه منوچهر خسرويخنجشتمرکزياقلید588

**مزرعه موسویهخنجشتمرکزياقلید589

**مزرعه موعودخنجشتمرکزياقلید590

**مزرعه مهدیهخنجشتمرکزياقلید591

**مزرعه ناصرمیرزاییخنجشتمرکزياقلید592

**مزرعه ولی عصرخنجشتمرکزياقلید593

**معدن سنگ اهک گردنه چنارخنجشتمرکزياقلید594

**معدن سنگ ساختمانیخنجشتمرکزياقلید595

**معدن سنگ الشه تیدرخنجشتمرکزياقلید596

**مگسیخنجشتمرکزياقلید597

**منطقه صنعتیخنجشتمرکزياقلید598

**مهمانسراي اب وفاضالبخنجشتمرکزياقلید599

**ناحیه صنعتی جهادسازندگیخنجشتمرکزياقلید600

**نخود زارخنجشتمرکزياقلید601

4511,638نظام آبادخنجشتمرکزياقلید602

**نهالستان رضاییخنجشتمرکزياقلید603

**هنرستان کشاورزي عالمه طباطباییخنجشتمرکزياقلید604

**اب اشکشهرمیانمرکزياقلید605

4171,521ابباریکشهرمیانمرکزياقلید606

**اقبال آبادشهرمیانمرکزياقلید607
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**ایستگاه تحقیقات کشاورزي اقلیدشهرمیانمرکزياقلید608

1234بادکیشهرمیانمرکزياقلید609

137448بازبچهشهرمیانمرکزياقلید610

**بالغیشهرمیانمرکزياقلید611

**بلوك سازي فرید خاکیشهرمیانمرکزياقلید612

**بنددیدگانشهرمیانمرکزياقلید613

**بیداشکشهرمیانمرکزياقلید614

**بیدچالهشهرمیانمرکزياقلید615

**بیدلنکشهرمیانمرکزياقلید616

**پرکوهشهرمیانمرکزياقلید617

**پرورش ماهی کامی مسعوديشهرمیانمرکزياقلید618

**پست برق 66/20 علی آبادشهرمیانمرکزياقلید619

**تعاونی تولید دشت نمدانشهرمیانمرکزياقلید620

**تل خاکیشهرمیانمرکزياقلید621

**تلمبه احمدمسعوديشهرمیانمرکزياقلید622

**تلمبه اسلمیشهرمیانمرکزياقلید623

**تلمبه امیدوارشهرمیانمرکزياقلید624

**تلمبه امیر فرج پیرمراديشهرمیانمرکزياقلید625

**تلمبه ایرج خانشهرمیانمرکزياقلید626

**تلمبه بنیادشهیدشهرمیانمرکزياقلید627

**تلمبه چاه سفیدشهرمیانمرکزياقلید628

**تلمبه چراغ پیرمراديشهرمیانمرکزياقلید629

**تلمبه حاج سیف اله نظريشهرمیانمرکزياقلید630

**تلمبه حاج علی قلی صادقیشهرمیانمرکزياقلید631

**تلمبه حاج مهدي قلی پناهیشهرمیانمرکزياقلید632

**تلمبه حسین خانیشهرمیانمرکزياقلید633

**تلمبه حیدرخسروي وشرکاشهرمیانمرکزياقلید634

**تلمبه خسرويشهرمیانمرکزياقلید635

**تلمبه خلیل دهقانشهرمیانمرکزياقلید636
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**تلمبه رضاقلی وشرکاشهرمیانمرکزياقلید637

**تلمبه سیدمحمدمهدويشهرمیانمرکزياقلید638

**تلمبه شهداشهرمیانمرکزياقلید639

**تلمبه صادق مسعوديشهرمیانمرکزياقلید640

**تلمبه عباس بهمنیشهرمیانمرکزياقلید641

**تلمبه فروتنشهرمیانمرکزياقلید642

**تلمبه قلندريشهرمیانمرکزياقلید643

**تلمبه گشتاسبیشهرمیانمرکزياقلید644

**تلمبه محمد ناظمیشهرمیانمرکزياقلید645

**تلمبه محمدظهیري وشرکاشهرمیانمرکزياقلید646

**تلمبه مراداذرمیناشهرمیانمرکزياقلید647

**تلمبه مصطفی عسکريشهرمیانمرکزياقلید648

**تلمبه میرزا تقی مصطفويشهرمیانمرکزياقلید649

**تلمبه نبی اله مسعوديشهرمیانمرکزياقلید650

**تلمبه نو شاد ارام تن و شرکاشهرمیانمرکزياقلید651

**تلمبه ولی جانی وشرکاشهرمیانمرکزياقلید652

**تلمبه هوشمندشهرمیانمرکزياقلید653

**تلمبه یداهللا رسولی زادهشهرمیانمرکزياقلید654

**تیرچه بلوك حمید ستاريشهرمیانمرکزياقلید655

**جعفرآبادشهرمیانمرکزياقلید656

**چاووششهرمیانمرکزياقلید657

**چشمه پهنشهرمیانمرکزياقلید658

**خسیکشهرمیانمرکزياقلید659

**دره گلشهرمیانمرکزياقلید660

**دکل مخابراتی (تیمارگون)شهرمیانمرکزياقلید661

**دولت آبادشهرمیانمرکزياقلید662

**راهدارخانه تیمارجانشهرمیانمرکزياقلید663

**سنجدگلشهرمیانمرکزياقلید664

**سنگ اسیابشهرمیانمرکزياقلید665
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**سه چاهشهرمیانمرکزياقلید666

**سیف آبادشهرمیانمرکزياقلید667

2792شادکامشهرمیانمرکزياقلید668

**شرکت اسفالت تمام اتوماتیک120تنیشهرمیانمرکزياقلید669

**شرکت کشت وصنعت نمدانشهرمیانمرکزياقلید670

**شلم زارشهرمیانمرکزياقلید671

52157شویدزارشهرمیانمرکزياقلید672

4151,340شهرمیانشهرمیانمرکزياقلید673

**طرح تولید بذرمهندسی عباس بهجت حقیقیشهرمیانمرکزياقلید674

**طهماسبیشهرمیانمرکزياقلید675

930فتح آبادشهرمیانمرکزياقلید676

**فخرآبادشهرمیانمرکزياقلید677

**قنات سفیدصوفیانشهرمیانمرکزياقلید678

**کارخانه شن وماسه تیمارجانشهرمیانمرکزياقلید679

**کت خلجشهرمیانمرکزياقلید680

**گاوداري اصغر نامجوشهرمیانمرکزياقلید681

**گاوداري اکبر کریمیشهرمیانمرکزياقلید682

**گاوداري راسخشهرمیانمرکزياقلید683

**گاییزشهرمیانمرکزياقلید684

**گل زرديشهرمیانمرکزياقلید685

**گودكشهرمیانمرکزياقلید686

**الي سرخشهرمیانمرکزياقلید687

**محمودآبادشهرمیانمرکزياقلید688

**مزارع اب باریکشهرمیانمرکزياقلید689

**مزارع شهداءشهرمیانمرکزياقلید690

**مزارع مسعوديشهرمیانمرکزياقلید691

**مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزادشهرمیانمرکزياقلید692

**مزرعه جهان آبادشهرمیانمرکزياقلید693

**مزرعه چشمه علیشهرمیانمرکزياقلید694
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**مزرعه حاج امیر زهیريشهرمیانمرکزياقلید695

**مزرعه حسینکشهرمیانمرکزياقلید696

**مزرعه رستم مسعوديشهرمیانمرکزياقلید697

**مزرعه سهراب خسرويشهرمیانمرکزياقلید698

**مزرعه سید اصغر موسويشهرمیانمرکزياقلید699

**مزرعه شرافتیشهرمیانمرکزياقلید700

**مزرعه علی آبادشهرمیانمرکزياقلید701

**مزرعه غالم کرمیشهرمیانمرکزياقلید702

**مزرعه الناشهرمیانمرکزياقلید703

**مزرعه مرکز خدماتشهرمیانمرکزياقلید704

**مزرعه هاديشهرمیانمرکزياقلید705

**معدن کوبالتشهرمیانمرکزياقلید706

46منطقه صنعتیشهرمیانمرکزياقلید707

38132مهدي آبادشهرمیانمرکزياقلید708

**مهرابیگیشهرمیانمرکزياقلید709

**میانرودشهرمیانمرکزياقلید710

**اب بنهایزدخواستمرکزيآباده711

**اب میانایزدخواستمرکزيآباده712

**ابسرایزدخواستمرکزيآباده713

**اشکاایزدخواستمرکزيآباده714

**ایستگاه مخابراتی تل پلوییایزدخواستمرکزيآباده715

**باغ چشمهایزدخواستمرکزيآباده716

**پاقلعهایزدخواستمرکزيآباده717

**ترساایزدخواستمرکزيآباده718

**چشمه ریزهایزدخواستمرکزيآباده719

**چغورانایزدخواستمرکزيآباده720

**خسروآبادایزدخواستمرکزيآباده721

**دامداري محمدایزدخواستمرکزيآباده722

**دفريایزدخواستمرکزيآباده723
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**ده کاییدایزدخواستمرکزيآباده724

**سرباغایزدخواستمرکزيآباده725

**سیبیانایزدخواستمرکزيآباده726

**شرکت بتن سازي راه آهن آسفالتایزدخواستمرکزيآباده727

**شرکت راه سازي توچالایزدخواستمرکزيآباده728

**شرکت کترا ( سدسازي )ایزدخواستمرکزيآباده729

**شورچشمهایزدخواستمرکزيآباده730

**شیرازكایزدخواستمرکزيآباده731

**شیرین چشمهایزدخواستمرکزيآباده732

**صالح آبادایزدخواستمرکزيآباده733

**علی آبادایزدخواستمرکزيآباده734

**قلعه قشالقایزدخواستمرکزيآباده735

**قلعه گوريایزدخواستمرکزيآباده736

**قلقلایزدخواستمرکزيآباده737

**قلی آبادایزدخواستمرکزيآباده738

**قنات کالرهایزدخواستمرکزيآباده739

**قنات گزالایزدخواستمرکزيآباده740

**قنات مندعلی خانایزدخواستمرکزيآباده741

**قنات نوایزدخواستمرکزيآباده742

**کرسالیایزدخواستمرکزيآباده743

**کوشک حراایزدخواستمرکزيآباده744

**گنبداللهایزدخواستمرکزيآباده745

**گودگیريایزدخواستمرکزيآباده746

**مزرعه ملوانایزدخواستمرکزيآباده747

**مسجدامام سجاد(ع )ایزدخواستمرکزيآباده748

**ویژه دانهایزدخواستمرکزيآباده749

**ارون ماهیدانبهمنمرکزيآباده750

**اسدآبادبهمنمرکزيآباده751

**اکبر آباد صغادبهمنمرکزيآباده752
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**ایستگاه تقویت گاز شماره 7بهمنمرکزيآباده753

**ایستگاه قطارآبادهبهمنمرکزيآباده754

**ایستگاه مخابراتی بیداعلمبهمنمرکزيآباده755

**باربري آبانبهمنمرکزيآباده756

**باریک آبادبهمنمرکزيآباده757

**باسکول امیدواربهمنمرکزيآباده758

**باقرآبادبهمنمرکزيآباده759

**باوفابهمنمرکزيآباده760

**بدرونبهمنمرکزيآباده761

**پادکان ولی عصر (ع)بهمنمرکزيآباده762

**پایگاه امداد جاده اي شورمبتانبهمنمرکزيآباده763

**تلمبه امیرآباديبهمنمرکزيآباده764

**تنگ فیروزبهمنمرکزيآباده765

**توتکبهمنمرکزيآباده766

**جشمه گلستانبهمنمرکزيآباده767

**جعفرآبادبهمنمرکزيآباده768

**چشمه پهنبهمنمرکزيآباده769

**چشمه علیبهمنمرکزيآباده770

**چشمه کانبهمنمرکزيآباده771

**چشمه کبکیبهمنمرکزيآباده772

**چهل چشمهبهمنمرکزيآباده773

**حسین آبادبهمنمرکزيآباده774

**حسین آبادبهمنمرکزيآباده775

7842,868حشمتیهبهمنمرکزيآباده776

**حمیدآبادبهمنمرکزيآباده777

**دولت آبادبهمنمرکزيآباده778

**ده گردوبهمنمرکزيآباده779

**رحیم آبادبهمنمرکزيآباده780

**سراي سالمندان و معلولین آبادهبهمنمرکزيآباده781
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**سرگزالنابهمنمرکزيآباده782

**سلمکبهمنمرکزيآباده783

**سیاهانبهمنمرکزيآباده784

**شرکت پازدشتبهمنمرکزيآباده785

**شرکت پازدشت آبادهبهمنمرکزيآباده786

**شرکت تعاونی تولیدي مرغ گوشتی 145بهمنمرکزيآباده787

**شرکت تولید شن و ماسه بهمن خاکیبهمنمرکزيآباده788

170496شورجستانبهمنمرکزيآباده789

**صادق آباد علیابهمنمرکزيآباده790

**صنوبربهمنمرکزيآباده791

**علی آبادشوراب باالبهمنمرکزيآباده792

**عیون آبادبهمنمرکزيآباده793

**قارونک سفلیبهمنمرکزيآباده794

**قارونک علیابهمنمرکزيآباده795

**قره قانبهمنمرکزيآباده796

**قلعه شوالتیبهمنمرکزيآباده797

**قلعه کربالیی خلفعلیبهمنمرکزيآباده798

**قنات پشت برهبهمنمرکزيآباده799

**قنات قلعه ایازبهمنمرکزيآباده800

**قوزي آبادبهمنمرکزيآباده801

**کاسه پشتبهمنمرکزيآباده802

**کال مستانهبهمنمرکزيآباده803

**کلستانبهمنمرکزيآباده804

**گردوبهمنمرکزيآباده805

**گلخانه بزرگ پاییز سبز اسفالتبهمنمرکزيآباده806

**گودآب اشتربهمنمرکزيآباده807

**گودله بهمن  /مزرعه جالل وعلی خان فر/بهمنمرکزيآباده808

**الي سرخبهمنمرکزيآباده809

**مرغداري شفیعیبهمنمرکزيآباده810
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**مرغداري فتحیبهمنمرکزيآباده811

2252مزرعهبهمنمرکزيآباده812

**مزرعه احمدآبادبهمنمرکزيآباده813

**مزرعه احمدآبادبهمنمرکزيآباده814

**مزرعه افراسیاب جهانبخشبهمنمرکزيآباده815

**مزرعه اکبرآبادبهمنمرکزيآباده816

**مزرعه اهللا آبادبهمنمرکزيآباده817

**مزرعه بهمن کامیاببهمنمرکزيآباده818

**مزرعه بیداعلمبهمنمرکزيآباده819

**مزرعه حجت آبادبهمنمرکزيآباده820

**مزرعه حضرت آبادبهمنمرکزيآباده821

**مزرعه خسرويبهمنمرکزيآباده822

**مزرعه رحمت اله شیبانیبهمنمرکزيآباده823

**مزرعه رزكبهمنمرکزيآباده824

**مزرعه رضاآبادنوبهمنمرکزيآباده825

**مزرعه سالم آبادبهمنمرکزيآباده826

**مزرعه شمس آبادبهمنمرکزيآباده827

**مزرعه صدرآبادبهمنمرکزيآباده828

**مزرعه عباس آبادبهمنمرکزيآباده829

**مزرعه عزیزآبادبهمنمرکزيآباده830

**مزرعه عشرت آبادبهمنمرکزيآباده831

**مزرعه فرهامیبهمنمرکزيآباده832

**مزرعه کوشکبهمنمرکزيآباده833

**مزرعه گچ کنبهمنمرکزيآباده834

**مزرعه گل یکبهمنمرکزيآباده835

**مزرعه محمدآبادبهمنمرکزيآباده836

**مزرعه محمدتقی خرمیبهمنمرکزيآباده837

**مزرعه محمدجباريبهمنمرکزيآباده838

**مزرعه محمدیهبهمنمرکزيآباده839
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**مزرعه مرادآبادبهمنمرکزيآباده840

**مزرعه مرادآبادبهمنمرکزيآباده841

**مزرعه معلمبهمنمرکزيآباده842

**مزرعه مهدي طاهريبهمنمرکزيآباده843

**مزرعه نعمت الهی اکبر محمديبهمنمرکزيآباده844

**مزرعه وکیل آبادبهمنمرکزيآباده845

**مزرعه هادي مسعوديبهمنمرکزيآباده846

**معدن ازاديبهمنمرکزيآباده847

**معدن خاك نسوزبهمنمرکزيآباده848

**منبع اب آبادهبهمنمرکزيآباده849

**منبع آب صغادبهمنمرکزيآباده850

**میدان خرید و فروش دامبهمنمرکزيآباده851

**نجف آباد علیابهمنمرکزيآباده852

**باندفرودگاهبیدكمرکزيآباده853

7562,507بیدكبیدكمرکزيآباده854

**پارك جنگلی شهید فرهمندبیدكمرکزيآباده855

**پلیس راه آبادهبیدكمرکزيآباده856

**جنت آبادبیدكمرکزيآباده857

85218چناربیدكمرکزيآباده858

3151,081دهدقبیدكمرکزيآباده859

614سعادت آبادبیدكمرکزيآباده860

بیدكمرکزيآباده861
شرکت بازرگانی محمدجعفر پورمحسنی (انبار 

سنگ)
**

**شرکت تعاونی 3000بیدكمرکزيآباده862

**شرکت سروش ایزوگامبیدكمرکزيآباده863

**شرکت سنگ آراي زاگرسبیدكمرکزيآباده864

**شرکت شیرین زاگرسبیدكمرکزيآباده865

**شهرك صنعتی آبادهبیدكمرکزيآباده866

**شهرك صنعتی آباده فاز2بیدكمرکزيآباده867

**عباس آبادبیدكمرکزيآباده868
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37116علی آبادبیدكمرکزيآباده869

102299فیروزيبیدكمرکزيآباده870

**قهوه خانه باباعلیبیدكمرکزيآباده871

**کشتارگاه صنعتی طیورانبیدكمرکزيآباده872

**مبارکهبیدكمرکزيآباده873

**مرغداري توکلیبیدكمرکزيآباده874

**مرغداري دوهزاربیدكمرکزيآباده875

**مرکز آموزش فنی و حرفه اي آبادهبیدكمرکزيآباده876

**مزرعه اسحاق آبادبیدكمرکزيآباده877

**مزرعه اسالم آبادبیدكمرکزيآباده878

**مزرعه برکتبیدكمرکزيآباده879

**مزرعه بهرام نوروزيبیدكمرکزيآباده880

**مزرعه پیر مرادیانبیدكمرکزيآباده881

**مزرعه تصدیقیبیدكمرکزيآباده882

**مزرعه جمشید هوشمندبیدكمرکزيآباده883

**مزرعه جهادآبادبیدكمرکزيآباده884

**مزرعه حبیب احمديبیدكمرکزيآباده885

**مزرعه حسین آبادبیدكمرکزيآباده886

**مزرعه دهقانانبیدكمرکزيآباده887

**مزرعه رجب آبادبیدكمرکزيآباده888

**مزرعه رضا آبادبیدكمرکزيآباده889

**مزرعه روستابیدكمرکزيآباده890

**مزرعه شریفیبیدكمرکزيآباده891

**مزرعه مهدي آباد نوبیدكمرکزيآباده892

**مزرعه مهدي حیدر پناهبیدكمرکزيآباده893

**مزرعه نادريبیدكمرکزيآباده894

**مزرعه هنرستانبیدكمرکزيآباده895

**معدن استقاللبیدكمرکزيآباده896

37105مهدي آباد شفیعیبیدكمرکزيآباده897
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2345نجف آباد سفلیبیدكمرکزيآباده898

**هنرستان ولیعصربیدكمرکزيآباده899

110344یعقوب آبادبیدكمرکزيآباده900

ــادخسروشیرینمرکزياقلید901 ــایر آب **ّّّب

**ایستگاه باران سنجی رودآبخسروشیرینمرکزياقلید902

**باباپیركخسروشیرینمرکزياقلید903

**باباشیخ احمدخسروشیرینمرکزياقلید904

**بال برانخسروشیرینمرکزياقلید905

**بند رسولخسروشیرینمرکزياقلید906

**تلمبه آبادچیخسروشیرینمرکزياقلید907

**تلمبه حاج فتح اله خانخسروشیرینمرکزياقلید908

**تلمبه شمشاد نامجوخسروشیرینمرکزياقلید909

**تلمبه صدراله عطاییخسروشیرینمرکزياقلید910

**تلمبه قجه ویسلیخسروشیرینمرکزياقلید911

**تنگ هاشمخسروشیرینمرکزياقلید912

6071,969خسروشیرینخسروشیرینمرکزياقلید913

**راهدارخانه سمیرم خسرو شیرین خاکیخسروشیرینمرکزياقلید914

**ساریتانخسروشیرینمرکزياقلید915

**شرکت تعاونی تولید 14 ایثارگرانخسروشیرینمرکزياقلید916

418شرکت تعاونی تولید کلوانخسروشیرینمرکزياقلید917

**شمس آبادخسروشیرینمرکزياقلید918

**شهراب سلطان آبادخسروشیرینمرکزياقلید919

60201فتح آبادشاه نشینخسروشیرینمرکزياقلید920

**فتح آبادخسروشیرینمرکزياقلید921

**فیض آبادخسروشیرینمرکزياقلید922

**قنات موالییخسروشیرینمرکزياقلید923

**قنبرآبادخسروشیرینمرکزياقلید924

**کوالرخسروشیرینمرکزياقلید925

**له شیخیخسروشیرینمرکزياقلید926
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243884محمدآبادخسروشیرینمرکزياقلید927

**مزرعه اق چشمهخسروشیرینمرکزياقلید928

**مزرعه المالیجهخسروشیرینمرکزياقلید929

**مزرعه آب گرمهخسروشیرینمرکزياقلید930

**مزرعه باغ موردخسروشیرینمرکزياقلید931

**مزرعه بالقلوخسروشیرینمرکزياقلید932

**مزرعه برافتاب محمودخسروشیرینمرکزياقلید933

**مزرعه بلبلیخسروشیرینمرکزياقلید934

**مزرعه چشمه کمینگاهخسروشیرینمرکزياقلید935

**مزرعه شیرخانهاخسروشیرینمرکزياقلید936

**مزرعه قدمگاه سفلیخسروشیرینمرکزياقلید937

**مزرعه قدمگاه علیاخسروشیرینمرکزياقلید938

**مزرعه قرولخسروشیرینمرکزياقلید939

**مزرعه کلوانخسروشیرینمرکزياقلید940

96304امیرآبادسورمقمرکزيآباده941

**ایستگاه نیرو گاه برق سورمقسورمقمرکزيآباده942

1127باقرآبادسورمقمرکزيآباده943

49بیدبیدهسورمقمرکزيآباده944

**بیرکآبادسورمقمرکزيآباده945

**پارك هتلسورمقمرکزيآباده946

**پایگاه هوایی شهید احمديسورمقمرکزيآباده947

612تخت رودسورمقمرکزيآباده948

**چالیانسورمقمرکزيآباده949

**چهل زرعیسورمقمرکزيآباده950

1942دشت بیضاسورمقمرکزيآباده951

61164ده باالسورمقمرکزيآباده952

**سنگبري چکاوكسورمقمرکزيآباده953

**سیلوي آبادهسورمقمرکزيآباده954

**شرکت حمل و نقل فجر آبادسورمقمرکزيآباده955
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**فرخاشسورمقمرکزيآباده956

**کارخانه سیمان آبادهسورمقمرکزيآباده957

**کارخانه قیروبشکه نویدشیرازسورمقمرکزيآباده958

**کارگاه اسفالت سازي اداره راهسورمقمرکزيآباده959

**کریم آبادسورمقمرکزيآباده960

**مرغداري نهالستان خاکیسورمقمرکزيآباده961

**مزرعه اصغراکبريسورمقمرکزيآباده962

**مزرعه امام حسینسورمقمرکزيآباده963

**مزرعه ایرج خشنودسورمقمرکزيآباده964

**مزرعه ایزديسورمقمرکزيآباده965

**مزرعه حسن آبادسورمقمرکزيآباده966

**مزرعه حسن آباد نوسورمقمرکزيآباده967

**مزرعه حسن روشنسورمقمرکزيآباده968

**مزرعه حسین عظیمیسورمقمرکزيآباده969

**مزرعه سلیمیسورمقمرکزيآباده970

**مزرعه سیف اله نعمت الهیسورمقمرکزيآباده971

**مزرعه محمدآبادسورمقمرکزيآباده972

**مزرعه محمددانشوروشرکاسورمقمرکزيآباده973

**مزرعه محمدرضاامیدوارسورمقمرکزيآباده974

**مزرعه مسلم ابن عقیلسورمقمرکزيآباده975

**مزرعه مسیح درخشانسورمقمرکزيآباده976

923مزرعه مهدي آبادنوسورمقمرکزيآباده977

**مزرعه مهدیهسورمقمرکزيآباده978

**مزرعه میثم درخشان خاکیسورمقمرکزيآباده979

**مزرعه نجاتعلی زارع پورسورمقمرکزيآباده980

**مزرعه یعقوب اکبريسورمقمرکزيآباده981

**معدن کوشش کار زنگنهسورمقمرکزيآباده982

111367ابوتربهتوجرديسرچهانبوانات983

**اوبادتوجرديسرچهانبوانات984
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61215برازجانتوجرديسرچهانبوانات985

**بردسفیدتوجرديسرچهانبوانات986

**بروان سفلیتوجرديسرچهانبوانات987

**بروان علیاتوجرديسرچهانبوانات988

**برویهتوجرديسرچهانبوانات989

**بندپایینتوجرديسرچهانبوانات990

86299بندنوتوجرديسرچهانبوانات991

**تلمبه بسیجیانتوجرديسرچهانبوانات992

6312,021توجرديتوجرديسرچهانبوانات993

**تیزآبادتوجرديسرچهانبوانات994

**جلیل آبادتوجرديسرچهانبوانات995
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**معدن سنگ محمدرضويسروستانمزایجانبوانات1256

184565منج سفلیسروستانمزایجانبوانات1257

262820منج علیاسروستانمزایجانبوانات1258

**اب قرقرمزایجانمزایجانبوانات1259

**اب گرممزایجانمزایجانبوانات1260

**ابسرمزایجانمزایجانبوانات1261

**ابگرم طاقمزایجانمزایجانبوانات1262

**احمدبیگیمزایجانمزایجانبوانات1263

262844بادبرمزایجانمزایجانبوانات1264

**بروانمزایجانمزایجانبوانات1265

**بن درهمزایجانمزایجانبوانات1266

**بیدبیمارمزایجانمزایجانبوانات1267

**بیدمالمزایجانمزایجانبوانات1268

2685تنگ پودنهمزایجانمزایجانبوانات1269

**تنگ ماهورمزایجانمزایجانبوانات1270

**توه سنجدمزایجانمزایجانبوانات1271

**تیهمزایجانمزایجانبوانات1272

**چاه قاسمیمزایجانمزایجانبوانات1273

**چراغ گوشیمزایجانمزایجانبوانات1274

صفحه 44



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چشمه پیرکدومزایجانمزایجانبوانات1275

1037چنارمزایجانمزایجانبوانات1276

51157چنارسوختهمزایجانمزایجانبوانات1277

**حسین آبادمزایجانمزایجانبوانات1278

**خربهامزایجانمزایجانبوانات1279

**خلیونمزایجانمزایجانبوانات1280

**خونه ریگ سفلیمزایجانمزایجانبوانات1281

**خونه ریگ علیامزایجانمزایجانبوانات1282

**دزدومزایجانمزایجانبوانات1283

**رضاآبادمزایجانمزایجانبوانات1284

**زرخیزمزایجانمزایجانبوانات1285

**سربره علیامزایجانمزایجانبوانات1286

**سنجدومزایجانمزایجانبوانات1287

415سنگ سیاهمزایجانمزایجانبوانات1288

**سهل آبادمزایجانمزایجانبوانات1289

**شهریاريمزایجانمزایجانبوانات1290

**شیخ نصرالدینمزایجانمزایجانبوانات1291

60187عاصمیمزایجانمزایجانبوانات1292

2359قدمگاهمزایجانمزایجانبوانات1293

116347قلعه آبادهمزایجانمزایجانبوانات1294

**کرمزایجانمزایجانبوانات1295

**کوه سرخمزایجانمزایجانبوانات1296

**کهنه قاضیمزایجانمزایجانبوانات1297

**گندابمزایجانمزایجانبوانات1298

**گوساله دانمزایجانمزایجانبوانات1299

635گوي مکمزایجانمزایجانبوانات1300

**الي روغنیمزایجانمزایجانبوانات1301

**الي سوارانمزایجانمزایجانبوانات1302

**له سبزمزایجانمزایجانبوانات1303
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127392محل اکبريمزایجانمزایجانبوانات1304

172547مرشديمزایجانمزایجانبوانات1305

**مزرعه رگومزایجانمزایجانبوانات1306

**مزرعه قشالقمزایجانمزایجانبوانات1307

**مزرعه نظومیمزایجانمزایجانبوانات1308

73240مهدیهمزایجانمزایجانبوانات1309

**یافت آبادمزایجانمزایجانبوانات1310

7222,601ابوالورديابوالورديپاسارگادپاسارگاد1311

**چاه بیدابوالورديپاسارگادپاسارگاد1312

33102دهنوابوالورديپاسارگادپاسارگاد1313

934گردنه خرسیابوالورديپاسارگادپاسارگاد1314

**مزرعه ننه عربیابوالورديپاسارگادپاسارگاد1315

**باغ ناصرضرغامیمادرسلیمانپاسارگادپاسارگاد1316

**پاسگاه انتظامی پاسارگادمادرسلیمانپاسارگادپاسارگاد1317

**پاکوهمادرسلیمانپاسارگادپاسارگاد1318

**پمپ بنزینمادرسلیمانپاسارگادپاسارگاد1319

195672کردشولمادرسلیمانپاسارگادپاسارگاد1320

**گاوداري ضرغامیمادرسلیمانپاسارگادپاسارگاد1321

**گله داري حمیدهمتیمادرسلیمانپاسارگادپاسارگاد1322

3221,204مبارك آبادمادرسلیمانپاسارگادپاسارگاد1323

**مجمتمع خدمات رفاهی سعادت شهرمادرسلیمانپاسارگادپاسارگاد1324

**مزرعه ضرغامیمادرسلیمانپاسارگادپاسارگاد1325

**منطقه باستانی پاسارگاردمادرسلیمانپاسارگادپاسارگاد1326

1027احمدآبادسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1327

**امامزاده سیدحمیدسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1328

1347بهرام آبادسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1329

413حسین آبادسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1330

**حمیدآبادسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1331

**رضاآبادسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1332
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412رکن آبادسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1333

**شرکت تونل سازي جهاد نصرسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1334

130417شهرك وحدتسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1335

**علی آبادسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1336

1958کتوريسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1337

2592کته میانسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1338

**گاوداري رضاییسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1339

**گاوداري نعیمیسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1340

**گاوداري هاشمیسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1341

68227گمبکانسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1342

1336مبارك آبادسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1343

**مزرعه بهرامیسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1344

**مزرعه جلدكسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1345

**مزرعه حسین آبادسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1346

**مزرعه درازآبادسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1347

**مزرعه نوروزي وشرکاسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1348

720منصورآبادسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1349

**مهرآبادسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1350

513نجف آبادسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1351

517نجم آبادسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1352

125424نعیم آبادسرپنیرانمرکزيپاسارگاد1353

39144ابوالمهديکمینمرکزيپاسارگاد1354

33107اسالم آبادکمینمرکزيپاسارگاد1355

5671,886اکبرآبادکمینمرکزيپاسارگاد1356

**ایستگاه تقو یت فشارکمینمرکزيپاسارگاد1357

**ایستگاه دامپروري جهادتعاونکمینمرکزيپاسارگاد1358

**باسکول پنجاه تنی حسن پورکمینمرکزيپاسارگاد1359

**بالغیکمینمرکزيپاسارگاد1360

**پارك جنگلی چشمهکمینمرکزيپاسارگاد1361
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**پلیس راه سعادت شهرکمینمرکزيپاسارگاد1362

**پمپ بنزینکمینمرکزيپاسارگاد1363

58212حسن آبادکمینکمینمرکزيپاسارگاد1364

**حسین آبادکمینمرکزيپاسارگاد1365

**دامداري غالمپورکمینمرکزيپاسارگاد1366

125382دولت آبادکمینمرکزيپاسارگاد1367

1444رحمت آبادکمینمرکزيپاسارگاد1368

628رحیم آبادکمینکمینمرکزيپاسارگاد1369

**سد سیوندکمینمرکزيپاسارگاد1370

**شرکت پرورش کرم ابریشمکمینمرکزيپاسارگاد1371

**شرکت تیراژکمینمرکزيپاسارگاد1372

**شرکت جهاد نصر اصفهانکمینمرکزيپاسارگاد1373

**شرکت حمل ونقل سیناکمینمرکزيپاسارگاد1374

**شرکت سهامی دشت رحمتکمینمرکزيپاسارگاد1375

**طرح جنگلداري علی آبادکمینکمینمرکزيپاسارگاد1376

146467علی رسیدهکمینمرکزيپاسارگاد1377

**فیروزآبادکمینمرکزيپاسارگاد1378

177576قانم آبادکمینمرکزيپاسارگاد1379

169582قوام آبادکمینمرکزيپاسارگاد1380

**قهوه خانه اسالمیکمینمرکزيپاسارگاد1381

64221کرم آبادکمینمرکزيپاسارگاد1382

**کشت صنعت وحدت کمینکمینمرکزيپاسارگاد1383

**کوشکککمینمرکزيپاسارگاد1384

**گاوداري خانم کفریزکمینمرکزيپاسارگاد1385

**گاوداري دادوندکمینمرکزيپاسارگاد1386

**گاوداري علی حسین پورکمینمرکزيپاسارگاد1387

**گاوداري غالمرضا حسین پورکمینمرکزيپاسارگاد1388

**گاوداري قاسمیکمینمرکزيپاسارگاد1389

**مجتمع اقتصادي کمیته امدادکمینمرکزيپاسارگاد1390
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**مجتمع رفاهیکمینمرکزيپاسارگاد1391

**مرغداري 1100شیرازکمینمرکزيپاسارگاد1392

2076مرکزاموزشکمینمرکزيپاسارگاد1393

**مزرعه  کریم یوسفیکمینمرکزيپاسارگاد1394

**مزرعه چنگیزاردچینکمینمرکزيپاسارگاد1395

**مزرعه حسن پورکمینمرکزيپاسارگاد1396

**مزرعه حسنعلی ضرغامیکمینمرکزيپاسارگاد1397

**مزرعه رضااستواري وشرکاکمینمرکزيپاسارگاد1398

**مزرعه شیروانی وشرکاکمینمرکزيپاسارگاد1399

820مزرعه عسکرشیبانیکمینمرکزيپاسارگاد1400

**مزرعه عیسی احمديکمینمرکزيپاسارگاد1401

**مزرعه فرهادضرغامیکمینمرکزيپاسارگاد1402

**مزرعه فرهادضرغامی کشکولیکمینمرکزيپاسارگاد1403

**مزرعه قصرالدشت کمینکمینمرکزيپاسارگاد1404

**مزرعه قنبرعلی نگهداريکمینمرکزيپاسارگاد1405

1957مزرعه مهدي آبادکمینمرکزيپاسارگاد1406

**مزرعه نصراهللا جعفريکمینمرکزيپاسارگاد1407

56199نایگردکمینمرکزيپاسارگاد1408

2787وکیل آبادکمینمرکزيپاسارگاد1409

91304همت آبادکمینمرکزيپاسارگاد1410

717ابشارخفرخفرجهرم1411

189625باالشهرخفرخفرجهرم1412

120412بیرخفرخفرجهرم1413

616تاج آبادخفرخفرجهرم1414

**تلمبه حسین باقريخفرخفرجهرم1415

711جوغنویهخفرخفرجهرم1416

4161,400زرجانخفرخفرجهرم1417

1343شهر خفرهخفرخفرجهرم1418

282867صغادخفرخفرجهرم1419
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3198اب کتانراهگانخفرجهرم1420

2040آبادهراهگانخفرجهرم1421

**امامزاده امیرساالرراهگانخفرجهرم1422

97338امیرساالريراهگانخفرجهرم1423

**ایستگاه رله رادیوتلویزیونراهگانخفرجهرم1424

213706باروسراهگانخفرجهرم1425

**باغ رفیعیراهگانخفرجهرم1426

3501,121باغ کبیرراهگانخفرجهرم1427

**پاسگاه ژاندارمري سنگرخوريراهگانخفرجهرم1428

3441,013تادوانراهگانخفرجهرم1429

823تل سرخراهگانخفرجهرم1430

**تلمبه حسن شرفراهگانخفرجهرم1431

**تلمبه خداکرم کرمیراهگانخفرجهرم1432

44تلمبه محمدسبزي فروشراهگانخفرجهرم1433

118399تنگ تغرراهگانخفرجهرم1434

**تنگ گونهراهگانخفرجهرم1435

**چاه پهنراهگانخفرجهرم1436

**چشمه خشککراهگانخفرجهرم1437

185576خافتركراهگانخفرجهرم1438

89300راهگانراهگانخفرجهرم1439

112394زرقالتراهگانخفرجهرم1440

613سه تالنراهگانخفرجهرم1441

93287سه چاهراهگانخفرجهرم1442

30113سیف آبادراهگانخفرجهرم1443

**شیدوزراهگانخفرجهرم1444

79272طاغونراهگانخفرجهرم1445

274827فتح آبادراهگانخفرجهرم1446

3921,160قالینی علیاراهگانخفرجهرم1447

106345قلعهراهگانخفرجهرم1448
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38131کفهراهگانخفرجهرم1449

53153گریزانراهگانخفرجهرم1450

113335لردخزانراهگانخفرجهرم1451

**مزرعه درویش رحیمیراهگانخفرجهرم1452

46مزرعه کاووس فرازبندراهگانخفرجهرم1453

87303مورجکیراهگانخفرجهرم1454

**نوكراهگانخفرجهرم1455

2269هزارگامراهگانخفرجهرم1456

4241,210ابسردسفیدارخفرجهرم1457

67165اسماعیل آبادسفیدارخفرجهرم1458

73237اشکوريسفیدارخفرجهرم1459

**اغل کمريسفیدارخفرجهرم1460

**باغ قناعت پیشهسفیدارخفرجهرم1461

**باغ کرامت اجاغیسفیدارخفرجهرم1462

**بنگوي ارباب دارسفیدارخفرجهرم1463

**بنگوي لويسفیدارخفرجهرم1464

**پاسگاه سفیدارسفیدارخفرجهرم1465

**تلمبه غالمیسفیدارخفرجهرم1466

71183خنکسفیدارخفرجهرم1467

**شرکت موادغذاییسفیدارخفرجهرم1468

78227عابدآبادسفیدارخفرجهرم1469

2677عباس آبادسفیدارخفرجهرم1470

**کارخانه ماکارونیسفیدارخفرجهرم1471

4341,390کرفتسفیدارخفرجهرم1472

**گاوداري محمدقلی روستاسفیدارخفرجهرم1473

**گله داري حاج مراديسفیدارخفرجهرم1474

**گودنارنجی طایفه براتسفیدارخفرجهرم1475

**مرغداري مراديسفیدارخفرجهرم1476

**مزرعه بهرام پیشگرسفیدارخفرجهرم1477
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**مزرعه شعبان اخالقیسفیدارخفرجهرم1478

**مزرعه محمودموسی زادهسفیدارخفرجهرم1479

**مزرعه مراديسفیدارخفرجهرم1480

110366هاغونسفیدارخفرجهرم1481

**یوردهاي تنگ مهديسفیدارخفرجهرم1482

4431,282برایجانعلی آبادخفرجهرم1483

**تنگوعلی آبادخفرجهرم1484

**تنگه چهل سنگوعلی آبادخفرجهرم1485

**تنگه نرهعلی آبادخفرجهرم1486

44145حسن اقاییعلی آبادخفرجهرم1487

197566درمهعلی آبادخفرجهرم1488

4671,477علی آبادعلی آبادخفرجهرم1489

825قلعه کهنه علی آبادعلی آبادخفرجهرم1490

**کارخانه یخ سازي وسردخانه کریستالعلی آبادخفرجهرم1491

**کارگاه تولید شن و ماسهعلی آبادخفرجهرم1492

225633کرادهعلی آبادخفرجهرم1493

**کوره اهکی سیدحسین حسینیعلی آبادخفرجهرم1494

63188گارهعلی آبادخفرجهرم1495

128388محمودآبادعلی آبادخفرجهرم1496

64176ملوانعلی آبادخفرجهرم1497

**منطقه تنگهعلی آبادخفرجهرم1498

73240ناروعلی آبادخفرجهرم1499

1962نصیرآبادعلی آبادخفرجهرم1500

199673نعمت آبادعلی آبادخفرجهرم1501

3241,029آسمانجردگل برنجیخفرجهرم1502

829تل سرخگل برنجیخفرجهرم1503

**تلمبه حاجی بابااژدريگل برنجیخفرجهرم1504

**تلمبه سازمان ابگل برنجیخفرجهرم1505

**تلمبه صفرمیريگل برنجیخفرجهرم1506
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**تلمبه مجید تسلیمیگل برنجیخفرجهرم1507

250752چرگگل برنجیخفرجهرم1508

**دامداري حاج مجتبی شرفیگل برنجیخفرجهرم1509

**دامداري دکتر فیروزگل برنجیخفرجهرم1510

62197زیتونگل برنجیخفرجهرم1511

302920شرقیگل برنجیخفرجهرم1512

**شرکت تعاونی سپید مرغ آسمانگردگل برنجیخفرجهرم1513

**شرکت مهندسی ایرانگل برنجیخفرجهرم1514

**شکفتگل برنجیخفرجهرم1515

**شهرك هاشمیگل برنجیخفرجهرم1516

132439طاحونهگل برنجیخفرجهرم1517

**عشایرکردشولیگل برنجیخفرجهرم1518

3491,166غربیگل برنجیخفرجهرم1519

3201,078فشانگل برنجیخفرجهرم1520

3901,334کتهگل برنجیخفرجهرم1521

**کالنتري خاورانگل برنجیخفرجهرم1522

5111,679گل برنجیگل برنجیخفرجهرم1523

**مرغداري تسلیمیگل برنجیخفرجهرم1524

**مرغداري شاهیانگل برنجیخفرجهرم1525

**مرغداري عابدي خاورانیگل برنجیخفرجهرم1526

**مرغداري عباس حق شناسگل برنجیخفرجهرم1527

**مرغداري محمدتقی عابديگل برنجیخفرجهرم1528

**مزرعه اکبرخانیگل برنجیخفرجهرم1529

**مزرعه اهللا مرادشکاريگل برنجیخفرجهرم1530

**مزرعه امام قلی اژدريگل برنجیخفرجهرم1531

**مزرعه حاجی اهللا داد مقبلیگل برنجیخفرجهرم1532

**مزرعه حسین تقی زادهگل برنجیخفرجهرم1533

**مزرعه خدادادشیبانیگل برنجیخفرجهرم1534

**مزرعه رجب زارعیگل برنجیخفرجهرم1535
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**نصرآبادگل برنجیخفرجهرم1536

121377اسفنجانپشت پرسیمکانجهرم1537

**امامزاده پیرغیبپشت پرسیمکانجهرم1538

56168ایدویهپشت پرسیمکانجهرم1539

82225بادمجانپشت پرسیمکانجهرم1540

4941,619به جانپشت پرسیمکانجهرم1541

62215ترمهپشت پرسیمکانجهرم1542

44145تیرافجانپشت پرسیمکانجهرم1543

194626جرمشت باالپشت پرسیمکانجهرم1544

58177جرمشت پایینپشت پرسیمکانجهرم1545

2270جنبدپشت پرسیمکانجهرم1546

98330چهارطاقپشت پرسیمکانجهرم1547

103335دشتدالپشت پرسیمکانجهرم1548

60192ده قانونپشت پرسیمکانجهرم1549

1033شاه نورالدینپشت پرسیمکانجهرم1550

41138قم آبادپشت پرسیمکانجهرم1551

77291کندیجانپشت پرسیمکانجهرم1552

63194کوشک حسن آبادپشت پرسیمکانجهرم1553

**کوهسیمپشت پرسیمکانجهرم1554

5001,741ارجویهپل به باالسیمکانجهرم1555

166486اسفلپل به باالسیمکانجهرم1556

**تنگ پودنکپل به باالسیمکانجهرم1557

**چاه نفتپل به باالسیمکانجهرم1558

169583کاکونپل به باالسیمکانجهرم1559

228791کرادهپل به باالسیمکانجهرم1560

279948کوشک سرتنگپل به باالسیمکانجهرم1561

**مزرعه جرهپل به باالسیمکانجهرم1562

222781مزکانپل به باالسیمکانجهرم1563

97323نودادپل به باالسیمکانجهرم1564
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104380همندهپل به باالسیمکانجهرم1565

79275اب شیخپل به پایینسیمکانجهرم1566

163596اغانپل به پایینسیمکانجهرم1567

**آب موکوپل به پایینسیمکانجهرم1568

91304براكپل به پایینسیمکانجهرم1569

**به گونیپل به پایینسیمکانجهرم1570

36115چشیوانپل به پایینسیمکانجهرم1571

2590درویشانپل به پایینسیمکانجهرم1572

47165دولتآبادپل به پایینسیمکانجهرم1573

132435زاغپل به پایینسیمکانجهرم1574

66222زیقانپل به پایینسیمکانجهرم1575

208798شاغونپل به پایینسیمکانجهرم1576

**شیخ زنگیپل به پایینسیمکانجهرم1577

826کبهپل به پایینسیمکانجهرم1578

189716کالکلیپل به پایینسیمکانجهرم1579

186642کوشک سارپل به پایینسیمکانجهرم1580

139456گودزاغپل به پایینسیمکانجهرم1581

54204محیطابپل به پایینسیمکانجهرم1582

**مزرعه کوشکسارپل به پایینسیمکانجهرم1583

**میرزا محمديپل به پایینسیمکانجهرم1584

**باغ رحمانیعلویهکردیانجهرم1585

**باغات دنیانعلویهکردیانجهرم1586

1553تی چنگعلویهکردیانجهرم1587

76327چنارسوختهعلویهکردیانجهرم1588

**چهارطاقعلویهکردیانجهرم1589

**چهارقاشیعلویهکردیانجهرم1590

78219دنیانعلویهکردیانجهرم1591

**سرقل آبادعلویهکردیانجهرم1592

**ظهرشیرعلویهکردیانجهرم1593
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44عبدالونعلویهکردیانجهرم1594

7152,208علویهعلویهکردیانجهرم1595

2195قلعه تبرعلویهکردیانجهرم1596

**گوریزنهعلویهکردیانجهرم1597

**مادوانعلویهکردیانجهرم1598

**مرغداري چاه بدهعلویهکردیانجهرم1599

**مرغداري گوشتیعلویهکردیانجهرم1600

**مزروعلویهکردیانجهرم1601

7832,217موسویهعلویهکردیانجهرم1602

214668هرموج سفلیعلویهکردیانجهرم1603

**اب کاسهقطب آبادکردیانجهرم1604

**امامزاده بی بی حورقطب آبادکردیانجهرم1605

1143برج خان کرمقطب آبادکردیانجهرم1606

924بندبستقطب آبادکردیانجهرم1607

**بنکوي شعبانیقطب آبادکردیانجهرم1608

**بوستان غدیرقطب آبادکردیانجهرم1609

**پاسگاه راهنمایی و رانندگیقطب آبادکردیانجهرم1610

**پاسگاه گردنه فساقطب آبادکردیانجهرم1611

**پمپ بنزینقطب آبادکردیانجهرم1612

**تخته سنگقطب آبادکردیانجهرم1613

**تلمبه ابکارقطب آبادکردیانجهرم1614

**تلمبه چاه زرینقطب آبادکردیانجهرم1615

611تلمبه حاجی ممتازقطب آبادکردیانجهرم1616

**تلمبه شیبانیقطب آبادکردیانجهرم1617

46تلمبه فخراییقطب آبادکردیانجهرم1618

**تلمبه فردیانقطب آبادکردیانجهرم1619

**تلمبه قصابیقطب آبادکردیانجهرم1620

55تلمبه کردشولیقطب آبادکردیانجهرم1621

**تلمبه هاي حاجی باباخان فخراییقطب آبادکردیانجهرم1622
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**چاه انجیرقطب آبادکردیانجهرم1623

**چاه بیدقطب آبادکردیانجهرم1624

**چاه چاه تیگیقطب آبادکردیانجهرم1625

81247چدرویهقطب آبادکردیانجهرم1626

30103حاجی آبادقطب آبادکردیانجهرم1627

936خان نهرقطب آبادکردیانجهرم1628

**دشت مخکقطب آبادکردیانجهرم1629

**ذرت خشک کنیقطب آبادکردیانجهرم1630

**شرکت تعاونی پروار سپیدار جهرمقطب آبادکردیانجهرم1631

**شرکت تیرداد جهرمقطب آبادکردیانجهرم1632

2374شهرك احمدیهقطب آبادکردیانجهرم1633

**شهرك صنعتیقطب آبادکردیانجهرم1634

**قطب آبادقطب آبادکردیانجهرم1635

**قلعه سنگقطب آبادکردیانجهرم1636

**کشتارگاه مرغ اکبريقطب آبادکردیانجهرم1637

**کوره اهک پزي پورزادقطب آبادکردیانجهرم1638

**گاوداري خلیلیقطب آبادکردیانجهرم1639

164548گلدامچهقطب آبادکردیانجهرم1640

**مجتمع گوساله پرواريقطب آبادکردیانجهرم1641

**مرغداري 456شیرازقطب آبادکردیانجهرم1642

44مرغداري آشیانقطب آبادکردیانجهرم1643

**مرغداري برومندقطب آبادکردیانجهرم1644

**جهرمقطب آبادکردیانجهرم1645

**مرغداري رحمانیانقطب آبادکردیانجهرم1646

**مرغداري شهروروستاقطب آبادکردیانجهرم1647

**مرغداري طیور جهرمقطب آبادکردیانجهرم1648

**مرغداري عسگري نژادقطب آبادکردیانجهرم1649

**مرغداري هدهدقطب آبادکردیانجهرم1650

2847مزارع شخصی جانبازانقطب آبادکردیانجهرم1651
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1922مزارع گلدامچهقطب آبادکردیانجهرم1652

**مزرعه بزرگیقطب آبادکردیانجهرم1653

**مزرعه جهرمیقطب آبادکردیانجهرم1654

**مزرعه زرینقطب آبادکردیانجهرم1655

1318مزرعه کشه برفقطب آبادکردیانجهرم1656

**معدن گچ خامقطب آبادکردیانجهرم1657

**ملک نوقطب آبادکردیانجهرم1658

**مومن آبادقطب آبادکردیانجهرم1659

**نیروگاه سیکل ترکیبی جهرمقطب آبادکردیانجهرم1660

**هفت چاه زنگوقطب آبادکردیانجهرم1661

**یوردتل جنبلیقطب آبادکردیانجهرم1662

**یورددشت زلزلهقطب آبادکردیانجهرم1663

96331یوسف آبادقطب آبادکردیانجهرم1664

**اب تلخوجلگاهمرکزيجهرم1665

25102اب شیرینجلگاهمرکزيجهرم1666

44169اقبال آبادجلگاهمرکزيجهرم1667

**اکبرآبادجلگاهمرکزيجهرم1668

**آبدانجلگاهمرکزيجهرم1669

**آموزش فنی و حرفه اي جهرمجلگاهمرکزيجهرم1670

**باغ امیر حسین رحیم خانیجلگاهمرکزيجهرم1671

**باغ تفریحیجلگاهمرکزيجهرم1672

2142باغ تی چنگجلگاهمرکزيجهرم1673

1938باغ حسن آبادجلگاهمرکزيجهرم1674

**باغ حکیم زادهجلگاهمرکزيجهرم1675

**باغ خلیل رحمانیجلگاهمرکزيجهرم1676

**باغ شکرحسین حاتمیجلگاهمرکزيجهرم1677

2368باغ عوضجلگاهمرکزيجهرم1678

**باغ کنگنوجلگاهمرکزيجهرم1679

74278باغ گراگرجلگاهمرکزيجهرم1680
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58138باغات جلگهجلگاهمرکزيجهرم1681

**برمه توهجلگاهمرکزيجهرم1682

**برمه خونیجلگاهمرکزيجهرم1683

816بست باغجلگاهمرکزيجهرم1684

**بنکوي بهروزسعیدي /بنکوي فرامرزعبدي /جلگاهمرکزيجهرم1685

**بیشه زردجلگاهمرکزيجهرم1686

49199پازنویهجلگاهمرکزيجهرم1687

519پراهوجلگاهمرکزيجهرم1688

**پرزازوجلگاهمرکزيجهرم1689

**پست شرکت توانیرجلگاهمرکزيجهرم1690

**پل الرستانجلگاهمرکزيجهرم1691

68216تقی آبادجلگاهمرکزيجهرم1692

411تل حیدريجلگاهمرکزيجهرم1693

**تل سوريجلگاهمرکزيجهرم1694

1730تلخ ابجلگاهمرکزيجهرم1695

**تلمبه کریم صادقیجلگاهمرکزيجهرم1696

47147تلمبه واگذاري اصفهانیجلگاهمرکزيجهرم1697

**تنگ اهل دونهجلگاهمرکزيجهرم1698

420تنگ به دانهجلگاهمرکزيجهرم1699

77تنگ فراخجلگاهمرکزيجهرم1700

2667جامغانجلگاهمرکزيجهرم1701

83273جدیدجلگاهمرکزيجهرم1702

30102جویانجلگاهمرکزيجهرم1703

**چاکشتريجلگاهمرکزيجهرم1704

1747چاه تلخجلگاهمرکزيجهرم1705

41140چاه کربالیی حسن خانیجلگاهمرکزيجهرم1706

**چشمه شیرینجلگاهمرکزيجهرم1707

**چم سبزجلگاهمرکزيجهرم1708

**چهار قبرستانجلگاهمرکزيجهرم1709
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2167حاجی آبادجلگاهمرکزيجهرم1710

**حسن آبادجلگاهمرکزيجهرم1711

70236حسین آبادجلگاهمرکزيجهرم1712

163500حسین آباد قبلهجلگاهمرکزيجهرم1713

151506حناجلگاهمرکزيجهرم1714

48خرزهره دانجلگاهمرکزيجهرم1715

**خسروآبادجلگاهمرکزيجهرم1716

**خشک کنهجلگاهمرکزيجهرم1717

**خوش آبجلگاهمرکزيجهرم1718

1039داربسجلگاهمرکزيجهرم1719

**دامداري ملک آبادجلگاهمرکزيجهرم1720

**دانشگاه آزاد جهرمجلگاهمرکزيجهرم1721

**دباغی نعمتیجلگاهمرکزيجهرم1722

**دوبندمانیانجلگاهمرکزيجهرم1723

1041دوتوسیاهجلگاهمرکزيجهرم1724

**دوغارهجلگاهمرکزيجهرم1725

**دوغاره ايجلگاهمرکزيجهرم1726

**دولت آبادجلگاهمرکزيجهرم1727

619دهولجلگاهمرکزيجهرم1728

2066دیده نوجلگاهمرکزيجهرم1729

**رستمیجلگاهمرکزيجهرم1730

82312رشیدآبادجلگاهمرکزيجهرم1731

28719زندان جهرمجلگاهمرکزيجهرم1732

**ستگ شکن شهرداريجلگاهمرکزيجهرم1733

1858سکدهجلگاهمرکزيجهرم1734

1338سه چاهجلگاهمرکزيجهرم1735

1557سه درهجلگاهمرکزيجهرم1736

1252سیستان سفلیجلگاهمرکزيجهرم1737

414سیستان علیاجلگاهمرکزيجهرم1738
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**شاهزاده ابراهیمجلگاهمرکزيجهرم1739

**شرکت آجر قناقیانجلگاهمرکزيجهرم1740

**شرکت آرد سفید جهرمجلگاهمرکزيجهرم1741

**شرکت پارس نارنگجلگاهمرکزيجهرم1742

**شرکت پل سازيجلگاهمرکزيجهرم1743

جلگاهمرکزيجهرم1744
شرکت شیرین نخل جهرم (صنایع بسته بندي 

خرما)
**

**شرکت فرانیروجلگاهمرکزيجهرم1745

**شرکت کاوراجلگاهمرکزيجهرم1746

**شرکت گاز جهرمجلگاهمرکزيجهرم1747

**شرکت مرغ محمود رحمانیانجلگاهمرکزيجهرم1748

**شرکت مهندسی آرمه تابجلگاهمرکزيجهرم1749

**شرکت نخل سبز جهرمجلگاهمرکزيجهرم1750

**شمس آبادجلگاهمرکزيجهرم1751

730شیرحبیبجلگاهمرکزيجهرم1752

625شیردانهجلگاهمرکزيجهرم1753

242859صادق آبادجلگاهمرکزيجهرم1754

616فرودگاه جهرمجلگاهمرکزيجهرم1755

50149قالتجلگاهمرکزيجهرم1756

**قلعه نوجلگاهمرکزيجهرم1757

**کارگاه شن و ماسه جهادجلگاهمرکزيجهرم1758

**کارگاه شن وماسه 7000جلگاهمرکزيجهرم1759

244762کناردانجلگاهمرکزيجهرم1760

59کوره گچ جهرمجلگاهمرکزيجهرم1761

**گاراج قناقیانجلگاهمرکزيجهرم1762

**گاوداري آرمندجلگاهمرکزيجهرم1763

**گاوداري تی چنگجلگاهمرکزيجهرم1764

**گاوداري جلوه گرجلگاهمرکزيجهرم1765

**گاوداري دستغیبجلگاهمرکزيجهرم1766

**گاوداري مصلی نژادجلگاهمرکزيجهرم1767
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68گردنه خماریگیجلگاهمرکزيجهرم1768

618گلوسرخجلگاهمرکزيجهرم1769

**گلونارجلگاهمرکزيجهرم1770

**گله داري 888جهرمجلگاهمرکزيجهرم1771

**گله داري جالل صادقیجلگاهمرکزيجهرم1772

**گودظهروجلگاهمرکزيجهرم1773

203695مانیانجلگاهمرکزيجهرم1774

1763محمد آبادجلگاهمرکزيجهرم1775

**محمدآبادجلگاهمرکزيجهرم1776

**مرغداري 7000جلگاهمرکزيجهرم1777

**مرغداري ابوطالبجلگاهمرکزيجهرم1778

**مرغداري پرنال صمیمیجلگاهمرکزيجهرم1779

**مرغداري نمونهجلگاهمرکزيجهرم1780

1553مرکز اورژانس 115 جهرمجلگاهمرکزيجهرم1781

**مزرعه کشه تنقورجلگاهمرکزيجهرم1782

89183مقصودآبادجلگاهمرکزيجهرم1783

**ملک ملکجلگاهمرکزيجهرم1784

86523منازل مسکونی تیپ المهديجلگاهمرکزيجهرم1785

623مورديجلگاهمرکزيجهرم1786

617میرچاکیجلگاهمرکزيجهرم1787

**نظام آباد جدیدجلگاهمرکزيجهرم1788

50192نظرآبادجلگاهمرکزيجهرم1789

78272یرججلگاهمرکزيجهرم1790

519اب انجیرکوهکمرکزيجهرم1791

**اب باغکوهکمرکزيجهرم1792

2790اوك پایینکوهکمرکزيجهرم1793

**اهنگرانکوهکمرکزيجهرم1794

**آوكکوهکمرکزيجهرم1795

**بردبیشهکوهکمرکزيجهرم1796
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**بس کوتوکوکوهکمرکزيجهرم1797

48156بیدکوکوهکمرکزيجهرم1798

51233تشککوهکمرکزيجهرم1799

**تل گچیکوهکمرکزيجهرم1800

1332چاه انجیرکوهکمرکزيجهرم1801

1334چاه تیزکوهکمرکزيجهرم1802

1954چاه کاللهکوهکمرکزيجهرم1803

**چاه گندوکوهکمرکزيجهرم1804

**چاهوکوهکمرکزيجهرم1805

**چشوکوهکمرکزيجهرم1806

515حسن خانیکوهکمرکزيجهرم1807

**حلق کهکوهیکوهکمرکزيجهرم1808

33101خادرکوهکمرکزيجهرم1809

1231خرم آبادکوهکمرکزيجهرم1810

**داربستکوهکمرکزيجهرم1811

42151دودرکوهکمرکزيجهرم1812

514رحمت آبادکوهکمرکزيجهرم1813

60140رنجکوکوهکمرکزيجهرم1814

54184زرگکوهکمرکزيجهرم1815

33102سرووکوهکمرکزيجهرم1816

**سوفیونکوهکمرکزيجهرم1817

63256سه چاهکوهکمرکزيجهرم1818

**شاه حسینیکوهکمرکزيجهرم1819

1126علی آبادنصیرخانیکوهکمرکزيجهرم1820

**کمپتیپالمهديکوهکمرکزيجهرم1821

**کوه خريکوهکمرکزيجهرم1822

**گچ برباالکوهکمرکزيجهرم1823

1463گچ برپایینکوهکمرکزيجهرم1824

32109گلوبراقکوهکمرکزيجهرم1825
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**گلوپلنگیکوهکمرکزيجهرم1826

**گلوخرزهرهکوهکمرکزيجهرم1827

**گلی گردوکوهکمرکزيجهرم1828

**مرويکوهکمرکزيجهرم1829

**منارکوهکمرکزيجهرم1830

55219موردكکوهکمرکزيجهرم1831

114331جیاندهقانانکربالخرامه1832

96335خرم آباددهقانانکربالخرامه1833

170561دهقاناندهقانانکربالخرامه1834

124446روبهقاندهقانانکربالخرامه1835

63231زرین آباددهقانانکربالخرامه1836

55171سقآباددهقانانکربالخرامه1837

61211شهاب آباددهقانانکربالخرامه1838

5391,734کمجاندهقانانکربالخرامه1839

124365گرمنجاندهقانانکربالخرامه1840

40140نصرتدهقانانکربالخرامه1841

3198نورآباددهقانانکربالخرامه1842

59180هاشم آباددهقانانکربالخرامه1843

109306اسمعیل آبادپایینسفلیکربالخرامه1844

231694بنجیرسفلیکربالخرامه1845

87296بیشه دو شاخ یدالهسفلیکربالخرامه1846

102317حاجی آبادسفلیکربالخرامه1847

115363حسن آبادسفلیکربالخرامه1848

190572حسین آبادسفلیکربالخرامه1849

94319خارستانسفلیکربالخرامه1850

189597درنیانسفلیکربالخرامه1851

2583رشیدآبادسفلیکربالخرامه1852

278888سفلیسفلیکربالخرامه1853

214685سالمتآبادسفلیکربالخرامه1854

صفحه 64



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

100257غیاث آبادسفلیکربالخرامه1855

45137قشالقسفلیکربالخرامه1856

617قلعه محموديسفلیکربالخرامه1857

266795قوام آبادسفلیکربالخرامه1858

105316کوشکسفلیکربالخرامه1859

131381مظفريسفلیکربالخرامه1860

4191,485ابشورخیرآبادمرکزيخرامه1861

159552احمدآبادکربالخیرآبادمرکزيخرامه1862

87306بست خیرآبادخیرآبادمرکزيخرامه1863

38112بیدزردخیرآبادمرکزيخرامه1864

**پاسگاه جنگل بانی سروستانخیرآبادمرکزيخرامه1865

66206تنگ قیرخیرآبادمرکزيخرامه1866

**تنگ مهديخیرآبادمرکزيخرامه1867

1,1003,701خیرآبادتوللیخیرآبادمرکزيخرامه1868

**سیفآبادخیرآبادمرکزيخرامه1869

**صغادخیرآبادمرکزيخرامه1870

**قوام آبادخیرآبادمرکزيخرامه1871

**کارخانه سنگ بريخیرآبادمرکزيخرامه1872

73253کوه گري خیرآبادخیرآبادمرکزيخرامه1873

**گاوکانخیرآبادمرکزيخرامه1874

**مزرعه اسد محموديخیرآبادمرکزيخرامه1875

**معدن سنگ کوه کريخیرآبادمرکزيخرامه1876

**نفجانخیرآبادمرکزيخرامه1877

195633اسالم آبادکفدهکمرکزيخرامه1878

**امامزاده عقیلکفدهکمرکزيخرامه1879

**باقر شیبانیکفدهکمرکزيخرامه1880

**برنجکوبی توحیدکفدهکمرکزيخرامه1881

89332بن کوي صادقیکفدهکمرکزيخرامه1882

116366بنکوي جعفريکفدهکمرکزيخرامه1883
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**پمپ بنزینکفدهکمرکزيخرامه1884

63217تل معدن کوه گريکفدهکمرکزيخرامه1885

**تلمبه حزب اله زارعکفدهکمرکزيخرامه1886

**تلمبه هاشم شیبانیکفدهکمرکزيخرامه1887

418چشمه اب گرازيکفدهکمرکزيخرامه1888

101332چشمه ولی آبادوالیکفدهکمرکزيخرامه1889

**دامداري خارستانیکفدهکمرکزيخرامه1890

72238روستاي بنگوي شیبانیکفدهکمرکزيخرامه1891

**شرکت کوه تیرکفدهکمرکزيخرامه1892

3961,306شهرك ایثارکفدهکمرکزيخرامه1893

82273صادق آبادکفدهکمرکزيخرامه1894

**عمرآبادکفدهکمرکزيخرامه1895

4761,556کفدهککفدهکمرکزيخرامه1896

**کوره اجرپزي خرامهکفدهکمرکزيخرامه1897

**گاوداري فدكکفدهکمرکزيخرامه1898

**گله داري وگاوداري مل برهکفدهکمرکزيخرامه1899

**محمودآبادکفدهکمرکزيخرامه1900

**مرغداري خارستانیکفدهکمرکزيخرامه1901

**مرغداري مراديکفدهکمرکزيخرامه1902

**مزرعه حاجی نمکیکفدهکمرکزيخرامه1903

**مزرعه خسرويکفدهکمرکزيخرامه1904

**مزرعه رضا محصولکفدهکمرکزيخرامه1905

**مزرعه رضامحصولیکفدهکمرکزيخرامه1906

**مزرعه محمدنبی ارجمندکفدهکمرکزيخرامه1907

4001,266معزآبادگورگیرکفدهکمرکزيخرامه1908

**موانکفدهکمرکزيخرامه1909

262840مهرآبادکفدهکمرکزيخرامه1910

145514جهان آبادمعزآبادمرکزيخرامه1911

**شمس آبادمعزآبادمرکزيخرامه1912
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51173قره قیهمعزآبادمرکزيخرامه1913

5211,680کوه چنارمعزآبادمرکزيخرامه1914

1,8455,785معزآبادجابريمعزآبادمرکزيخرامه1915

135475هالل آبادمعزآبادمرکزيخرامه1916

**اب مروخرمیمرکزيخرم بید1917

**احمدآبادخرمیمرکزيخرم بید1918

**ارجنگخرمیمرکزيخرم بید1919

**اسالم آبادخرمیمرکزيخرم بید1920

**الیاف شیشهخرمیمرکزيخرم بید1921

**ایستگاه تحقیقاتی مراتعخرمیمرکزيخرم بید1922

**ایستگاه گازخرمیمرکزيخرم بید1923

**ایستگاه مخابرات کولی کشخرمیمرکزيخرم بید1924

**باغ مالخرمیمرکزيخرم بید1925

**بهارگونخرمیمرکزيخرم بید1926

**تلخونخرمیمرکزيخرم بید1927

**تلمبه اق داشخرمیمرکزيخرم بید1928

**تلمبه جمشیدبهشتیخرمیمرکزيخرم بید1929

**تلمبه سعیدکریمیخرمیمرکزيخرم بید1930

**تلمبه سید مرتضی حسینیخرمیمرکزيخرم بید1931

**تلمبه فتح اهللا ساریخانیخرمیمرکزيخرم بید1932

**تلمبه نجف ساریخانیخرمیمرکزيخرم بید1933

**تورینخرمیمرکزيخرم بید1934

**حاجی آبادخرمیمرکزيخرم بید1935

**حاجی آبادخرمیمرکزيخرم بید1936

45152حاجی آبادخرمیمرکزيخرم بید1937

**حسن آبادخرمیمرکزيخرم بید1938

**حسین آبادخرمیمرکزيخرم بید1939

**حسین آبادخرمیمرکزيخرم بید1940

**حسین آبادکوه سفیدخرمیمرکزيخرم بید1941

صفحه 67



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**حسین آبادناظمیخرمیمرکزيخرم بید1942

2475حیدر آباد(قال گرگی)خرمیمرکزيخرم بید1943

**حیدرآبادخرمیمرکزيخرم بید1944

**خلیلیخرمیمرکزيخرم بید1945

617خیرآبادخرمیمرکزيخرم بید1946

**خیرآبادخرمیمرکزيخرم بید1947

**دامپروري دهبیدشیرخرمیمرکزيخرم بید1948

2568دستجردخرمیمرکزيخرم بید1949

**دهنوخرمیمرکزيخرم بید1950

93287دینچه خیرخرمیمرکزيخرم بید1951

**راهدارخانه کولی کشخرمیمرکزيخرم بید1952

**راهدارخانه وزارت راهخرمیمرکزيخرم بید1953

**رشیدکشتهخرمیمرکزيخرم بید1954

**زوالخویدخرمیمرکزيخرم بید1955

**ساریخانخرمیمرکزيخرم بید1956

**سالن غذاخوري شباهنگخرمیمرکزيخرم بید1957

2265سرملکی قنات نوخرمیمرکزيخرم بید1958

**سعادت آبادخرمیمرکزيخرم بید1959

**سنجديخرمیمرکزيخرم بید1960

**سنگ سامانخرمیمرکزيخرم بید1961

**شرف آبادخرمیمرکزيخرم بید1962

**شرکت راهسازي زرین دشتخرمیمرکزيخرم بید1963

**شرکت سیلیسخرمیمرکزيخرم بید1964

**شهرآبادخرمیمرکزيخرم بید1965

**شهرك صنعتی خرم بیدخرمیمرکزيخرم بید1966

**صالح آبادبزرگخرمیمرکزيخرم بید1967

**صالح آبادکوچکخرمیمرکزيخرم بید1968

**صفا سنگ دهبیدخرمیمرکزيخرم بید1969

**ظهرآبادخرمیمرکزيخرم بید1970
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1022علی آبادخرمیمرکزيخرم بید1971

**علی آبادخرمیمرکزيخرم بید1972

**غریبوخرمیمرکزيخرم بید1973

**غیاث آبادخرمیمرکزيخرم بید1974

**فخرآبادخرمیمرکزيخرم بید1975

**فشارآبادخرمیمرکزيخرم بید1976

**فلجانخرمیمرکزيخرم بید1977

**قاسم آبادخرمیمرکزيخرم بید1978

**قاسم آبادبزرگخرمیمرکزيخرم بید1979

**قاسم آبادکوچکخرمیمرکزيخرم بید1980

100330قاضیان سفلیخرمیمرکزيخرم بید1981

**قاضیان علیاخرمیمرکزيخرم بید1982

73208قصریعقوبخرمیمرکزيخرم بید1983

**قلعه باغیخرمیمرکزيخرم بید1984

**قلقلیخرمیمرکزيخرم بید1985

**قنات سفیدخرمیمرکزيخرم بید1986

**قنات میانهخرمیمرکزيخرم بید1987

**کرونخرمیمرکزيخرم بید1988

**کریم آبادخرمیمرکزيخرم بید1989

**کشتارگاه صفاشهرخرمیمرکزيخرم بید1990

**کلگانخرمیمرکزيخرم بید1991

1243کلوتخرمیمرکزيخرم بید1992

**کمال آبادخرمیمرکزيخرم بید1993

**کمپ شماره 2 شرکت پیمانکاري اتراتوسخرمیمرکزيخرم بید1994

**کمرآبادخرمیمرکزيخرم بید1995

**گاوداري حسن آبادخرمیمرکزيخرم بید1996

**گرداب سفلیخرمیمرکزيخرم بید1997

**گرداب علیاخرمیمرکزيخرم بید1998

**گلکخرمیمرکزيخرم بید1999
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721گوشتیخرمیمرکزيخرم بید2000

**الیتوت سفلیخرمیمرکزيخرم بید2001

**الیتوت علیاخرمیمرکزيخرم بید2002

**الیتوت وسطیخرمیمرکزيخرم بید2003

**له شورسفلیخرمیمرکزيخرم بید2004

**له شورعلیاخرمیمرکزيخرم بید2005

**ماتوخرمیمرکزيخرم بید2006

**مجتمع سنگبریهاي دهبیدخرمیمرکزيخرم بید2007

**محمودآبادسفلیخرمیمرکزيخرم بید2008

**محمودآبادعلیاخرمیمرکزيخرم بید2009

**محمودآبادعلیاخرمیمرکزيخرم بید2010

**مزارع واگذاري سرملکی قنات نوخرمیمرکزيخرم بید2011

**مزرعه استیخرمیمرکزيخرم بید2012

**مزرعه پاي میلخرمیمرکزيخرم بید2013

**مزرعه حسین آبادخرمیمرکزيخرم بید2014

**مزرعه ساربونکخرمیمرکزيخرم بید2015

**مزرعه علی آبادخرمیمرکزيخرم بید2016

**مزرعه محمدآبادخرمیمرکزيخرم بید2017

**مزرعه نیک بختخرمیمرکزيخرم بید2018

**مشهد افرابخرمیمرکزيخرم بید2019

**معدن حسن آبادخرمیمرکزيخرم بید2020

**معدن رز کویر پارسیانخرمیمرکزيخرم بید2021

**معدن سنگ سیلیس کولیکشخرمیمرکزيخرم بید2022

**ملک آبادسفلیخرمیمرکزيخرم بید2023

**منجوخرمیمرکزيخرم بید2024

**منصورآبادخرمیمرکزيخرم بید2025

**میلکوخرمیمرکزيخرم بید2026

**نجیم آبادخرمیمرکزيخرم بید2027

**نعیم آبادخرمیمرکزيخرم بید2028
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**نورآبادخرمیمرکزيخرم بید2029

**نورمحمديخرمیمرکزيخرم بید2030

**هرمزدآبادسفلیخرمیمرکزيخرم بید2031

**هرمزدآبادعلیاخرمیمرکزيخرم بید2032

**هلردانخرمیمرکزيخرم بید2033

**هنشکخرمیمرکزيخرم بید2034

**یتیموخرمیمرکزيخرم بید2035

**اب جاروقشالقمرکزيخرم بید2036

**ابرچهقشالقمرکزيخرم بید2037

**اخوندمهدويقشالقمرکزيخرم بید2038

**ارجنگقشالقمرکزيخرم بید2039

**اقارضاقشالقمرکزيخرم بید2040

**امیرآبادقشالقمرکزيخرم بید2041

163624اناركقشالقمرکزيخرم بید2042

**انارك علیاقشالقمرکزيخرم بید2043

**آقا چشمهقشالقمرکزيخرم بید2044

**آقچه قناتقشالقمرکزيخرم بید2045

**بامکانقشالقمرکزيخرم بید2046

**بایرم آبادقشالقمرکزيخرم بید2047

**بنکقشالقمرکزيخرم بید2048

**بیش آقاجقشالقمرکزيخرم بید2049

**تارنجانقشالقمرکزيخرم بید2050

**تلمبه امام زمانقشالقمرکزيخرم بید2051

**جلیلقشالقمرکزيخرم بید2052

**جهاندارقشالقمرکزيخرم بید2053

**چشمه پهنقشالقمرکزيخرم بید2054

**حاجی کمالیقشالقمرکزيخرم بید2055

**حسن آبادقشالقمرکزيخرم بید2056

**حسین آبادقشالقمرکزيخرم بید2057
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**حسین آبادقشالقمرکزيخرم بید2058

**حسین آبادقشالقمرکزيخرم بید2059

**حیدرآبادقشالقمرکزيخرم بید2060

**خادم آبادقشالقمرکزيخرم بید2061

**خنگکقشالقمرکزيخرم بید2062

**خیمه زارقشالقمرکزيخرم بید2063

**دره صبورقشالقمرکزيخرم بید2064

231751دلونظرقشالقمرکزيخرم بید2065

**رکنت آبادقشالقمرکزيخرم بید2066

**رودکن آبادقشالقمرکزيخرم بید2067

**سرخابی سفلیقشالقمرکزيخرم بید2068

**سرخابی علیاقشالقمرکزيخرم بید2069

**سرگلوقشالقمرکزيخرم بید2070

**سلبکقشالقمرکزيخرم بید2071

**سنوجیقشالقمرکزيخرم بید2072

**سه سلخقشالقمرکزيخرم بید2073

34119سیداحمديقشالقمرکزيخرم بید2074

**شاه باباقشالقمرکزيخرم بید2075

**شوراب سفلیقشالقمرکزيخرم بید2076

1851شوراب علیاقشالقمرکزيخرم بید2077

**شورقناتقشالقمرکزيخرم بید2078

**صالح آبادقشالقمرکزيخرم بید2079

**علی آباد1قشالقمرکزيخرم بید2080

**علی آباد2قشالقمرکزيخرم بید2081

**عین البالغقشالقمرکزيخرم بید2082

**غضنفرقشالقمرکزيخرم بید2083

**فاطمه خانمقشالقمرکزيخرم بید2084

**قاضی آبادسفلیقشالقمرکزيخرم بید2085

**قاضی آبادعلیاقشالقمرکزيخرم بید2086
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3261,072قشالققشالقمرکزيخرم بید2087

80317قلعه میرزاقشالقمرکزيخرم بید2088

**قنات خسروانقشالقمرکزيخرم بید2089

**قنات خواجهقشالقمرکزيخرم بید2090

**قنات سرخقشالقمرکزيخرم بید2091

**قنات صفاقشالقمرکزيخرم بید2092

**قنات فیروزيقشالقمرکزيخرم بید2093

**قنات قطارقشالقمرکزيخرم بید2094

**قنات الي مردان علیاقشالقمرکزيخرم بید2095

**قنات الیمردان سفلیقشالقمرکزيخرم بید2096

**قنات ملکقشالقمرکزيخرم بید2097

**قنات نوقشالقمرکزيخرم بید2098

**قنات نوقشالقمرکزيخرم بید2099

**قنات هاديقشالقمرکزيخرم بید2100

**قنات یحییقشالقمرکزيخرم بید2101

**قنجیقشالقمرکزيخرم بید2102

**قنوات نورآبادقشالقمرکزيخرم بید2103

**قیاقلوقشالقمرکزيخرم بید2104

**کرشکوي الیلورقشالقمرکزيخرم بید2105

**کرشکویهقشالقمرکزيخرم بید2106

**کشت مهکیقشالقمرکزيخرم بید2107

**کلکیقشالقمرکزيخرم بید2108

**گاوداري رضاقشالقمرکزيخرم بید2109

**گاوکشیقشالقمرکزيخرم بید2110

**گالبیقشالقمرکزيخرم بید2111

**گندابقشالقمرکزيخرم بید2112

**الیلورسفلیقشالقمرکزيخرم بید2113

**الیلورفیروزيقشالقمرکزيخرم بید2114

**الیلورنگهدارقشالقمرکزيخرم بید2115
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**لردیجان سفلیقشالقمرکزيخرم بید2116

**لردیجان علیاقشالقمرکزيخرم بید2117

**محمودآبادگرگیقشالقمرکزيخرم بید2118

**مرغداري میرزایی (کریمی)قشالقمرکزيخرم بید2119

**مرغکقشالقمرکزيخرم بید2120

**مزرعه آب  هروقشالقمرکزيخرم بید2121

**مزرعه تنگ کركقشالقمرکزيخرم بید2122

**مزرعه تیرودقشالقمرکزيخرم بید2123

**مزرعه چاه سرخقشالقمرکزيخرم بید2124

**مزرعه حاجی محمدقشالقمرکزيخرم بید2125

**مزرعه خدريقشالقمرکزيخرم بید2126

**مزرعه سنگ سیاهقشالقمرکزيخرم بید2127

**مزرعه علی سمیعقشالقمرکزيخرم بید2128

**مزرعه قنات نوقشالقمرکزيخرم بید2129

2801,009مشکانقشالقمرکزيخرم بید2130

**مقامقشالقمرکزيخرم بید2131

**مهرنجانقشالقمرکزيخرم بید2132

**میش بندانقشالقمرکزيخرم بید2133

**نافکانقشالقمرکزيخرم بید2134

**نجف آبادقشالقمرکزيخرم بید2135

**نجف آبادقشالقمرکزيخرم بید2136

**نیسانقشالقمرکزيخرم بید2137

3388احمدآبادشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2138

**اسدآبادشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2139

**امین آبادشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2140

**ایستگاه گازشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2141

**ایستگاه مخابراتشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2142

2371آقا چشمهشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2143

416بیانشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2144
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**بیدستانشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2145

**پهنو ریگیشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2146

**تلمبه نصیريشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2147

2066تنگ حناشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2148

**چهارباغشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2149

**حاجی دادشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2150

**حفرکوسفلیشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2151

**حفرکوعلیاشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2152

**حوضچه پرورش ماهیشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2153

**خانه سگانشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2154

62190خورجانشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2155

203821خیرآبادشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2156

1967دره انجیريشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2157

**راهدار خانه شهید آبادشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2158

**زرینشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2159

2167سرتمشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2160

**سردشتشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2161

**سلمان آبادشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2162

**سه استخرشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2163

**شورابشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2164

**شورجهشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2165

179523شهیدآبادشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2166

**طاووس فیروزيشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2167

1849عباس آبادشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2168

1635علی آبادبجویهشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2169

1558فیروزيشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2170

**قاسم خانشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2171

**قره چشمهشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2172

**قصرماهورشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2173
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**قلعه مورچهشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2174

**قنات چشمهشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2175

**قنات چناروشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2176

**قنات سرخشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2177

**قنات سنگ سفیدشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2178

**قنات فیروزيشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2179

**قنات محمد میرزایی بیانشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2180

52150قنات نوشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2181

**قهوه خانه خسروانیشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2182

**کارخانه تولید خیارشورشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2183

**کافه مهرانشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2184

**محمودآبادشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2185

**مزرعه انگوركشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2186

**مزرعه تپه تپهشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2187

**مزرعه خم گاهشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2188

**مزرعه دیدگانشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2189

**مزرعه زرندشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2190

**مزرعه شهباز زارعشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2191

**مزرعه علفیشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2192

**مزرعه گردمشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2193

**مزرعه گل افشارشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2194

**مزرعه گل افشانشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2195

**مزرعه هاشمیشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2196

3211,097مظفرآبادشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2197

**معدن چاه مرغیشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2198

**معدن سنگشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2199

2267یاس چمنشهیدآبادمشهدمرغابخرم بید2200

**باغ دشترباغانمحملهخنج2201

207725باغانباغانمحملهخنج2202
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**بنکوي بربرباغانمحملهخنج2203

**بنکوي حیدريباغانمحملهخنج2204

1044بنکوي طیبیباغانمحملهخنج2205

724خان باغیباغانمحملهخنج2206

**سنگ شکن خالق منصوريباغانمحملهخنج2207

**شرکت تعاونی روستایی باغانباغانمحملهخنج2208

**شرکت نفت هلیان RIG43باغانمحملهخنج2209

**فاریابباغانمحملهخنج2210

182660فیدویهباغانمحملهخنج2211

5722,180کوره دهباغانمحملهخنج2212

85299گرمشتباغانمحملهخنج2213

58184گزیوزباغانمحملهخنج2214

**الورباغباغانمحملهخنج2215

**محکی شمالیباغانمحملهخنج2216

**محکی گوشیباغانمحملهخنج2217

**مزرعه مستیباغانمحملهخنج2218

827منطقه بنکوي مختارخانیباغانمحملهخنج2219

**منطقه تل سرخیباغانمحملهخنج2220

416منطقه چهل درهباغانمحملهخنج2221

**منطقه عشایرنشین آسفالتباغانمحملهخنج2222

**مهکی کوشیباغانمحملهخنج2223

**ابگرم مینامحملهمحملهخنج2224

273883اشنامحملهمحملهخنج2225

**امامزاده شاه غیبمحملهمحملهخنج2226

**ایستگاه پمپاژ گازمحملهمحملهخنج2227

**ایستگاه پمپاژ گازمحملهمحملهخنج2228

**ایستگاه گازمحملهمحملهخنج2229

**ایستگاه مخابراتی میدان گازي شانول اسفالتمحملهمحملهخنج2230

**بنکوي قره خانیمحملهمحملهخنج2231
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**بنکوي گدالومحملهمحملهخنج2232

**پاسگاه انتظامی محملهمحملهمحملهخنج2233

**پاکو هرامحملهمحملهخنج2234

**پمپاژ آب چاه طوسمحملهمحملهخنج2235

**تلمبه نصیرمحمديمحملهمحملهخنج2236

**تهرانمحملهمحملهخنج2237

4041,497چاه طوسمحملهمحملهخنج2238

932چاه مینامحملهمحملهخنج2239

**خان احمدمحملهمحملهخنج2240

**خرامحملهمحملهخنج2241

**دامداري ایگدر اسفالتمحملهمحملهخنج2242

**دامداري بهروز حاجیان خاکیمحملهمحملهخنج2243

2388دمکوبیدزردمحملهمحملهخنج2244

**رونکیمحملهمحملهخنج2245

98384زنگویهمحملهمحملهخنج2246

**شرکت چاه طوس بتونمحملهمحملهخنج2247

**شرکت طوس موزاییکمحملهمحملهخنج2248

1547شناییزمحملهمحملهخنج2249

**شورکومحملهمحملهخنج2250

**صحراي مینامحملهمحملهخنج2251

**عنتريمحملهمحملهخنج2252

414قاسم آبادمحملهمحملهخنج2253

**قره کنارمحملهمحملهخنج2254

**کارگاه اسفالت سازي آرش خلوتی اسفالتمحملهمحملهخنج2255

**کارگاه آهک پزي خلوتیمحملهمحملهخنج2256

**کمپ شرکت راه راهگردمحملهمحملهخنج2257

**کورکیمحملهمحملهخنج2258

**گاوداري شریفی اسفالتمحملهمحملهخنج2259

**گاوداري قایديمحملهمحملهخنج2260
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**گاوداري یوسفیمحملهمحملهخنج2261

**لگارهمحملهمحملهخنج2262

**ماسه شویی اسفالتمحملهمحملهخنج2263

174612محملهمحملهمحملهخنج2264

**محیط بانی تنگ خور اسفالتمحملهمحملهخنج2265

518مختار خانلومحملهمحملهخنج2266

2751,044مزمحملهمحملهخنج2267

**مزارعمحملهمحملهخنج2268

**مزرعه عبداهللا کشاورزيمحملهمحملهخنج2269

**مزرعه مسکونی خلیلیمحملهمحملهخنج2270

623منطقه تنگ گاوي اسفالتمحملهمحملهخنج2271

**منطقه دشت شورمحملهمحملهخنج2272

**منطقه عملیاتی پارسیان (میدان گازي شانول)محملهمحملهخنج2273

**منطقه کوه سیاهمحملهمحملهخنج2274

**منطقه گورکی علیامحملهمحملهخنج2275

**مودیهمحملهمحملهخنج2276

515مینامحملهمحملهخنج2277

**نرمدومحملهمحملهخنج2278

132468هفتوانمحملهمحملهخنج2279

54272هنگویهمحملهمحملهخنج2280

**هوجستانمحملهمحملهخنج2281

38151اکبرآبادتنگ ناركمرکزيخنج2282

6642,593بیغردتنگ ناركمرکزيخنج2283

**تلمبه ابوالقاسم سلیمانیتنگ ناركمرکزيخنج2284

**تلمبه احمد ازاديتنگ ناركمرکزيخنج2285

**تلمبه احمدفیروزيتنگ ناركمرکزيخنج2286

**تلمبه جمال محمديتنگ ناركمرکزيخنج2287

**تلمبه چهل گزيتنگ ناركمرکزيخنج2288

**تلمبه حاج عبداله سلحشوريتنگ ناركمرکزيخنج2289
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**تلمبه حسین ازاديتنگ ناركمرکزيخنج2290

**تلمبه عبداله ابونجمیتنگ ناركمرکزيخنج2291

**تلمبه محمد ازاديتنگ ناركمرکزيخنج2292

**تلمبه محمود ابونجمیتنگ ناركمرکزيخنج2293

735تنگ ناركتنگ ناركمرکزيخنج2294

1558چاه نهنگتنگ ناركمرکزيخنج2295

121441حسین آبادتنگ ناركمرکزيخنج2296

63242دهنوخنجتنگ ناركمرکزيخنج2297

**سنگ شکن ناصر احمدي آسفالتتنگ ناركمرکزيخنج2298

**گاوداري نوراییتنگ ناركمرکزيخنج2299

**گله داري محمد نوراطباییتنگ ناركمرکزيخنج2300

**مرتعداري حاج امیر اطباییتنگ ناركمرکزيخنج2301

**مرتعداري گلستانتنگ ناركمرکزيخنج2302

522اب شیرینسیف آبادمرکزيخنج2303

**انبار مرکزي شرکت میناسیف آبادمرکزيخنج2304

2172بنکوي کرانیسیف آبادمرکزيخنج2305

**بنکوي کاله سیاهسیف آبادمرکزيخنج2306

629بیخویه سفلیسیف آبادمرکزيخنج2307

**بیخویه علیاسیف آبادمرکزيخنج2308

**پرورش ماهی امیر حسین پیروزيسیف آبادمرکزيخنج2309

**پمپ بنزین سیف آبادسیف آبادمرکزيخنج2310

79263تختهسیف آبادمرکزيخنج2311

**تقویت فشار گاز خنجسیف آبادمرکزيخنج2312

**تلمبه حمیدزنکنهسیف آبادمرکزيخنج2313

**تلمبه کریم عسکريسیف آبادمرکزيخنج2314

176612جنگویهسیف آبادمرکزيخنج2315

192685جهرهسیف آبادمرکزيخنج2316

**چاه زالسیف آبادمرکزيخنج2317

138557چاه طالسیف آبادمرکزيخنج2318
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2293چاه کاظمسیف آبادمرکزيخنج2319

523چاه کورسیف آبادمرکزيخنج2320

**چاه گرازيسیف آبادمرکزيخنج2321

**چاه ماريسیف آبادمرکزيخنج2322

**چاه نارسیف آبادمرکزيخنج2323

**چمکوکوسیف آبادمرکزيخنج2324

72252حمامیسیف آبادمرکزيخنج2325

32124خیر آبادسیف آبادمرکزيخنج2326

**دامداري اسماعیل جمالی فر خاکیسیف آبادمرکزيخنج2327

**دامداري امیراهللا حاجی زاده خاکیسیف آبادمرکزيخنج2328

**دامداري عزیز جمالی خاکیسیف آبادمرکزيخنج2329

**دانشگاه آزاد اسالمی خنجسیف آبادمرکزيخنج2330

**درواي دیود (تنگ دریوردي )سیف آبادمرکزيخنج2331

837دشت پشت بندسیف آبادمرکزيخنج2332

**دشت اللهسیف آبادمرکزيخنج2333

2181دهنوسیف آبادمرکزيخنج2334

5842,137سدهسیف آبادمرکزيخنج2335

192687سیف آبادسیف آبادمرکزيخنج2336

**شرکت پارس گسترسیف آبادمرکزيخنج2337

**شرکت دوار ماشینسیف آبادمرکزيخنج2338

**شرکت سده گاز خنجسیف آبادمرکزيخنج2339

1655شهرستانسیف آبادمرکزيخنج2340

86286شهرك چم کوکوسیف آبادمرکزيخنج2341

51197شهرك شیرداشی اسفالتسیف آبادمرکزيخنج2342

256828شهرك مکویهسیف آبادمرکزيخنج2343

سیف آبادمرکزيخنج2344
کارگاه سد انحرافی (شرکت پارس گستر) 

انتهاي اسفالت
**

3261,186کهنویهسیف آبادمرکزيخنج2345

**گاوداري شاه محمد قایدي خاکیسیف آبادمرکزيخنج2346

**گاوداري صالح جمالی فر خاکیسیف آبادمرکزيخنج2347
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202717الغرسیف آبادمرکزيخنج2348

**لوزوسیف آبادمرکزيخنج2349

**مرغداري جواد عسگريسیف آبادمرکزيخنج2350

**مرغداري سیمرغ سدهسیف آبادمرکزيخنج2351

سیف آبادمرکزيخنج2352
مزرعه آموزش و پرورش خنج (محل احداث 

اردوگاه تربیتی)
**

**مکویهسیف آبادمرکزيخنج2353

**منطقه آب اناره قزاقیسیف آبادمرکزيخنج2354

**منطقه دشت شیرسنگ خاکیسیف آبادمرکزيخنج2355

**منطقه دشت الغرسیف آبادمرکزيخنج2356

**اداره کشاورزيقریه الخیرجنتداراب2357

**اردوگاه تربیتیقریه الخیرجنتداراب2358

**اسکرویهقریه الخیرجنتداراب2359

4471,746اسالم آبادقریه الخیرجنتداراب2360

**ایستگاهقریه الخیرجنتداراب2361

**آبکویهقریه الخیرجنتداراب2362

**باغ حسن سالمیقریه الخیرجنتداراب2363

251836بهروز آبادقریه الخیرجنتداراب2364

**پادگان قدسقریه الخیرجنتداراب2365

**تیرچه و بلوك دولتخواهقریه الخیرجنتداراب2366

**تیرچه و بلوك زنی آرمینقریه الخیرجنتداراب2367

**حسین آبادقریه الخیرجنتداراب2368

168614خیرآبادقریه الخیرجنتداراب2369

**دامداري احمد کشاورزقریه الخیرجنتداراب2370

**دامداري اکبريقریه الخیرجنتداراب2371

**دامداري عبدالحسین خادمیقریه الخیرجنتداراب2372

7062,202ده خیرسفلیقریه الخیرجنتداراب2373

**ذرت خشک کنی الیاس فانیقریه الخیرجنتداراب2374

**ذرت خشک کنی کیمیاقریه الخیرجنتداراب2375

4431,767رکن آبادقریه الخیرجنتداراب2376
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98299رمبهقریه الخیرجنتداراب2377

233785زین آبادسنگیقریه الخیرجنتداراب2378

413سرخویهقریه الخیرجنتداراب2379

**شرکت برق دارابقریه الخیرجنتداراب2380

**شرکت درنا طیورقریه الخیرجنتداراب2381

**غربیهقریه الخیرجنتداراب2382

**کارخانه سنگ شکن وزارت راهقریه الخیرجنتداراب2383

**کارگاه شن وماسه اداره راهقریه الخیرجنتداراب2384

**کوره اهک رضانصرقریه الخیرجنتداراب2385

133420کوه سفیدقریه الخیرجنتداراب2386

**گاوداري خلیل خادمیقریه الخیرجنتداراب2387

**گاوداري صفاییقریه الخیرجنتداراب2388

2793گزگاوبانقریه الخیرجنتداراب2389

**مجتمع قالی شویی آبشارقریه الخیرجنتداراب2390

**مجموعه تلمبه هاي عرب عابديقریه الخیرجنتداراب2391

**مجموعه دامداريقریه الخیرجنتداراب2392

**مرغداري امینقریه الخیرجنتداراب2393

**مرغداري حاج حسین صابري پورقریه الخیرجنتداراب2394

**مزارع بهرام پورقریه الخیرجنتداراب2395

**مزرعه دهقانقریه الخیرجنتداراب2396

**مزرعه سلخویهقریه الخیرجنتداراب2397

**مسجد سنگیقریه الخیرجنتداراب2398

**ملک آبادقریه الخیرجنتداراب2399

**اب انارقلعه بیابانجنتداراب2400

**اب بادامقلعه بیابانجنتداراب2401

**ابگردوقلعه بیابانجنتداراب2402

**امیرحسین وزیريقلعه بیابانجنتداراب2403

**ایستگاه مخابراتیقلعه بیابانجنتداراب2404

**باقريقلعه بیابانجنتداراب2405
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**بام بلندقلعه بیابانجنتداراب2406

**بزرکم بنارقلعه بیابانجنتداراب2407

**بن دشتقلعه بیابانجنتداراب2408

**پشت قلعهقلعه بیابانجنتداراب2409

**تلمبه حاجی قاسم کشاورزقلعه بیابانجنتداراب2410

**تلمبه حسین انصاريقلعه بیابانجنتداراب2411

**تلمبه حسین حسینیقلعه بیابانجنتداراب2412

**تلمبه خردمندقلعه بیابانجنتداراب2413

**تلمبه رحمت اله حسینیقلعه بیابانجنتداراب2414

**تلمبه عبداله حسینیقلعه بیابانجنتداراب2415

**تلمبه معصوم حسینیقلعه بیابانجنتداراب2416

**تنگ شهرابیقلعه بیابانجنتداراب2417

2059تنگ طاهاقلعه بیابانجنتداراب2418

**جایردقلعه بیابانجنتداراب2419

**چاه کل بره ايقلعه بیابانجنتداراب2420

**حشمتقلعه بیابانجنتداراب2421

**دامداري سعادتقلعه بیابانجنتداراب2422

**دامداري همت سرافرازقلعه بیابانجنتداراب2423

**درگویهقلعه بیابانجنتداراب2424

**دشتی آبادقلعه بیابانجنتداراب2425

**ده دشتیقلعه بیابانجنتداراب2426

**ده رییسیقلعه بیابانجنتداراب2427

**ده محمدحسینی ( ده کمال )قلعه بیابانجنتداراب2428

**دهنوقلعه بیابانجنتداراب2429

**سه چیقلعه بیابانجنتداراب2430

**سیل بندقلعه بیابانجنتداراب2431

**شرکت تعاونی تولیدي سیمرغ دارابقلعه بیابانجنتداراب2432

195876شهرك بیخ و بنگلقلعه بیابانجنتداراب2433

134474شهرك شهداي عشایرقلعه بیابانجنتداراب2434
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4051,271شهرك غدیرنوایگانقلعه بیابانجنتداراب2435

**علی آبادقلعه بیابانجنتداراب2436

4661,496فتح آبادقلعه بیابانجنتداراب2437

4821,657قلعه بیابانقلعه بیابانجنتداراب2438

**کالغیقلعه بیابانجنتداراب2439

**کهنه سفیدقلعه بیابانجنتداراب2440

**گاوداري جباريقلعه بیابانجنتداراب2441

**گاوداري رحمانیقلعه بیابانجنتداراب2442

**گاوداري منصور انصاريقلعه بیابانجنتداراب2443

**گچکو (شکر آباد )قلعه بیابانجنتداراب2444

**گرشکویهقلعه بیابانجنتداراب2445

**مجتمع دامداریهاي شهرك شهداقلعه بیابانجنتداراب2446

**مجتمع دامداریهاي شهرك غدیرقلعه بیابانجنتداراب2447

**محمدآبادقلعه بیابانجنتداراب2448

**مرغداري صادق صحراییقلعه بیابانجنتداراب2449

**مریدونقلعه بیابانجنتداراب2450

**مزرعه ابقلعه بیابانجنتداراب2451

**مزرعه غالمرضاانصاريقلعه بیابانجنتداراب2452

**مزرعه محمدعلی انصاريقلعه بیابانجنتداراب2453

**منطقه برکهقلعه بیابانجنتداراب2454

58223منطقه شکاريقلعه بیابانجنتداراب2455

**موردیهقلعه بیابانجنتداراب2456

**ناركقلعه بیابانجنتداراب2457

4691,391نوایگان ( نودایجان )قلعه بیابانجنتداراب2458

**یوسف علی خواهقلعه بیابانجنتداراب2459

**اب کهرورستاقرستاقداراب2460

**احشام کهنهرستاقرستاقداراب2461

**اکبرآبادرستاقرستاقداراب2462

74212بادامهرستاقرستاقداراب2463
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**بارگانرستاقرستاقداراب2464

**باغ کهررستاقرستاقداراب2465

**بلوك زنی صداقترستاقرستاقداراب2466

1747بی کندارستاقرستاقداراب2467

**بیشه سرخونرستاقرستاقداراب2468

**پروژه برق رسانی منطقه فورگرستاقرستاقداراب2469

**پمپبنزین پایداررستاقرستاقداراب2470

**پوره اسلحرستاقرستاقداراب2471

**تاويرستاقرستاقداراب2472

**تل سلیمانیرستاقرستاقداراب2473

**تلمبه صابريرستاقرستاقداراب2474

**تلمبه علی کشاورزرستاقرستاقداراب2475

**تلمبه محمدرضاکشاورزرستاقرستاقداراب2476

**تلمبه میرزاییرستاقرستاقداراب2477

**تلمبه یزدانپرسترستاقرستاقداراب2478

**جعفرآبادرستاقرستاقداراب2479

1968چاه ماهیرستاقرستاقداراب2480

**چاه موسیرستاقرستاقداراب2481

49140چهاردهرستاقرستاقداراب2482

**حسین خانیرستاقرستاقداراب2483

518خشم علیارستاقرستاقداراب2484

**دشت میل سفلیرستاقرستاقداراب2485

623دشت میل علیارستاقرستاقداراب2486

523دوشاخرستاقرستاقداراب2487

**دهنورستاقرستاقداراب2488

**رباطخون گزاررستاقرستاقداراب2489

9803,598رستاقرستاقرستاقداراب2490

**رشید آبادرستاقرستاقداراب2491

1554سرتنگ باالرستاقرستاقداراب2492
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**سرتنگ پایینرستاقرستاقداراب2493

**شرکت شنگ شکن رستاقرستاقرستاقداراب2494

32105شهابیرستاقرستاقداراب2495

5872,193شهرك ولیعصررستاقرستاقداراب2496

**غاش بادامیرستاقرستاقداراب2497

**قرقوسرستاقرستاقداراب2498

**قالت کفتاريرستاقرستاقداراب2499

**کارخانه گالبگیريرستاقرستاقداراب2500

**کارخانه گالبگیريرستاقرستاقداراب2501

**کارگاه تیرچه و بلوكرستاقرستاقداراب2502

**کاظم آبادرستاقرستاقداراب2503

**کهتکانرستاقرستاقداراب2504

**گاوداري حسینیرستاقرستاقداراب2505

**گرموشارستاقرستاقداراب2506

**گله دانی هاي منطقه پورهرستاقرستاقداراب2507

6391,999الیزنگانرستاقرستاقداراب2508

**مجتمع دامپروري کوثررستاقرستاقداراب2509

**مرزورستاقرستاقداراب2510

**مزارع چاه ماهیرستاقرستاقداراب2511

**مزرعه /خلیل سرفرازرستاقرستاقداراب2512

**مزرعه احشام مالییرستاقرستاقداراب2513

**مزرعه اسماعیل اسماعیلیرستاقرستاقداراب2514

**مزرعه اسماعیلی و شرکاءرستاقرستاقداراب2515

**مزرعه اکبريرستاقرستاقداراب2516

**مزرعه دهقانیرستاقرستاقداراب2517

**مزرعه رنجبررستاقرستاقداراب2518

**مزرعه عبدالحسین قباديرستاقرستاقداراب2519

**مزرعه علی کوهیرستاقرستاقداراب2520

**مزرعه علیرضا زارعرستاقرستاقداراب2521
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**مزرعه کرمشاه کرمیرستاقرستاقداراب2522

931مزرعه گود مهکیرستاقرستاقداراب2523

**مزرعه گورکیرستاقرستاقداراب2524

620مزرعه گورکی ملک زادهرستاقرستاقداراب2525

**مزرعه محمدحسین برفیرستاقرستاقداراب2526

**مزرعه محمدقباديرستاقرستاقداراب2527

**مزرعه ملک زادهرستاقرستاقداراب2528

**مالییرستاقرستاقداراب2529

**منوچهريرستاقرستاقداراب2530

43137نظام آبادرستاقرستاقداراب2531

1140هپانرستاقرستاقداراب2532

1859همترستاقرستاقداراب2533

1655اب انجیرکوهستانرستاقداراب2534

**اب کبککوهستانرستاقداراب2535

**ابله ايکوهستانرستاقداراب2536

29107استخرکوهستانرستاقداراب2537

**اشکفت سیاهکوهستانرستاقداراب2538

**امام زاده حسنکوهستانرستاقداراب2539

**اوبادکوهستانرستاقداراب2540

**بازرگانکوهستانرستاقداراب2541

1126باغ کرچونیکوهستانرستاقداراب2542

28101باغ مالکوهستانرستاقداراب2543

410بقوريکوهستانرستاقداراب2544

56146بکرکوهستانرستاقداراب2545

**بنابکوهستانرستاقداراب2546

46141بنکوي عشایردهنه قلعه هاکوهستانرستاقداراب2547

828بنکوي عشایرکل چاهکوهستانرستاقداراب2548

41123بنه دريکوهستانرستاقداراب2549

617بوزارکوهستانرستاقداراب2550
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**بهادرآبادکوهستانرستاقداراب2551

517پیچکوهکوهستانرستاقداراب2552

**تعویقکوهستانرستاقداراب2553

197662تل بارگاهکوهستانرستاقداراب2554

933توکل آبادکوهستانرستاقداراب2555

826تی ابکوهستانرستاقداراب2556

1244جالل آبادکوهستانرستاقداراب2557

**چاه بادامهکوهستانرستاقداراب2558

**چاه دزدانکوهستانرستاقداراب2559

417چاه شورکوهستانرستاقداراب2560

**چاه فرگیکوهستانرستاقداراب2561

47175چاه کندرکوهستانرستاقداراب2562

**چاه کندهکوهستانرستاقداراب2563

47159چاه گونیکوهستانرستاقداراب2564

**چاه مغوکوهستانرستاقداراب2565

618چاه موريکوهستانرستاقداراب2566

1027چاه میشکوهستانرستاقداراب2567

**چاه نوکوهستانرستاقداراب2568

**چاه نوکوهستانرستاقداراب2569

**چراغ آبادکوهستانرستاقداراب2570

**چشمه زردکوهستانرستاقداراب2571

**چلپوکوهستانرستاقداراب2572

**چنارکوهستانرستاقداراب2573

1034حسین آبادکوهستانرستاقداراب2574

31123حسین آباد جدیدکوهستانرستاقداراب2575

**حسین آباد کت چاريکوهستانرستاقداراب2576

**حسین حاجیکوهستانرستاقداراب2577

1345خیرآبادکوهستانرستاقداراب2578

925دشت سلطان آباد 1کوهستانرستاقداراب2579
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36134دشت سلطان آباد 2کوهستانرستاقداراب2580

36144دق اهوکوهستانرستاقداراب2581

923دمکنکوهستانرستاقداراب2582

**دودهانکوهستانرستاقداراب2583

31112ده باال (ده ملکو )کوهستانرستاقداراب2584

**رزكکوهستانرستاقداراب2585

1235سبزویهکوهستانرستاقداراب2586

1539سرگدارکوهستانرستاقداراب2587

**سلبویهکوهستانرستاقداراب2588

**سنگ سفیدکوهستانرستاقداراب2589

825سنگر آب میانیکوهستانرستاقداراب2590

**سهلککوهستانرستاقداراب2591

**سینه عسلکوهستانرستاقداراب2592

4951,680شهرك ایثارکوهستانرستاقداراب2593

165501شهرك بازرگانکوهستانرستاقداراب2594

622قالت گدار بنهکوهستانرستاقداراب2595

1854قلعه سنگکوهستانرستاقداراب2596

415کهنه بیدکوهستانرستاقداراب2597

**کهنه سرخکوهستانرستاقداراب2598

32109گلی کوهکوهستانرستاقداراب2599

**گودتیلکوهستانرستاقداراب2600

24103گورخرکوهستانرستاقداراب2601

**الي گردولرکوهستانرستاقداراب2602

2465ما ساالري ( تیاب )کوهستانرستاقداراب2603

732مارونکوهستانرستاقداراب2604

**مزرعه چاه دزدانکوهستانرستاقداراب2605

**مزرعه حاج خانیکوهستانرستاقداراب2606

**مزرعه حاج عزیزکوهستانرستاقداراب2607

**مزرعه محمدحسین حسنیکوهستانرستاقداراب2608
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**مالحسنیکوهستانرستاقداراب2609

1040ملک آبادکوهستانرستاقداراب2610

2178منصور آبادکوهستانرستاقداراب2611

1035موردستانکوهستانرستاقداراب2612

**میان گودکوهستانرستاقداراب2613

622نارکوهکوهستانرستاقداراب2614

520نصرآبادکوهستانرستاقداراب2615

524نهرحسنکوهستانرستاقداراب2616

**ولوکوهستانرستاقداراب2617

**بستانآبشورفورگداراب2618

**بن کویهآبشورفورگداراب2619

**پابرکهآبشورفورگداراب2620

**تلمبه شیخ اله مرادآبشورفورگداراب2621

**تلمبه مرادرمضانیآبشورفورگداراب2622

**چهار چشمه پایینآبشورفورگداراب2623

**چهارنیکآبشورفورگداراب2624

**دشت کنارآبشورفورگداراب2625

**دنگزیرآبشورفورگداراب2626

**سیدصالحآبشورفورگداراب2627

**شم گورآبشورفورگداراب2628

161560شهرك بستانآبشورفورگداراب2629

4931,709قالتویهآبشورفورگداراب2630

**مرادآبادآبشورفورگداراب2631

1,0043,632مرزآبشورفورگداراب2632

**مزرعه تلخابآبشورفورگداراب2633

**مزرعه چهارچشمه باالآبشورفورگداراب2634

**مزرعه کچه چرمآبشورفورگداراب2635

263951مهرآبادآبشورفورگداراب2636

**اب بردهفورگفورگداراب2637
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**ابگرمفورگفورگداراب2638

**احمدآباد ( حسن آباد )فورگفورگداراب2639

**اسیابفورگفورگداراب2640

**اکبرآبادفورگفورگداراب2641

**باغ بیدویهفورگفورگداراب2642

**بخش کارفورگفورگداراب2643

**پاسگاه قعله نوفورگفورگداراب2644

**تیرومهفورگفورگداراب2645

615جعفرآباد (لودکوه )فورگفورگداراب2646

**جهاد کشاورزي بخش فورگفورگفورگداراب2647

**چهاربیشهفورگفورگداراب2648

**حاجی آبادفورگفورگداراب2649

830حجت آبادکاسه رودفورگفورگداراب2650

**حسین آبادفورگفورگداراب2651

**رستوران بین راهیفورگفورگداراب2652

**زینل آبادفورگفورگداراب2653

209616سدهفورگفورگداراب2654

**سیدآبادفورگفورگداراب2655

286940شاه ابوذکریافورگفورگداراب2656

3331,092شاه مرز (سده )فورگفورگداراب2657

**شرکت تعاونی چاه دارانفورگفورگداراب2658

97350شهرك شهید رجاییفورگفورگداراب2659

174609شهرك ملک آبادفورگفورگداراب2660

**شیخ درزيفورگفورگداراب2661

217685طاهونه (کرکریه )فورگفورگداراب2662

**فسارودفورگفورگداراب2663

4741,530قلعه نوفورگفورگداراب2664

**کاسه رودفورگفورگداراب2665

**کورکدونفورگفورگداراب2666

صفحه 92



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**کهنویهفورگفورگداراب2667

**گاوداري غالمپورفورگفورگداراب2668

138466محمدآبادفورگفورگداراب2669

**مزارع ملک آبادفورگفورگداراب2670

**مظفرآبادفورگفورگداراب2671

**ملک آبادفورگفورگداراب2672

**ملک ابراهیمیفورگفورگداراب2673

297931نصرت (نصرت آباد )فورگفورگداراب2674

272955نصیرآبادفورگفورگداراب2675

**اب موردبالشمرکزيداراب2676

**انارو(آب مردو)بالشمرکزيداراب2677

**اندربالشمرکزيداراب2678

**ایج آببالشمرکزيداراب2679

**ایستگاه اندازه گیري آببالشمرکزيداراب2680

**آب اناركبالشمرکزيداراب2681

5381,947آب جهانبالشمرکزيداراب2682

**آب گرمبالشمرکزيداراب2683

**باغ اب جوانبالشمرکزيداراب2684

**باغ افروزبالشمرکزيداراب2685

**باغ برهانیبالشمرکزيداراب2686

**باغ شمالی ( باغ شول )بالشمرکزيداراب2687

**باغ طیب زادهبالشمرکزيداراب2688

**باغ عندلیبی وشرکايبالشمرکزيداراب2689

**باغ قاسم پوربالشمرکزيداراب2690

**باغ ناصرخان مشیريبالشمرکزيداراب2691

**برکمبالشمرکزيداراب2692

**بهاء الدینی (بادینی )بالشمرکزيداراب2693

**بیجوهبالشمرکزيداراب2694

411بیدباباییبالشمرکزيداراب2695
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**بیدکیبالشمرکزيداراب2696

**بیشه الیزنگانبالشمرکزيداراب2697

**پارك جنگلیبالشمرکزيداراب2698

**پردولیبالشمرکزيداراب2699

**پنج چاهبالشمرکزيداراب2700

**تبدوبالشمرکزيداراب2701

1,2904,416تنگ کتویهبالشمرکزيداراب2702

41146حسین آباد شکرویهبالشمرکزيداراب2703

**دم توه ايبالشمرکزيداراب2704

**ده کمالبالشمرکزيداراب2705

**سحروبالشمرکزيداراب2706

**سفره پهن کنبالشمرکزيداراب2707

**سمیلو (سمیلیو )بالشمرکزيداراب2708

3401,106سنگ چاركبالشمرکزيداراب2709

**سهمیانیبالشمرکزيداراب2710

**شکروبالشمرکزيداراب2711

103312شهرك سید الشهدابالشمرکزيداراب2712

5061,850شهرك فتح المبینبالشمرکزيداراب2713

**علیقلی (اله قلی )بالشمرکزيداراب2714

1041قلعه جويبالشمرکزيداراب2715

**کارخانه اسفالت شهرداريبالشمرکزيداراب2716

**کره بشبالشمرکزيداراب2717

**کندربالشمرکزيداراب2718

**گاوداري نجفیبالشمرکزيداراب2719

**گرشکوهبالشمرکزيداراب2720

1032گل زاغبالشمرکزيداراب2721

**گلوبیدبالشمرکزيداراب2722

1440گوزانبالشمرکزيداراب2723

**الي تختبالشمرکزيداراب2724
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**الي گردوبالشمرکزيداراب2725

**ماسه شویی شهرداريبالشمرکزيداراب2726

**ماسه شویی نیمرخبالشمرکزيداراب2727

**مجموعه مزارع دره شهربالشمرکزيداراب2728

**مرزوبالشمرکزيداراب2729

7532,678مرواریدبالشمرکزيداراب2730

**مزرعه اببالشمرکزيداراب2731

**مزرعه حاج محمود سینیبالشمرکزيداراب2732

**مزرعه گشنه زاربالشمرکزيداراب2733

**معدن نوبالشمرکزيداراب2734

**منطقه پرد دشتیبالشمرکزيداراب2735

**منطقه چاه بیدبالشمرکزيداراب2736

**مهدي شهربالشمرکزيداراب2737

227809نیدشهربالشمرکزيداراب2738

117400یردانجیربالشمرکزيداراب2739

60199یردجمالبالشمرکزيداراب2740

3361,062اسالم آبادبختاجردمرکزيداراب2741

1659اسالم آبادغنیبختاجردمرکزيداراب2742

**ایستگاه بختاجردبختاجردمرکزيداراب2743

**باغ حاجی ترابیبختاجردمرکزيداراب2744

277889بختاجردبختاجردمرکزيداراب2745

260854براببختاجردمرکزيداراب2746

3911,283برگانبختاجردمرکزيداراب2747

412پمپ کوششبختاجردمرکزيداراب2748

**تلمبه احمد لوبختاجردمرکزيداراب2749

**تلمبه اصغرحسینیبختاجردمرکزيداراب2750

**تلمبه سیدغالم حسینی و شرکابختاجردمرکزيداراب2751

**تلمبه صفرنظري وشرکايبختاجردمرکزيداراب2752

**تلمبه فرامرزاجرا وشرکابختاجردمرکزيداراب2753
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621تلمبه کی منشبختاجردمرکزيداراب2754

**تلمبه محمدحسین بهارلوبختاجردمرکزيداراب2755

**تلمبه محمدنظري وشرکايبختاجردمرکزيداراب2756

4811,609تیزاببختاجردمرکزيداراب2757

1752چهارطاقبختاجردمرکزيداراب2758

928حسن آبادبختاجردمرکزيداراب2759

**حفره سیاهبختاجردمرکزيداراب2760

**دامداري برومندبختاجردمرکزيداراب2761

**دامداري حاج بهرام ساویزبختاجردمرکزيداراب2762

**دامداري حیدريبختاجردمرکزيداراب2763

**دامداري عباس فرهاديبختاجردمرکزيداراب2764

3197دهکستانبختاجردمرکزيداراب2765

**ذرت خشک کنی فرجیبختاجردمرکزيداراب2766

**شرکت داراب کویهبختاجردمرکزيداراب2767

**شرکت قندگستر داراببختاجردمرکزيداراب2768

515شش لوکهبختاجردمرکزيداراب2769

3451,147شمس آبادبختاجردمرکزيداراب2770

3051,131عطابخش غنیبختاجردمرکزيداراب2771

**فرودگاه داراببختاجردمرکزيداراب2772

**کارگاههاي صنعتی بختارودبختاجردمرکزيداراب2773

251869کر سیاهبختاجردمرکزيداراب2774

623کوه نمکبختاجردمرکزيداراب2775

**گاوداري حسین تقويبختاجردمرکزيداراب2776

**گله داري محمدحسن قاسمیبختاجردمرکزيداراب2777

**گله داري میرزارستگاريبختاجردمرکزيداراب2778

**مجموعه تلمبه هاي حفره سیاهبختاجردمرکزيداراب2779

**مجموعه تلمبه هاي کرسیاهبختاجردمرکزيداراب2780

832منازل مسکونی غالم فرهاديبختاجردمرکزيداراب2781

**اب باریکپاسخنمرکزيداراب2782
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1967اب قرقروپاسخنمرکزيداراب2783

151538احمد آباد کوهجردپاسخنمرکزيداراب2784

**اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزي دارابپاسخنمرکزيداراب2785

204664اسماعیل آبادپاسخنمرکزيداراب2786

4461,560اعراب چگینیپاسخنمرکزيداراب2787

**امامزاده پیرغریبپاسخنمرکزيداراب2788

**بیدو سحرو (کوچه باغی )پاسخنمرکزيداراب2789

4761,545پاسخن (شمس آباد )پاسخنمرکزيداراب2790

**پاسگاه  قابپاسخنمرکزيداراب2791

**پاسگاه عقابپاسخنمرکزيداراب2792

**پست برق حسن آبادپاسخنمرکزيداراب2793

**تحقیقات کشاورزي حسن آبادپاسخنمرکزيداراب2794

**تلمبه بهروزپاسخنمرکزيداراب2795

**تلمبه حسین برمن ودهقانپاسخنمرکزيداراب2796

**تلمبه عیدي ازاديپاسخنمرکزيداراب2797

**تلمبه کاویانپاسخنمرکزيداراب2798

**جعفرآبادپاسخنمرکزيداراب2799

203673جونانپاسخنمرکزيداراب2800

221715حسن آباد (تلمبه علی خانی )پاسخنمرکزيداراب2801

157557حسین آبادپاسخنمرکزيداراب2802

**ذرت خشک کنی کمالیپاسخنمرکزيداراب2803

142449رشیدآبادپاسخنمرکزيداراب2804

83267زین آبادپاسخنمرکزيداراب2805

**سعیدآبادپاسخنمرکزيداراب2806

**شرکت تعاونی روستایی فسارودپاسخنمرکزيداراب2807

143460شمس آبادپاسخنمرکزيداراب2808

**صندوق سازي حاج فرهاد شاهرخپاسخنمرکزيداراب2809

166534علی آباد باالپاسخنمرکزيداراب2810

**علی آباد سفلی (مهدي آباد )پاسخنمرکزيداراب2811
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**قلعه درختیپاسخنمرکزيداراب2812

184635کریم آبادپاسخنمرکزيداراب2813

123408مربویهپاسخنمرکزيداراب2814

**مرغداري کشاورزپاسخنمرکزيداراب2815

**مزارع تل شیخ محمدپاسخنمرکزيداراب2816

**مزارع دوکناريپاسخنمرکزيداراب2817

**مزرعه احمدوفامنشپاسخنمرکزيداراب2818

**مزرعه رمضان نجفی وشرکاپاسخنمرکزيداراب2819

**مزرعه شورابپاسخنمرکزيداراب2820

**مزرعه عبدالرحیم خادمعلیپاسخنمرکزيداراب2821

**مزرعه کاووس دهوپاسخنمرکزيداراب2822

**معصوم آبادپاسخنمرکزيداراب2823

138447منصورآبادپاسخنمرکزيداراب2824

165543منصوریهپاسخنمرکزيداراب2825

**منطقه دشت مبارزيپاسخنمرکزيداراب2826

1547مهدي آبادپاسخنمرکزيداراب2827

**نجف بالغیپاسخنمرکزيداراب2828

118384هادي آبادپاسخنمرکزيداراب2829

254840اعراب قنبريفسارودمرکزيداراب2830

**باربري حامد بارفسارودمرکزيداراب2831

**باغ دکتر مهارلوفسارودمرکزيداراب2832

273848بریسکانفسارودمرکزيداراب2833

**بلوك هاي مسکونی قهرمانیفسارودمرکزيداراب2834

517بیخه درازفسارودمرکزيداراب2835

**پمپ عزیز شاهرخیفسارودمرکزيداراب2836

**پمپ محمد بیکفسارودمرکزيداراب2837

**پمپ محمدحسینی بهارلوفسارودمرکزيداراب2838

**پمپ معصومیفسارودمرکزيداراب2839

**پمپ ولی محمدفسارودمرکزيداراب2840
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**تلمبه جمالیفسارودمرکزيداراب2841

**تلمبه حاج میرزاشاهرخیفسارودمرکزيداراب2842

**تلمبه حسین بیک شاهرخیفسارودمرکزيداراب2843

34112تلمبه علیرضا بهارلوفسارودمرکزيداراب2844

**تلمبه غالم حسین خان معصومیفسارودمرکزيداراب2845

**تلمبه کاووس شاهرخیفسارودمرکزيداراب2846

**تلمبه کمالیفسارودمرکزيداراب2847

**تلمبه ناصررسولیفسارودمرکزيداراب2848

103344چک گالبیفسارودمرکزيداراب2849

119412دشت پیرغیبفسارودمرکزيداراب2850

77241سعادت آبادفسارودمرکزيداراب2851

203694سلطان آبادفسارودمرکزيداراب2852

4411,415شهرك فجرفسارودمرکزيداراب2853

**شهرك گود شانه نوفسارودمرکزيداراب2854

**صدرآبادفسارودمرکزيداراب2855

143448غیاثیفسارودمرکزيداراب2856

**کارخانه پنبه پارسفسارودمرکزيداراب2857

**کارخانه سیمانفسارودمرکزيداراب2858

73237گود شانه علیافسارودمرکزيداراب2859

84281گودشانه سفلیفسارودمرکزيداراب2860

4671,488مادوانفسارودمرکزيداراب2861

**مجتمع تاسیساتی و منبع آبفا خاکیفسارودمرکزيداراب2862

**مزارع حاجی جعفريفسارودمرکزيداراب2863

**مزارع کشاورزي دشت پیرغیبفسارودمرکزيداراب2864

**مزارع کشاورزي شهرك فجرفسارودمرکزيداراب2865

**مزرعه ابراهیم شاهرخفسارودمرکزيداراب2866

**مزرعه پنجعلی کریمیفسارودمرکزيداراب2867

**مزرعه حاجی منوچهرشاهرخیفسارودمرکزيداراب2868

**مزرعه غالم حسین خان معصومیفسارودمرکزيداراب2869
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**مزرعه کاکابیک شاهرخیفسارودمرکزيداراب2870

2680مزرعه محمدمزیديفسارودمرکزيداراب2871

1236مزرعه یداله جعفريفسارودمرکزيداراب2872

**مهدي آبادفسارودمرکزيداراب2873

96306مهرآبادمزیديفسارودمرکزيداراب2874

**نظرآبادفسارودمرکزيداراب2875

**واحدهاي مسکونی روستاي دشت پیرغیبفسارودمرکزيداراب2876

**ایستگاه  230/66کیلو ولت دارابنصروانمرکزيداراب2877

**آسفالتنصروانمرکزيداراب2878

**ایستگاه پمپاژ گازنصروانمرکزيداراب2879

**ایستگاه مخابراتینصروانمرکزيداراب2880

184623بهادراننصروانمرکزيداراب2881

3092بیزداننصروانمرکزيداراب2882

**پاسگاه انتظامی دولت آبادنصروانمرکزيداراب2883

**پلیس راه دارابنصروانمرکزيداراب2884

**پمپ بنزین غالمینصروانمرکزيداراب2885

1861پمپ حاج احمد (پاساالري )نصروانمرکزيداراب2886

**پمپ رضا قلی بادباننصروانمرکزيداراب2887

**تلمبه شهبازرحیمینصروانمرکزيداراب2888

**تلمبه هاي خرسلویهنصروانمرکزيداراب2889

**تلمبه هوشنگ ارجمندنصروانمرکزيداراب2890

286963جوزجاننصروانمرکزيداراب2891

**چاه آب آشامیدنی آبفا روستاي بیزداننصروانمرکزيداراب2892

33117چاه بیدنصروانمرکزيداراب2893

**چشمه شاه زنداننصروانمرکزيداراب2894

67246حسن آبادپدمنصروانمرکزيداراب2895

46170حسن آبادنصروانمرکزيداراب2896

178594خروسلونصروانمرکزيداراب2897

**دامداري احمدينصروانمرکزيداراب2898
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**دامداري حاج ابراهیمنصروانمرکزيداراب2899

**دامداري منوچهر باقرينصروانمرکزيداراب2900

**دامداري هشیوارنصروانمرکزيداراب2901

188713درنگانهنصروانمرکزيداراب2902

1041دشت اهللانصروانمرکزيداراب2903

298964دولت آبادنصروانمرکزيداراب2904

48شاه زندان ( اسماعییل آباد )نصروانمرکزيداراب2905

**شرکت داراب ذرتنصروانمرکزيداراب2906

**شرکت سما بار آسفالتنصروانمرکزيداراب2907

**شرکت سنگ نمانصروانمرکزيداراب2908

**فرستنده رادیویی داراب (صدا و سیما)نصروانمرکزيداراب2909

88284فیض آبادنصروانمرکزيداراب2910

**کارخانه گچ سپیدنصروانمرکزيداراب2911

**کارگاه شن وماسه گودرزي منشنصروانمرکزيداراب2912

**کوره اجربنیادمسکننصروانمرکزيداراب2913

**گاوداري حسنینصروانمرکزيداراب2914

**گاوداري علیرضا جوکارنصروانمرکزيداراب2915

**مرغداري سحر دارابنصروانمرکزيداراب2916

1972مزرعه ابراهیم بذمینصروانمرکزيداراب2917

3311,061نصرواننصروانمرکزيداراب2918

4111,301هیربداننصروانمرکزيداراب2919

123430اکبرآبادهشیوارمرکزيداراب2920

218756آبشیبهشیوارمرکزيداراب2921

**باغ پوردستانهشیوارمرکزيداراب2922

**باغ حبیبهشیوارمرکزيداراب2923

**باغ علی فیضیهشیوارمرکزيداراب2924

7942,676بانوجهشیوارمرکزيداراب2925

**بلوکهاي صنعتی بین راهیهشیوارمرکزيداراب2926

189640بیادههشیوارمرکزيداراب2927
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**پدمهشیوارمرکزيداراب2928

**پست برق دادینهشیوارمرکزيداراب2929

132489پیرمرادهشیوارمرکزيداراب2930

**تلمبه الیاس خرم وشرکايهشیوارمرکزيداراب2931

**تلمبه جمعه شهیديهشیوارمرکزيداراب2932

**تلمبه علی اکبربحرانیهشیوارمرکزيداراب2933

**تلمبه فتح اله فتحی وشرکاهشیوارمرکزيداراب2934

**تلمبه قبادخسروانی وشرکاهشیوارمرکزيداراب2935

**تلمبه قربانعلی رستمیهشیوارمرکزيداراب2936

**تلمبه منصورسرافرازهشیوارمرکزيداراب2937

**تلمبه همتیهشیوارمرکزيداراب2938

**تلمبه یوسف کمالیهشیوارمرکزيداراب2939

**تیرچه و بلوك ساروجهشیوارمرکزيداراب2940

4041,372جمسیهشیوارمرکزيداراب2941

**خنگابهشیوارمرکزيداراب2942

**دامداري جوکارهشیوارمرکزيداراب2943

**دانشگاه پیام نور واحد دارابهشیوارمرکزيداراب2944

**دبیرانهشیوارمرکزيداراب2945

**دشت بندهشیوارمرکزيداراب2946

146488دنگانهشیوارمرکزيداراب2947

287984دوبانهشیوارمرکزيداراب2948

**ده کویههشیوارمرکزيداراب2949

**ذرت خشک کنی بیگیهشیوارمرکزيداراب2950

**زرگرانهشیوارمرکزيداراب2951

**زندان شهرستان دارابهشیوارمرکزيداراب2952

**زیارتگاه ابراهیمهشیوارمرکزيداراب2953

**سیاهانهشیوارمرکزيداراب2954

**شرکت دامداران دارابهشیوارمرکزيداراب2955

**شریک آبادهشیوارمرکزيداراب2956
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3882,493شهرك ثاراهللاهشیوارمرکزيداراب2957

5581,838شهنانهشیوارمرکزيداراب2958

118411شیخ آبادهشیوارمرکزيداراب2959

71251علی آبادآذر گونهشیوارمرکزيداراب2960

**قدمگاه علیهشیوارمرکزيداراب2961

**قلعه دارابگردهشیوارمرکزيداراب2962

**قلعه دهپاهشیوارمرکزيداراب2963

2899قلعه نوهشیوارمرکزيداراب2964

**کارگاه بلوك زنی غالمیهشیوارمرکزيداراب2965

**کارگاههاي صنعتی بین راهیهشیوارمرکزيداراب2966

**کارگاههاي صنعتی دوبانهشیوارمرکزيداراب2967

**کاظم آبادهشیوارمرکزيداراب2968

146491کریملوهشیوارمرکزيداراب2969

**کشتارگاه شهرداري دارابهشیوارمرکزيداراب2970

111440کنارحاجی شکاريهشیوارمرکزيداراب2971

**کوره اهک عسکررستمیهشیوارمرکزيداراب2972

**گاوداري رضاییهشیوارمرکزيداراب2973

**گاوداري محمديهشیوارمرکزيداراب2974

**گراشکانهشیوارمرکزيداراب2975

**گرمکنهشیوارمرکزيداراب2976

**گله داري غالم زرینهشیوارمرکزيداراب2977

**گله داري هاشم ابراهیمیهشیوارمرکزيداراب2978

**گله دانی علی اقافرجیهشیوارمرکزيداراب2979

3271,082ماریانهشیوارمرکزيداراب2980

130453محمدآبادهشیوارمرکزيداراب2981

**مراکز صنعتی و رفاهی بین راهیهشیوارمرکزيداراب2982

**مرغداري جهادسازندگی دارابهشیوارمرکزيداراب2983

**مرکز اموزش فنی وحرفه اي دارابهشیوارمرکزيداراب2984

**مزارع و باغات جاده داراب جنت شهرهشیوارمرکزيداراب2985
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**مزرعه ابوالقاسم سرافرازهشیوارمرکزيداراب2986

**مزرعه ابوالقاسم سرفرازهشیوارمرکزيداراب2987

**مزرعه حسن زمانیهشیوارمرکزيداراب2988

**مزرعه خوشحالهشیوارمرکزيداراب2989

**مزرعه کشت و صنعت هاشم ابراهیمیهشیوارمرکزيداراب2990

**نیروگاه برقهشیوارمرکزيداراب2991

**اب انجیرسفلیپشتکوه رستمسورنارستم2992

**اب انجیرعلیاپشتکوه رستمسورنارستم2993

1038اب چنارانپشتکوه رستمسورنارستم2994

41125ابرههپشتکوه رستمسورنارستم2995

**ابگرمپشتکوه رستمسورنارستم2996

**اشکفت زردپشتکوه رستمسورنارستم2997

81269امیرایوبپشتکوه رستمسورنارستم2998

619اندرگرد چشمه بريپشتکوه رستمسورنارستم2999

2894بکرسفلیپشتکوه رستمسورنارستم3000

42158بکرعلیاپشتکوه رستمسورنارستم3001

2392بلوطاسديپشتکوه رستمسورنارستم3002

**بلیوپشتکوه رستمسورنارستم3003

**بهشتیپشتکوه رستمسورنارستم3004

**بیرپشتکوه رستمسورنارستم3005

1144بیمیپشتکوه رستمسورنارستم3006

**پاي تفتپشتکوه رستمسورنارستم3007

**پاي تفت جلیلپشتکوه رستمسورنارستم3008

521پراشکفتپشتکوه رستمسورنارستم3009

**پشه دانپشتکوه رستمسورنارستم3010

237930پهونپشتکوه رستمسورنارستم3011

161552پیرینپشتکوه رستمسورنارستم3012

34119تاسکپشتکوه رستمسورنارستم3013

**تپ آبپشتکوه رستمسورنارستم3014
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**تفتپشتکوه رستمسورنارستم3015

**تل سفیدسفلیپشتکوه رستمسورنارستم3016

**تل سفیدعلیاپشتکوه رستمسورنارستم3017

**تل محمدرضاپشتکوه رستمسورنارستم3018

34118تلخ اب سفلیپشتکوه رستمسورنارستم3019

2594تلخاب علیاپشتکوه رستمسورنارستم3020

**تنگ اب گردوپشتکوه رستمسورنارستم3021

2474تنگ چوكپشتکوه رستمسورنارستم3022

31106تنگ گجستانپشتکوه رستمسورنارستم3023

**تنگ نخجیرگاهپشتکوه رستمسورنارستم3024

**تی توندپشتکوه رستمسورنارستم3025

173658تیرازجانپشتکوه رستمسورنارستم3026

**جوکبانپشتکوه رستمسورنارستم3027

**چاهگاهپشتکوه رستمسورنارستم3028

35127چشمه گلپشتکوه رستمسورنارستم3029

59214چهارطاقپشتکوه رستمسورنارستم3030

**چهل کرهپشتکوه رستمسورنارستم3031

72296خیکندهپشتکوه رستمسورنارستم3032

64218دشتپشتکوه رستمسورنارستم3033

834دلی امین نذرپشتکوه رستمسورنارستم3034

**دلی رنگکپشتکوه رستمسورنارستم3035

1871دنبیلدانپشتکوه رستمسورنارستم3036

**دودك جدیدپشتکوه رستمسورنارستم3037

2398دودك سفلیپشتکوه رستمسورنارستم3038

2880دودك علیاپشتکوه رستمسورنارستم3039

75262دودك وسطیپشتکوه رستمسورنارستم3040

**ده خلیلپشتکوه رستمسورنارستم3041

1954ده گاهپشتکوه رستمسورنارستم3042

618دي عناپشتکوه رستمسورنارستم3043
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**زیرعناي سفلیپشتکوه رستمسورنارستم3044

**زیرین بالینپشتکوه رستمسورنارستم3045

1241ساالريپشتکوه رستمسورنارستم3046

**سرچاهپشتکوه رستمسورنارستم3047

**سرکرمپشتکوه رستمسورنارستم3048

1257سرناوه میدجانپشتکوه رستمسورنارستم3049

1763سماكپشتکوه رستمسورنارستم3050

**سنجازپشتکوه رستمسورنارستم3051

**سی الپشتکوه رستمسورنارستم3052

2076سید حسنپشتکوه رستمسورنارستم3053

825سیدشریف شهداپشتکوه رستمسورنارستم3054

2787سیرتیپشتکوه رستمسورنارستم3055

**شیر خوسی سفلیپشتکوه رستمسورنارستم3056

**شیر خوسی علیاپشتکوه رستمسورنارستم3057

43129فاریاب سفلیپشتکوه رستمسورنارستم3058

33162قلعه موردپشتکوه رستمسورنارستم3059

2267کارمردپشتکوه رستمسورنارستم3060

618کپرخانیپشتکوه رستمسورنارستم3061

**کتمیرزاعلیپشتکوه رستمسورنارستم3062

729کل کنارهپشتکوه رستمسورنارستم3063

82276کنارهپشتکوه رستمسورنارستم3064

**کنگرستانپشتکوه رستمسورنارستم3065

**کوه سیاهپشتکوه رستمسورنارستم3066

**گرآبلهپشتکوه رستمسورنارستم3067

415گردنهپشتکوه رستمسورنارستم3068

65253گرکوشکپشتکوه رستمسورنارستم3069

42139گره نظرآبادپشتکوه رستمسورنارستم3070

154572گل بابکانپشتکوه رستمسورنارستم3071

**گل گردپشتکوه رستمسورنارستم3072
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**گله خوشپشتکوه رستمسورنارستم3073

**گون پسکونپشتکوه رستمسورنارستم3074

62222له چراپشتکوه رستمسورنارستم3075

**مزرعه بابا عبد اهللاپشتکوه رستمسورنارستم3076

**مزرعه پشت ککپشتکوه رستمسورنارستم3077

**مله برفکیپشتکوه رستمسورنارستم3078

36122مله خیکندهپشتکوه رستمسورنارستم3079

1136مله سفیدپشتکوه رستمسورنارستم3080

**مله کنگوپشتکوه رستمسورنارستم3081

**مویركپشتکوه رستمسورنارستم3082

58207میدجانپشتکوه رستمسورنارستم3083

1440میرزاعلیپشتکوه رستمسورنارستم3084

826ناري پتپشتکوه رستمسورنارستم3085

1157نقاره خانهپشتکوه رستمسورنارستم3086

**نمک رويپشتکوه رستمسورنارستم3087

**وردسکوپشتکوه رستمسورنارستم3088

228813اکبريرستم سهسورنارستم3089

**آب بید پیرشمسرستم سهسورنارستم3090

**بهرعنارستم سهسورنارستم3091

**پیرشمسرستم سهسورنارستم3092

1239تنگ سیرستم سهسورنارستم3093

**چهارقاش تلخ ابرستم سهسورنارستم3094

5191,795حسین آبادرستم سهسورنارستم3095

168671خنیمه سفلیرستم سهسورنارستم3096

41154خنیمه علیارستم سهسورنارستم3097

142464خنیمه وسطیرستم سهسورنارستم3098

**دره کفتاريرستم سهسورنارستم3099

722دلی بیکرستم سهسورنارستم3100

51178زیرگررستم سهسورنارستم3101
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124500عرب خاککرستم سهسورنارستم3102

49163فخرمکانرستم سهسورنارستم3103

**کوه دولرستم سهسورنارستم3104

**گردنه دلی باریکرستم سهسورنارستم3105

151562مراسخون سفلیرستم سهسورنارستم3106

160562مراسخون علیارستم سهسورنارستم3107

**مزرعه دلی نعل بزرگرستم سهسورنارستم3108

99309نوگکرستم سهسورنارستم3109

**ابگرمورستم دومرکزيرستم3110

33118اتابک دورگرستم دومرکزيرستم3111

**باباادمرستم دومرکزيرستم3112

2075بالنگان علیارستم دومرکزيرستم3113

**بالنگان وسطیرستم دومرکزيرستم3114

211765تل بندورستم دومرکزيرستم3115

**تیمورآبادرستم دومرکزيرستم3116

100323جانی آبادرستم دومرکزيرستم3117

3094جهادآبادرستم دومرکزيرستم3118

517چشمه چهیرستم دومرکزيرستم3119

**حبیب آباددورگرستم دومرکزيرستم3120

1769خنگ طاهريرستم دومرکزيرستم3121

**دزدك سفلیرستم دومرکزيرستم3122

87275دزدك علیارستم دومرکزيرستم3123

2694دورگ شیبانیرستم دومرکزيرستم3124

522دورگ مدینهرستم دومرکزيرستم3125

3191,066دهنو سادات سفیرستم دومرکزيرستم3126

**دهنو سادات علیارستم دومرکزيرستم3127

**دهنوسادات وسطیرستم دومرکزيرستم3128

259882دهنومرکزيرستم دومرکزيرستم3129

248872دهنومقیمیرستم دومرکزيرستم3130
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**رنگ بريرستم دومرکزيرستم3131

525زیتونرستم دومرکزيرستم3132

830زیر گر لوله لولیرستم دومرکزيرستم3133

45152سراب سیاهرستم دومرکزيرستم3134

623سروندانرستم دومرکزيرستم3135

84291شهرك دهنورستم دومرکزيرستم3136

30112عمارترستم دومرکزيرستم3137

416قلمورستم دومرکزيرستم3138

2386کول کوچکرستم دومرکزيرستم3139

**گرگیرستم دومرکزيرستم3140

51188گنجالورستم دومرکزيرستم3141

1239گوراب کورستم دومرکزيرستم3142

97337منصورآبادسفلیرستم دومرکزيرستم3143

144475منصورآبادعلیارستم دومرکزيرستم3144

1759میر شهریاررستم دومرکزيرستم3145

**اب سفیدرستم یکمرکزيرستم3146

**اب نارورستم یکمرکزيرستم3147

115355اسالم آبادرستم یکمرکزيرستم3148

1358اشکفتستانرستم یکمرکزيرستم3149

40141انجیرهرستم یکمرکزيرستم3150

161568باباگورینرستم یکمرکزيرستم3151

825باباگوشیرستم یکمرکزيرستم3152

3461,250بابامیدان زیرراهرستم یکمرکزيرستم3153

3251,158بابامیدان سفلیرستم یکمرکزيرستم3154

2941,119بابامیدان علیارستم یکمرکزيرستم3155

927بالدمهرستم یکمرکزيرستم3156

56191بخس زیردورستم یکمرکزيرستم3157

39125برافتاب زیردورستم یکمرکزيرستم3158

**بردکوهرستم یکمرکزيرستم3159
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520بکلدون غالمشاهرستم یکمرکزيرستم3160

2557بن درهرستم یکمرکزيرستم3161

3597بیدگردرستم یکمرکزيرستم3162

**پاتاوهرستم یکمرکزيرستم3163

**پاسگاه انتظامی پل فهلیانرستم یکمرکزيرستم3164

528پرزهرستم یکمرکزيرستم3165

68248پس کهکرستم یکمرکزيرستم3166

145479تل افغانیرستم یکمرکزيرستم3167

29106تل پیررستم یکمرکزيرستم3168

118350تل سفیدرستم یکمرکزيرستم3169

47144تل کهنهرستم یکمرکزيرستم3170

85278تل گررستم یکمرکزيرستم3171

**تلخ ابرستم یکمرکزيرستم3172

415تنگ محمدصالحرستم یکمرکزيرستم3173

**توگه دوکنارونرستم یکمرکزيرستم3174

99318جعفرآبادرستم یکمرکزيرستم3175

1556چشمه کناريرستم یکمرکزيرستم3176

**حاجی کچلرستم یکمرکزيرستم3177

**خدابخش زوالرستم یکمرکزيرستم3178

38141خنک پیرسبزرستم یکمرکزيرستم3179

720دره مورديرستم یکمرکزيرستم3180

820دشتک سفلیرستم یکمرکزيرستم3181

131468دشتک علیارستم یکمرکزيرستم3182

**دلی قایدشفیعرستم یکمرکزيرستم3183

616دورگ چشمه کناريرستم یکمرکزيرستم3184

94296دوکنارون زیردورستم یکمرکزيرستم3185

**دولت آبادسفلیرستم یکمرکزيرستم3186

**دولت آبادعلیارستم یکمرکزيرستم3187

**ده درازرستم یکمرکزيرستم3188
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**زوالرستم یکمرکزيرستم3189

727زیرعناي علیارستم یکمرکزيرستم3190

513سرسلرستم یکمرکزيرستم3191

1341سه تالنرستم یکمرکزيرستم3192

42139شا جهان احمدرستم یکمرکزيرستم3193

175602شهرك گودرزرستم یکمرکزيرستم3194

43149شهنهرستم یکمرکزيرستم3195

54193شیخی زیردورستم یکمرکزيرستم3196

75228عبدالهی سفلیرستم یکمرکزيرستم3197

120380عبدالهی علیارستم یکمرکزيرستم3198

35108قلمدانرستم یکمرکزيرستم3199

85331قناترستم یکمرکزيرستم3200

44147کراشوبرستم یکمرکزيرستم3201

**کل غوررستم یکمرکزيرستم3202

412کوشک سفلیرستم یکمرکزيرستم3203

415کول باکولرستم یکمرکزيرستم3204

1349گردن قالترستم یکمرکزيرستم3205

**گردنه کل حسنکرستم یکمرکزيرستم3206

54168گلستانرستم یکمرکزيرستم3207

46170گوراب رستمرستم یکمرکزيرستم3208

**لیروي سفلی زوالرستم یکمرکزيرستم3209

520لیروي علیارستم یکمرکزيرستم3210

**مزرعه چال کنگريرستم یکمرکزيرستم3211

1654میانه زیردورستم یکمرکزيرستم3212

58206میرخیرالهرستم یکمرکزيرستم3213

**نارنجان رستمرستم یکمرکزيرستم3214

**نرگسی دلی قایدشفیعرستم یکمرکزيرستم3215

44139نسهرستم یکمرکزيرستم3216

2694نسه انجیرهرستم یکمرکزيرستم3217
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925یحیی آبادرستم یکمرکزيرستم3218

**امامزاده بی بی دخترایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3219

**بردخونایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3220

**برکه پهنایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3221

**برکه سلمانایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3222

**پلیجرایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3223

**تلمبه چدوایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3224

**تلمبه حسین جنگلایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3225

415تلمبه غفار پرویزيایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3226

**تلمبه غالم پروارهایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3227

**تمب زکوایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3228

**چاله قروقلیایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3229

**چاه دروایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3230

96336چاه زبرایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3231

**حلقه گود گزوایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3232

**دشت باالییایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3233

203803شبکه بن دشتایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3234

**قطاربنهایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3235

**قطارکنارایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3236

**گرد مسجدایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3237

3781,324گلکویهایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3238

**گلوگچیایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3239

7092,655مزایجانایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3240

**مزرعه دوالي الي اسبوایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3241

**مزرعه روزبهایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3242

**مزرعه غالم مالییایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3243

**مزرعه الور شماایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3244

**مزرعه مزوهایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3245

**مزرعه نگوایزدخواست شرقیایزدخواستزرین دشت3246
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1037الحدایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3247

**امامزاده صاحب الزمانایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3248

**بیمارانایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3249

57244پنج چاهایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3250

**پیرچوپانایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3251

**تلمبه نظريایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3252

**چاه موسیایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3253

623چهار کوایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3254

6082,231دره شورایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3255

6362,252دهنوایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3256

**زنجیرانایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3257

**غیاثیایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3258

**مزرعه حاجی باباراستگوایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3259

**مزرعه قطاربندایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3260

**مزرعه میرشکاريایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3261

1263منیترون (چاه دراز)ایزدخواست غربیایزدخواستزرین دشت3262

**انبار سیمان و ماسهخسویهمرکزيزرین دشت3263

208710تاج آبادخسویهمرکزيزرین دشت3264

220726تل ریگیخسویهمرکزيزرین دشت3265

**تلمبه شهبازخنگالخسویهمرکزيزرین دشت3266

**تلمبه نجاتخسویهمرکزيزرین دشت3267

31114حیدرآبادخسویهمرکزيزرین دشت3268

8512,856خسویهخسویهمرکزيزرین دشت3269

**خلیل آبادخسویهمرکزيزرین دشت3270

6852,448دروايخسویهمرکزيزرین دشت3271

**رحیم آبادخسویهمرکزيزرین دشت3272

3141,018ساچونخسویهمرکزيزرین دشت3273

2831,071شهرك خلیل آبادخسویهمرکزيزرین دشت3274

42142کدویهخسویهمرکزيزرین دشت3275
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**معدن گچ مصدقیخسویهمرکزيزرین دشت3276

4141,398میاندهخسویهمرکزيزرین دشت3277

67312ابگرم باالییدبیرانمرکزيزرین دشت3278

34126ابگرم پایینیدبیرانمرکزيزرین دشت3279

1658امامزاده شاه علمداردبیرانمرکزيزرین دشت3280

**ایستگاه مخابرات بزندبیرانمرکزيزرین دشت3281

**پمپ بابا علیدبیرانمرکزيزرین دشت3282

26105تلمبه افراسیاب باباییدبیرانمرکزيزرین دشت3283

**تلمبه اله وردي محمديدبیرانمرکزيزرین دشت3284

**تلمبه باباییدبیرانمرکزيزرین دشت3285

**تلمبه بسیجیاندبیرانمرکزيزرین دشت3286

**تلمبه دیدارخرمیدبیرانمرکزيزرین دشت3287

**تلمبه ظهراب خرمیدبیرانمرکزيزرین دشت3288

**تلمبه علی نازخسرويدبیرانمرکزيزرین دشت3289

**تلمبه فلک نازحسینیدبیرانمرکزيزرین دشت3290

**تلمبه کریمیدبیرانمرکزيزرین دشت3291

**تلمبه محمدقلی خدنگدبیرانمرکزيزرین دشت3292

**تلمبه یونس کربالیی غالمدبیرانمرکزيزرین دشت3293

2480کنج کریمیدبیرانمرکزيزرین دشت3294

**مزرعه الیاس کرمیدبیرانمرکزيزرین دشت3295

**مزرعه بداخشاندبیرانمرکزيزرین دشت3296

**مزرعه تل سنگريدبیرانمرکزيزرین دشت3297

**مزرعه حسنعلی یزدانیدبیرانمرکزيزرین دشت3298

**مزرعه حسین افراشتهدبیرانمرکزيزرین دشت3299

**مزرعه رسول یزدانیدبیرانمرکزيزرین دشت3300

**مزرعه شریعتیدبیرانمرکزيزرین دشت3301

**مزرعه شیروانیدبیرانمرکزيزرین دشت3302

**مزرعه کاکاجان یزدان پناهدبیرانمرکزيزرین دشت3303

**مزرعه محمدپاك شیردبیرانمرکزيزرین دشت3304
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**مزرعه محمودپورنظريدبیرانمرکزيزرین دشت3305

**مزرعه محمودپیشگردبیرانمرکزيزرین دشت3306

**مزرعه محمودنجفیدبیرانمرکزيزرین دشت3307

**معدن نمکدبیرانمرکزيزرین دشت3308

**منبع اب دوبراندبیرانمرکزيزرین دشت3309

**احمد آباد (برکه درویش)زیرآبمرکزيزرین دشت3310

1755الحدزیرآبمرکزيزرین دشت3311

**امامزاده پیرغیبزیرآبمرکزيزرین دشت3312

**برنجو (پاکو)زیرآبمرکزيزرین دشت3313

**پمپ فتحیزیرآبمرکزيزرین دشت3314

**تلمبه شیخ جابرزیرآبمرکزيزرین دشت3315

**تلمبه غضنفرمیرشکاريزیرآبمرکزيزرین دشت3316

**تلمبه قلی بریزيزیرآبمرکزيزرین دشت3317

**تلمبه محمد صادق عسگريزیرآبمرکزيزرین دشت3318

**تنگ الحدزیرآبمرکزيزرین دشت3319

**تنگ خر زهرهزیرآبمرکزيزرین دشت3320

**تینهزیرآبمرکزيزرین دشت3321

47161چاه انجیر(خورشیدي )زیرآبمرکزيزرین دشت3322

**چاه بهمن خایی(شط قلعه)زیرآبمرکزيزرین دشت3323

**چاه چکزیرآبمرکزيزرین دشت3324

**چاه زالزیرآبمرکزيزرین دشت3325

245872چاه سبززیرآبمرکزيزرین دشت3326

2071چاه سبز بهمن خانیزیرآبمرکزيزرین دشت3327

**چاه شایانزیرآبمرکزيزرین دشت3328

**چاه صدیقی (چاه سازوجی)زیرآبمرکزيزرین دشت3329

**چاه کاظم زیل (چاه ولگري)زیرآبمرکزيزرین دشت3330

**چاه کورکی (کورکی نز)زیرآبمرکزيزرین دشت3331

**چاه گلوزیرآبمرکزيزرین دشت3332

**چاه محمد شرفیزیرآبمرکزيزرین دشت3333
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**چاه مسیزیرآبمرکزيزرین دشت3334

**چاه مال اسماعیلیزیرآبمرکزيزرین دشت3335

**چاه مال باقريزیرآبمرکزيزرین دشت3336

**چاه نجفزیرآبمرکزيزرین دشت3337

243909حاجی طاهرهزیرآبمرکزيزرین دشت3338

**حسین آبادزیرآبمرکزيزرین دشت3339

**دامداري عسگريزیرآبمرکزيزرین دشت3340

**دهنوزیرآبمرکزيزرین دشت3341

**راجونهزیرآبمرکزيزرین دشت3342

**رحمت آبادزیرآبمرکزيزرین دشت3343

9863,288زیرابزیرآبمرکزيزرین دشت3344

**شیخیزیرآبمرکزيزرین دشت3345

1951عزیزآبادزیرآبمرکزيزرین دشت3346

202712فرج بیگی (شهرك یمین آباد)زیرآبمرکزيزرین دشت3347

**کریم آبادزیرآبمرکزيزرین دشت3348

**گچکوزیرآبمرکزيزرین دشت3349

**گزطویلهزیرآبمرکزيزرین دشت3350

3211,220گلوگاه (سلیمانی )زیرآبمرکزيزرین دشت3351

930مجتمع دامداري حاجی آبادزیرآبمرکزيزرین دشت3352

**مزرعه حبیب جعفريزیرآبمرکزيزرین دشت3353

**مزرعه سرفرازراستیزیرآبمرکزيزرین دشت3354

**مزرعه عبدالحسین شجاعیزیرآبمرکزيزرین دشت3355

**مزرعه محمدحسین صادقیزیرآبمرکزيزرین دشت3356

**مزرعه محمدقلی بهرامیانزیرآبمرکزيزرین دشت3357

**مزرعه مراد باباییزیرآبمرکزيزرین دشت3358

**مزرعه مسیح طهماسبیزیرآبمرکزيزرین دشت3359

**مزرعه مظفرابراهیمیزیرآبمرکزيزرین دشت3360

**مزرعه نجف صادقیزیرآبمرکزيزرین دشت3361

**نخلستان آباد (اوباد)زیرآبمرکزيزرین دشت3362
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**اداره منابع طبیعیبانشبیضاسپیدان3363

64209امیرآبادبانشبیضاسپیدان3364

41152باباکوهکبانشبیضاسپیدان3365

8512,873بانشبانشبیضاسپیدان3366

36110بشگانبانشبیضاسپیدان3367

69217بهمنیبانشبیضاسپیدان3368

411پیرموركبانشبیضاسپیدان3369

63222تخته سنگ سفلیبانشبیضاسپیدان3370

60249تخته سنگ علیابانشبیضاسپیدان3371

138520تنگتوربانشبیضاسپیدان3372

**حسن آبادبانشبیضاسپیدان3373

50204دره سفیدبانشبیضاسپیدان3374

5011,777دشمن زیاريبانشبیضاسپیدان3375

58223ذکیانبانشبیضاسپیدان3376

92282سقوانبانشبیضاسپیدان3377

**شرکت جهادنصربانشبیضاسپیدان3378

71268عزه آبادبانشبیضاسپیدان3379

36125فلکبانشبیضاسپیدان3380

46147قباله فیروزيبانشبیضاسپیدان3381

90351قوام آبادچیچکلوبانشبیضاسپیدان3382

70276کمال آبادبانشبیضاسپیدان3383

76282کوشکمحمدآبادبانشبیضاسپیدان3384

**گاوداري جهانبخشبانشبیضاسپیدان3385

**گاوداري رحیمیبانشبیضاسپیدان3386

2683گزك بیضابانشبیضاسپیدان3387

**مجتمع طیورفارسبانشبیضاسپیدان3388

**مرغداري قاسمیبانشبیضاسپیدان3389

**مزرعهبانشبیضاسپیدان3390

76235مموبانشبیضاسپیدان3391
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109339هفت خانبانشبیضاسپیدان3392

70238هفتیجانبانشبیضاسپیدان3393

89315ابراهیم آبادبیضابیضاسپیدان3394

54209اسالم آبادبیضابیضاسپیدان3395

3031,042ایاس جانبیضابیضاسپیدان3396

122387باب البامبیضابیضاسپیدان3397

54192باقرآبادبیضابیضاسپیدان3398

102375بسارجانبیضابیضاسپیدان3399

1550بوزنجان سفلیبیضابیضاسپیدان3400

2165بوزنجان علیابیضابیضاسپیدان3401

3496بهشتآبادبیضابیضاسپیدان3402

245743تل بیضابیضابیضاسپیدان3403

117382جعفرآبادبیضابیضاسپیدان3404

2488جهان نمابیضابیضاسپیدان3405

5611,905جیانبیضابیضاسپیدان3406

1241چاه چاهبیضابیضاسپیدان3407

131383حاجی آبادبیضابیضاسپیدان3408

2789حبش آبادبیضابیضاسپیدان3409

70242حسین آبادسراببیضابیضاسپیدان3410

2390حمیدآبادبیضابیضاسپیدان3411

48153خیرآبادبیضابیضاسپیدان3412

60214ریجانبیضابیضاسپیدان3413

60189زیادآبادبیضابیضاسپیدان3414

63203سسنیانبیضابیضاسپیدان3415

127402سعادتآبادبیضابیضاسپیدان3416

158553سیبویهبیضابیضاسپیدان3417

152520شاه قطبالدینبیضابیضاسپیدان3418

41148شمس آبادبیضابیضاسپیدان3419

32106شیدانبیضابیضاسپیدان3420
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154502علی آب تنگبیضابیضاسپیدان3421

46147فخرآبادبیضابیضاسپیدان3422

108356قاسم آبادبیضابیضاسپیدان3423

**قرق قوام چهبیضابیضاسپیدان3424

87282قره گزلوبیضابیضاسپیدان3425

41150قصرمالبیضابیضاسپیدان3426

135459قلعه نوبیضابیضاسپیدان3427

35108قوام چهبیضابیضاسپیدان3428

54176گردانبیضابیضاسپیدان3429

46146مبارکهبیضابیضاسپیدان3430

36120مرجانکبیضابیضاسپیدان3431

**مرغداري پناهیبیضابیضاسپیدان3432

**مرغداري کریم وصالیبیضابیضاسپیدان3433

**مرغداري وصالیبیضابیضاسپیدان3434

**مزرعه خلیف آبادبیضابیضاسپیدان3435

188639ملیانبیضابیضاسپیدان3436

1564یحیی آبادبیضابیضاسپیدان3437

35114برکهکوشک هزاربیضاسپیدان3438

**پادگان شهید بهشتیکوشک هزاربیضاسپیدان3439

**تلمبه هاي ملوس جانکوشک هزاربیضاسپیدان3440

168667تنگخیارهکوشک هزاربیضاسپیدان3441

173607جاري آبادکوشک هزاربیضاسپیدان3442

**چاه سرخیکوشک هزاربیضاسپیدان3443

**دامداري اهللا یاريکوشک هزاربیضاسپیدان3444

67213دنجانکوشک هزاربیضاسپیدان3445

72227دولتآبادکوشک هزاربیضاسپیدان3446

53202سه تالنکوشک هزاربیضاسپیدان3447

**شرکت تعاونی پارساسنگکوشک هزاربیضاسپیدان3448

**شرکت تعاونی21 بیضاءکوشک هزاربیضاسپیدان3449
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**شرکت کشت علوفه ملو سبحاکوشک هزاربیضاسپیدان3450

**شرکت ملی کشت وصنعت فارسکوشک هزاربیضاسپیدان3451

**شهرك صنعتی ملوس جانکوشک هزاربیضاسپیدان3452

9443,181شیخ عبودکوشک هزاربیضاسپیدان3453

94309صادق آبادکوشک هزاربیضاسپیدان3454

292990علی آبادسرتلکوشک هزاربیضاسپیدان3455

96344علی آباد چمنکوشک هزاربیضاسپیدان3456

**کارگاههاي جاري آبادکوشک هزاربیضاسپیدان3457

**کشت و صنعت فارس فارم2کوشک هزاربیضاسپیدان3458

**کشت وصنعت فارسکوشک هزاربیضاسپیدان3459

**کوره اهکی بیضاکوشک هزاربیضاسپیدان3460

7452,477کوشک هزارکوشک هزاربیضاسپیدان3461

**گاوداري روستاکوشک هزاربیضاسپیدان3462

**گاوداري کمالیکوشک هزاربیضاسپیدان3463

**مجتمع دامداريکوشک هزاربیضاسپیدان3464

**مجتمع دامداري شیخ عبودکوشک هزاربیضاسپیدان3465

**مجتمع گاوداريکوشک هزاربیضاسپیدان3466

**مجتمع گاوداريکوشک هزاربیضاسپیدان3467

**مجتمع مرغداريکوشک هزاربیضاسپیدان3468

**مجتمع هاي صنعتیکوشک هزاربیضاسپیدان3469

**مرغداري جهانبخشکوشک هزاربیضاسپیدان3470

**مرغداري کیانیکوشک هزاربیضاسپیدان3471

**مزرعه بهمن مقتدريکوشک هزاربیضاسپیدان3472

**مزرعه حسینیکوشک هزاربیضاسپیدان3473

**مزرعه زارعکوشک هزاربیضاسپیدان3474

**مزرعه کشتکارکوشک هزاربیضاسپیدان3475

**مزرعه معتمديکوشک هزاربیضاسپیدان3476

2263مقصودآبادکوشک هزاربیضاسپیدان3477

63186موسسه فالحت در فراغتکوشک هزاربیضاسپیدان3478
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3561,232هزارکوشک هزاربیضاسپیدان3479

619اذربیگلوخفريمرکزيسپیدان3480

**اردوگاه اموزش و پرورشخفريمرکزيسپیدان3481

**اسدآبادخفريمرکزيسپیدان3482

414اشکريخفريمرکزيسپیدان3483

**آب معدنی سپیدانخفريمرکزيسپیدان3484

**آبمعدنی زاگرسخفريمرکزيسپیدان3485

35100باغستانخفريمرکزيسپیدان3486

**براقخفريمرکزيسپیدان3487

44162بردتركخفريمرکزيسپیدان3488

76248بردزردخفريمرکزيسپیدان3489

622بله دانخفريمرکزيسپیدان3490

410بن رودخفريمرکزيسپیدان3491

1434بنکستانخفريمرکزيسپیدان3492

3282بنوگیرخفريمرکزيسپیدان3493

1558بیدمحمديخفريمرکزيسپیدان3494

3098پاتل رحیمیخفريمرکزيسپیدان3495

**پاسگاه انتظامیخفريمرکزيسپیدان3496

2072پس کوشککیخفريمرکزيسپیدان3497

**پیست اسکی پوالدکفخفريمرکزيسپیدان3498

**پیست اسکی تربیت بدنیخفريمرکزيسپیدان3499

**تفرجگاه هالل احمرخفريمرکزيسپیدان3500

**جالل مهرخفريمرکزيسپیدان3501

123440جوزکنگريخفريمرکزيسپیدان3502

1549چال انجکیخفريمرکزيسپیدان3503

53179چشمه بکلوخفريمرکزيسپیدان3504

**چشمه سفیدخفريمرکزيسپیدان3505

**چشمه گندوخفريمرکزيسپیدان3506

**چله گاهخفريمرکزيسپیدان3507
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**چم قایديخفريمرکزيسپیدان3508

1438چهل چشمهخفريمرکزيسپیدان3509

**خانی ورگخفريمرکزيسپیدان3510

**خداویسیخفريمرکزيسپیدان3511

1227خرسرخفريمرکزيسپیدان3512

2785خوش مکانخفريمرکزيسپیدان3513

**داریونخفريمرکزيسپیدان3514

**درکونخفريمرکزيسپیدان3515

**دره بیديخفريمرکزيسپیدان3516

**دورودهخفريمرکزيسپیدان3517

3589دولت آبادخفريمرکزيسپیدان3518

**ده بزرگخفريمرکزيسپیدان3519

83277ده کهنهخفريمرکزيسپیدان3520

36118ده گاهخفريمرکزيسپیدان3521

724ده اللهخفريمرکزيسپیدان3522

49147راه شاهیخفريمرکزيسپیدان3523

**راهدارخانهخفريمرکزيسپیدان3524

**راهدارخانه اداره راهخفريمرکزيسپیدان3525

107339رود شیرریز انبوهخفريمرکزيسپیدان3526

411رودرزكخفريمرکزيسپیدان3527

25102رودشیرسفلیخفريمرکزيسپیدان3528

2787رودشیرعلیاخفريمرکزيسپیدان3529

242749ریگانخفريمرکزيسپیدان3530

**سرتنگخفريمرکزيسپیدان3531

514سرچشمهخفريمرکزيسپیدان3532

614سورطهماسبخفريمرکزيسپیدان3533

**سی برافتابخفريمرکزيسپیدان3534

**سیبکوتاهخفريمرکزيسپیدان3535

**سینه حوارخفريمرکزيسپیدان3536
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**شکستانخفريمرکزيسپیدان3537

1024شیخ محمدرضاییخفريمرکزيسپیدان3538

62220فارسیجانخفريمرکزيسپیدان3539

**قلعه جابرخفريمرکزيسپیدان3540

**قلعه خلیفهخفريمرکزيسپیدان3541

1335قنات سورخفريمرکزيسپیدان3542

**قهوه خانه چشمه سیبخفريمرکزيسپیدان3543

929کره دونخفريمرکزيسپیدان3544

**گچیخفريمرکزيسپیدان3545

34122گردن کالتخفريمرکزيسپیدان3546

1346گلومهرخفريمرکزيسپیدان3547

**گوییزخفريمرکزيسپیدان3548

**مجتمع گاوداريخفريمرکزيسپیدان3549

**مالبلوطخفريمرکزيسپیدان3550

68186منبلوخفريمرکزيسپیدان3551

**مورپهنخفريمرکزيسپیدان3552

47146مورد راز کوچکخفريمرکزيسپیدان3553

**میلکی سفلیخفريمرکزيسپیدان3554

**میوه ايخفريمرکزيسپیدان3555

1345وزك مراديخفريمرکزيسپیدان3556

2282انگرهشش پیرمرکزيسپیدان3557

**آب معدنی شش پیرشش پیرمرکزيسپیدان3558

8723,196برشنهشش پیرمرکزيسپیدان3559

9013,167بهرغانشش پیرمرکزيسپیدان3560

68278بهشت مکانشش پیرمرکزيسپیدان3561

80263جوركشش پیرمرکزيسپیدان3562

46چشمه انجیرشش پیرمرکزيسپیدان3563

831حسین آبادشش پیرمرکزيسپیدان3564

189688دلخانشش پیرمرکزيسپیدان3565
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100398ساران باالشش پیرمرکزيسپیدان3566

174666ساران پایینشش پیرمرکزيسپیدان3567

2899سرتنگشش پیرمرکزيسپیدان3568

**شرکت تعاونی 124سپیدانشش پیرمرکزيسپیدان3569

**شش پیرشش پیرمرکزيسپیدان3570

87303شیرباباشش پیرمرکزيسپیدان3571

34130عالیشش پیرمرکزيسپیدان3572

1339قلعه عبداهللا بیگیشش پیرمرکزيسپیدان3573

24105کل گاهشش پیرمرکزيسپیدان3574

62219کوشککشش پیرمرکزيسپیدان3575

142492کهکرونشش پیرمرکزيسپیدان3576

**گاوداري حیدريشش پیرمرکزيسپیدان3577

**گاوداري دشت زرشش پیرمرکزيسپیدان3578

**گاوداري روحانیشش پیرمرکزيسپیدان3579

**گاوداري فرهاديشش پیرمرکزيسپیدان3580

**گاوداري ناصريشش پیرمرکزيسپیدان3581

51182موروزهشش پیرمرکزيسپیدان3582

**اب بیدسرانجلیکمهرمرکزيسپیدان3583

156559اسفیانکمهرمرکزيسپیدان3584

**پرورش ماهی رنگین کمانکمهرمرکزيسپیدان3585

62219تل زريکمهرمرکزيسپیدان3586

**توي گه حاجی آبادکمهرمرکزيسپیدان3587

933جوب خله سفلیکمهرمرکزيسپیدان3588

31122جوب خله علیاکمهرمرکزيسپیدان3589

928چشمه سرانجلیکمهرمرکزيسپیدان3590

1224چیکانکمهرمرکزيسپیدان3591

49182دره همیانه سفلیکمهرمرکزيسپیدان3592

82276دره همیانه علیاکمهرمرکزيسپیدان3593

**راهدارخانه وزارت راهکمهرمرکزيسپیدان3594
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4501,583کمهرکمهرمرکزيسپیدان3595

725گردن داسیکمهرمرکزيسپیدان3596

63215مارگانکمهرمرکزيسپیدان3597

**مراد آبادکمهرمرکزيسپیدان3598

3293مرزیانکمهرمرکزيسپیدان3599

73261اردشیري باالسرنابادهمایجانسپیدان3600

38123اردشیري سفلیسرنابادهمایجانسپیدان3601

2486اردشیري وسطیسرنابادهمایجانسپیدان3602

623آب معدنی ستاره سپیدانسرنابادهمایجانسپیدان3603

**باغشهر استانداريسرنابادهمایجانسپیدان3604

414بردلهسرنابادهمایجانسپیدان3605

1639برگکیسرنابادهمایجانسپیدان3606

1949بزمکسفلیسرنابادهمایجانسپیدان3607

817بزمکعلیاسرنابادهمایجانسپیدان3608

721پاتلسرنابادهمایجانسپیدان3609

**پاسگاه سرنآبادسرنابادهمایجانسپیدان3610

412پل خداافرینسرنابادهمایجانسپیدان3611

**چشمه چهار قاشی / تنگ محمد رضا/سرنابادهمایجانسپیدان3612

2047چشمه درهسرنابادهمایجانسپیدان3613

**چشمه دزدانسرنابادهمایجانسپیدان3614

2466چشمه زیتونسرنابادهمایجانسپیدان3615

43141چشمه سفیدسرنابادهمایجانسپیدان3616

2371حبیب آبادسرنابادهمایجانسپیدان3617

2686حسین آباد اردشیريسرنابادهمایجانسپیدان3618

**خداداديسرنابادهمایجانسپیدان3619

1034دره سوسن خوسمورسرنابادهمایجانسپیدان3620

93280راشکسفلیسرنابادهمایجانسپیدان3621

140398راشکعلیاسرنابادهمایجانسپیدان3622

1129سرداب رودسرنابادهمایجانسپیدان3623
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1342سرقناتسرنابادهمایجانسپیدان3624

**سهوكسرنابادهمایجانسپیدان3625

34120شاه محمديسرنابادهمایجانسپیدان3626

**طویلهسرنابادهمایجانسپیدان3627

51148علی آبادسرنابادهمایجانسپیدان3628

**قلعه سنگیسرنابادهمایجانسپیدان3629

1551میرزامحمدي باالسرنابادهمایجانسپیدان3630

924میرزامحمدي پایینسرنابادهمایجانسپیدان3631

**نیوارسفلیسرنابادهمایجانسپیدان3632

2983نیوارعلیاسرنابادهمایجانسپیدان3633

78240ابگرمهمایجانهمایجانسپیدان3634

211648ابنوهمایجانهمایجانسپیدان3635

37100احمدآبادهمایجانهمایجانسپیدان3636

**استخوان پزي ده بزرگیهمایجانهمایجانسپیدان3637

**انبار کارخانه فراسانهمایجانهمایجانسپیدان3638

**باغشهررمضان3همایجانهمایجانسپیدان3639

1960بدرآبادهمایجانهمایجانسپیدان3640

**بوستان رمضان 2همایجانهمایجانسپیدان3641

**بوستان شونیزهمایجانهمایجانسپیدان3642

1025بیدحرکتهمایجانهمایجانسپیدان3643

**پمپ بنزینهمایجانهمایجانسپیدان3644

**تخت میناهمایجانهمایجانسپیدان3645

1641تل گاومیشیهمایجانهمایجانسپیدان3646

2278تل گرهمایجانهمایجانسپیدان3647

1456تل گردهمایجانهمایجانسپیدان3648

84260چشمه تلخوهمایجانهمایجانسپیدان3649

**چم چنارهمایجانهمایجانسپیدان3650

46164چمن بیدهمایجانهمایجانسپیدان3651

1646چنارههمایجانهمایجانسپیدان3652
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65243چهارمورهمایجانهمایجانسپیدان3653

100311خالرهمایجانهمایجانسپیدان3654

6842,403دالینهمایجانهمایجانسپیدان3655

416دم قناتهمایجانهمایجانسپیدان3656

**دهکده توریستی قصرسپیدهمایجانهمایجانسپیدان3657

6092,060رودبالهمایجانهمایجانسپیدان3658

250824سربستهمایجانهمایجانسپیدان3659

1447سرگاههمایجانهمایجانسپیدان3660

89284سنگرهمایجانهمایجانسپیدان3661

170602سه تلیهمایجانهمایجانسپیدان3662

38125شادابهمایجانهمایجانسپیدان3663

**شرکت فراپاکس شیرازهمایجانهمایجانسپیدان3664

**شرکت فراسانهمایجانهمایجانسپیدان3665

50165شکفتهمایجانهمایجانسپیدان3666

41144شولهمایجانهمایجانسپیدان3667

**شهرك صنعتی سپیدانهمایجانهمایجانسپیدان3668

622شهرك صنعتی همایجانهمایجانهمایجانسپیدان3669

2576علی آبادابگرمهمایجانهمایجانسپیدان3670

67249قلعه خرابههمایجانهمایجانسپیدان3671

137494قلعه خلیلیهمایجانهمایجانسپیدان3672

414قلعه شاهپورخانیهمایجانهمایجانسپیدان3673

38118قلعه عالیهمایجانهمایجانسپیدان3674

1028قلعه محمدتقیهمایجانهمایجانسپیدان3675

1863قلعه مشهدي کریمهمایجانهمایجانسپیدان3676

44167قلعه میراقاهمایجانهمایجانسپیدان3677

41132قلعه میرحسنهمایجانهمایجانسپیدان3678

**کارخانه شن و ماسههمایجانهمایجانسپیدان3679

**کارگاههاي بین راهیهمایجانهمایجانسپیدان3680

39128کوشک مور علیاهمایجانهمایجانسپیدان3681
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**مجتمع بهارستانهمایجانهمایجانسپیدان3682

**مجتمع بهارستان دالینهمایجانهمایجانسپیدان3683

**مرغ اجداد فارم پنجهمایجانهمایجانسپیدان3684

**مرغ اجداد فارم دوهمایجانهمایجانسپیدان3685

**مرغ اجداد فارم یکهمایجانهمایجانسپیدان3686

**مرغداري اوجیهمایجانهمایجانسپیدان3687

**مزرعه حسینیهمایجانهمایجانسپیدان3688

1351میرذوالفقارهمایجانهمایجانسپیدان3689

2057نمازگاههمایجانهمایجانسپیدان3690

3871,285هرایجانهمایجانهمایجانسپیدان3691

72247یکدانگههمایجانهمایجانسپیدان3692

**باغ کمالی نژادکوهنجانکوهنجانسروستان3693

**باغ منیزآبادکوهنجانکوهنجانسروستان3694

1334بیتالهیکوهنجانکوهنجانسروستان3695

**پرورش شترمرغ اسديکوهنجانکوهنجانسروستان3696

**تلمبه عسگر عابديکوهنجانکوهنجانسروستان3697

**تنگ خمريکوهنجانکوهنجانسروستان3698

**تولیدي مرغک طالییکوهنجانکوهنجانسروستان3699

132438چاه انجیري هاکوهنجانکوهنجانسروستان3700

30102خرزهره /اسالم آباد/کوهنجانکوهنجانسروستان3701

52175خیرآبادکوهنجانکوهنجانسروستان3702

**دولتآبادکوهنجانکوهنجانسروستان3703

**سردخانه مسعودزارعکوهنجانکوهنجانسروستان3704

58171سعادتآبادکوهنجانکوهنجانسروستان3705

3301,207سیف آبادکوهنجانکوهنجانسروستان3706

**شرکت مزارع مرغ مادرکوهنجانکوهنجانسروستان3707

51168عالء الدولهکوهنجانکوهنجانسروستان3708

116379قنبريکوهنجانکوهنجانسروستان3709

**قهوه خانه ملیکوهنجانکوهنجانسروستان3710
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**کارخانه فراوردههاي پروتیین فارسکوهنجانکوهنجانسروستان3711

116331کمال آبادکوهنجانکوهنجانسروستان3712

**کوره آجرپزيکوهنجانکوهنجانسروستان3713

**گارگاه آسفالت سرریگ بندرکوهنجانکوهنجانسروستان3714

**گاوداريکوهنجانکوهنجانسروستان3715

**گاوداري شهسواريکوهنجانکوهنجانسروستان3716

**مرغداري بذرافکنکوهنجانکوهنجانسروستان3717

**مرغداري شهریزيکوهنجانکوهنجانسروستان3718

**مزرعه انصاريکوهنجانکوهنجانسروستان3719

**مزرعه شورابکوهنجانکوهنجانسروستان3720

**مزرعه صفی آبادکوهنجانکوهنجانسروستان3721

**مزرعه معمرکوهنجانکوهنجانسروستان3722

198655بکتمهارلوکوهنجانسروستان3723

126444پشت پرمهارلوکوهنجانسروستان3724

50165دوبنهمهارلوکوهنجانسروستان3725

**شرکت نمک فاممهارلوکوهنجانسروستان3726

233819محمودآبادمهارلوکوهنجانسروستان3727

**مزرعه باغکمهارلوکوهنجانسروستان3728

40116مهارلومهارلوکوهنجانسروستان3729

198685مهارلوکهنهمهارلوکوهنجانسروستان3730

7422,381مهارلونومهارلوکوهنجانسروستان3731

1952امیرآباد55سروستانمرکزيسروستان3732

2052امیرآباد56سروستانمرکزيسروستان3733

**پادگان امام خامنه ايسروستانمرکزيسروستان3734

**پاسگاه جنگلبانی سروستانسروستانمرکزيسروستان3735

614پروژه باغ شهر رضوانسروستانمرکزيسروستان3736

**پمپ بنزینسروستانمرکزيسروستان3737

2361تل پوكسروستانمرکزيسروستان3738

**تلمبه سید جالل قریشیسروستانمرکزيسروستان3739
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**دانشگاه ازادسروستانمرکزيسروستان3740

**دانشگاه پیام نورسروستانمرکزيسروستان3741

65209دولتآبادسروستانمرکزيسروستان3742

**ذرت خشک کنی فریدونیسروستانمرکزيسروستان3743

**رباطسروستانمرکزيسروستان3744

**شهرك صنعتی سروستانسروستانمرکزيسروستان3745

1550قدح فرسروستانمرکزيسروستان3746

**کارخانه سپیددانهسروستانمرکزيسروستان3747

**کارخانه نمک بلور پارسسروستانمرکزيسروستان3748

3241,086کت گنبدسروستانمرکزيسروستان3749

79239کنوسروستانمرکزيسروستان3750

**گاوداري اسماعیلیسروستانمرکزيسروستان3751

111380گله داري تل پوكسروستانمرکزيسروستان3752

**گله داري رجبیسروستانمرکزيسروستان3753

1447له قولسروستانمرکزيسروستان3754

**مرغداري قدرتیسروستانمرکزيسروستان3755

**مرغداري کرمیسروستانمرکزيسروستان3756

**مزرعه مزارعسروستانمرکزيسروستان3757

1743معدن سنگ نمکسروستانمرکزيسروستان3758

**منبع اب شهرداريسروستانمرکزيسروستان3759

**منبع آب وزارت نیروسروستانمرکزيسروستان3760

**منطقه کورهسروستانمرکزيسروستان3761

**میدان تیر هوابردسروستانمرکزيسروستان3762

72247اردوگاه شهیدبهشتیشوریچهمرکزيسروستان3763

631امامزاده محمدشوریچهمرکزيسروستان3764

**ایستگاه چهارم و هشتم گاز سراسريشوریچهمرکزيسروستان3765

**باغ زیتون اصانلوشوریچهمرکزيسروستان3766

**پست فشارگازشوریچهمرکزيسروستان3767

**تلمبه اسفرجانیشوریچهمرکزيسروستان3768
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**تلمبه پرویزيشوریچهمرکزيسروستان3769

**تلمبه سیف الدینیشوریچهمرکزيسروستان3770

**تلمبه عدالتیشوریچهمرکزيسروستان3771

**تلمبه فیروزتوسلیشوریچهمرکزيسروستان3772

**تلمبه قبادیوسفیشوریچهمرکزيسروستان3773

828تلمبه کاکادانشوریچهمرکزيسروستان3774

**تلمبه نجف توسلیشوریچهمرکزيسروستان3775

**تلمبه هوشمندشوریچهمرکزيسروستان3776

**چاه نفت درحال احداثشوریچهمرکزيسروستان3777

**حسن آبادشوریچهمرکزيسروستان3778

932حسین آبادشوریچهمرکزيسروستان3779

3791,211دهنوشوریچهمرکزيسروستان3780

102315رکن آبادشوریچهمرکزيسروستان3781

**سددرحال احداثشوریچهمرکزيسروستان3782

75278سرونخوديشوریچهمرکزيسروستان3783

269921شورجهشوریچهمرکزيسروستان3784

277874طالببیگیشوریچهمرکزيسروستان3785

**قصرساسانشوریچهمرکزيسروستان3786

**کارخانه اسفالتشوریچهمرکزيسروستان3787

37143کمرزردشوریچهمرکزيسروستان3788

**محیط بانی میرمحمديشوریچهمرکزيسروستان3789

**مزرعه انصاريشوریچهمرکزيسروستان3790

**مزرعه شفیعیشوریچهمرکزيسروستان3791

**مزرعه مصطفی یزدانخواهشوریچهمرکزيسروستان3792

**مزرعه ملتیشوریچهمرکزيسروستان3793

82290مومن آبادشوریچهمرکزيسروستان3794

4091,356نظرآبادشوریچهمرکزيسروستان3795

37103هزاردرهشوریچهمرکزيسروستان3796

52161یوردهاي عبدل یوسفیشوریچهمرکزيسروستان3797
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1963یوردهاي میرکیشوریچهمرکزيسروستان3798

723اسالم آباددشت ارژنارژنشیراز3799

**باغ عبداهللا کشکولیدشت ارژنارژنشیراز3800

**باغ علم نادريدشت ارژنارژنشیراز3801

**باغ قربانعلی اژدريدشت ارژنارژنشیراز3802

**باغ قربانعلی طاهري و داراب زنديدشت ارژنارژنشیراز3803

2284بردخرمابنروددشت ارژنارژنشیراز3804

42159بیدقطاربن روددشت ارژنارژنشیراز3805

1858بیستوندشت ارژنارژنشیراز3806

**پارك ملی ارژندشت ارژنارژنشیراز3807

37122تل کره اي بنروددشت ارژنارژنشیراز3808

**تلمبه منوچهر کاویانیدشت ارژنارژنشیراز3809

2721,010چهل چشمه کرونیدشت ارژنارژنشیراز3810

6932,340دشت ارژندشت ارژنارژنشیراز3811

140485زنگنه بنروددشت ارژنارژنشیراز3812

**شرکت تعاونی تولیدي گوساله پرواري شیرازدشت ارژنارژنشیراز3813

**قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاءدشت ارژنارژنشیراز3814

413قلعه کربالیی محمدعلیدشت ارژنارژنشیراز3815

**کوه بیلدشت ارژنارژنشیراز3816

**گاوداري دشت ارژندشت ارژنارژنشیراز3817

**مجتمع صنعتی طیور مرغداري کوهدشتدشت ارژنارژنشیراز3818

54167مختارآبادبنروددشت ارژنارژنشیراز3819

3492مرادآباددشت ارژنارژنشیراز3820

**مزرعه اب چردشت ارژنارژنشیراز3821

**مزرعه ابراهیم جهانگیريدشت ارژنارژنشیراز3822

**مزرعه خلیفه بخشی زادهدشت ارژنارژنشیراز3823

**مزرعه دره گل زرديدشت ارژنارژنشیراز3824

**مزرعه کرم اله استواردشت ارژنارژنشیراز3825

**مزرعه گل خواجه ايدشت ارژنارژنشیراز3826
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**مزرعه منصورکاویانی وزنديدشت ارژنارژنشیراز3827

**مزرعه موربیددشت ارژنارژنشیراز3828

**مزرعه موردل باالدشت ارژنارژنشیراز3829

**مزرعه نمدمالیدشت ارژنارژنشیراز3830

**مزرعه نه سرهدشت ارژنارژنشیراز3831

818موردرازبنروددشت ارژنارژنشیراز3832

**مهرعلی خان بن روددشت ارژنارژنشیراز3833

**نجف آباد بنروددشت ارژنارژنشیراز3834

**اردوگاه فرهنگی تربیتی هالل احمرقره چمنارژنشیراز3835

45180اسالم آبادچهل چشمهقره چمنارژنشیراز3836

66224الیاس آبادقره چمنارژنشیراز3837

**ایستگاه برق کوهمرهقره چمنارژنشیراز3838

**ایستگاه ترویج وتولیدبذرشهیدیعقوبیقره چمنارژنشیراز3839

**ایستگاه مخابراتقره چمنارژنشیراز3840

**ایستگاه مخابراتی ده شیخقره چمنارژنشیراز3841

**باسکول 60 تنی اتحادقره چمنارژنشیراز3842

1851پراشکفتقره چمنارژنشیراز3843

**پرورش اسبقره چمنارژنشیراز3844

2368پس کوهکقره چمنارژنشیراز3845

**پیربردقره چمنارژنشیراز3846

**جدول نوقره چمنارژنشیراز3847

81281چراب قلندريقره چمنارژنشیراز3848

3382چرامکانقره چمنارژنشیراز3849

**چشمه فاطمیقره چمنارژنشیراز3850

1347چشمه قرق چینقره چمنارژنشیراز3851

118398حاجی آبادقره چمنارژنشیراز3852

1546حاجی آبادپس کوهکقره چمنارژنشیراز3853

206798حسین آبادقره چمنارژنشیراز3854

**حیدرآبادقره چمنارژنشیراز3855
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**خداآبادقره چمنارژنشیراز3856

4261,589خیرآبادقره چمنارژنشیراز3857

**دره گزدانقره چمنارژنشیراز3858

43150دره مارونقره چمنارژنشیراز3859

614دره یزدانقره چمنارژنشیراز3860

**دستان آبادقره چمنارژنشیراز3861

**دولت آبادقره چمنارژنشیراز3862

**دولتآبادقره چمنارژنشیراز3863

79289ده شیخقره چمنارژنشیراز3864

3451,165دهنوقلندريقره چمنارژنشیراز3865

52177زاخردقره چمنارژنشیراز3866

62236سجادیه گیاه زارقره چمنارژنشیراز3867

40126سرمورقره چمنارژنشیراز3868

2073سعادت آبادقره چمنارژنشیراز3869

**شرکت ارژن ماکارونی فارسقره چمنارژنشیراز3870

**شرکت تعاونی ارژن برودتقره چمنارژنشیراز3871

**شرکت تعاونی روستایی خان زینالقره چمنارژنشیراز3872

**شرکت قره آغاجقره چمنارژنشیراز3873

**شریف آبادقره چمنارژنشیراز3874

167588شهرك شهید مراديقره چمنارژنشیراز3875

47169علی آباد قراچهقره چمنارژنشیراز3876

**قهوه خانه چهل چشمهقره چمنارژنشیراز3877

**قهوه خانه حسین آبادقره چمنارژنشیراز3878

**کارخانه اسفالتقره چمنارژنشیراز3879

**کارخانه اسفالت حسین آبادقره چمنارژنشیراز3880

**کارخانه اسفالت زروان راهقره چمنارژنشیراز3881

**کارخانه آسفالت نوگرامقره چمنارژنشیراز3882

**کارخانه آسفالت یگان بتونقره چمنارژنشیراز3883

**کارخانه شن وماسه شیرازشن فاز2قره چمنارژنشیراز3884
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**کارخانه فوالدنورقره چمنارژنشیراز3885

**کارکاه شن وماسه شیرازقره چمنارژنشیراز3886

**کارگاههاي خانه زنیانقره چمنارژنشیراز3887

3397کمرآبادارنديقره چمنارژنشیراز3888

**کوره گچ بواشقره چمنارژنشیراز3889

**گاوداري حاج عابديقره چمنارژنشیراز3890

**گاوداري حاجعلیقره چمنارژنشیراز3891

**گاوداري زرعقره چمنارژنشیراز3892

**گاوداري شکراهللا مومن زادهقره چمنارژنشیراز3893

**گاوداري مهرپورقره چمنارژنشیراز3894

33115گچ نقاشیقره چمنارژنشیراز3895

**گشتاسب آبادقره چمنارژنشیراز3896

**مرغداري بصیريقره چمنارژنشیراز3897

**مرغداري تالشقره چمنارژنشیراز3898

**مرغداري سعیديقره چمنارژنشیراز3899

410مزرعه جوزارقره چمنارژنشیراز3900

**مزرعه خوکندقره چمنارژنشیراز3901

**مزرعه رحمت آبادقره چمنارژنشیراز3902

**مزرعه قارچ فارسقره چمنارژنشیراز3903

**مزرعه کیان دشتقره چمنارژنشیراز3904

36112ملکآبادقره چمنارژنشیراز3905

**موردسوسنیقره چمنارژنشیراز3906

**موسسه راهسازي فجرقره چمنارژنشیراز3907

512نسیم آبادقره چمنارژنشیراز3908

219752همت آبادقره چمنارژنشیراز3909

**ابسردکوهمره سرخیارژنشیراز3910

2693اسالم آبادکوهمره سرخیارژنشیراز3911

31115امیرآبادکوهمره سرخیارژنشیراز3912

200703بگدانهکوهمره سرخیارژنشیراز3913
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1868بن زردکوهمره سرخیارژنشیراز3914

43155بندویهکوهمره سرخیارژنشیراز3915

79299بنگرکوهمره سرخیارژنشیراز3916

928بهارهکوهمره سرخیارژنشیراز3917

**پروژه بزرگ باغ گلهاي ایثارکوهمره سرخیارژنشیراز3918

45137جمالیکوهمره سرخیارژنشیراز3919

103366چشمه برديکوهمره سرخیارژنشیراز3920

49169چنارفاریابکوهمره سرخیارژنشیراز3921

51179چناركکوهمره سرخیارژنشیراز3922

**خانگاهکوهمره سرخیارژنشیراز3923

**خون حاجیکوهمره سرخیارژنشیراز3924

**دریاهککوهمره سرخیارژنشیراز3925

2275ده سروکوهمره سرخیارژنشیراز3926

**ده نمککوهمره سرخیارژنشیراز3927

**رخسنهکوهمره سرخیارژنشیراز3928

229764رمغانکوهمره سرخیارژنشیراز3929

82272ریچیکوهمره سرخیارژنشیراز3930

146567سبوكکوهمره سرخیارژنشیراز3931

114450سعادت آبادکوهمره سرخیارژنشیراز3932

**شرکت خدمات ساختمانی سبزدشتکوهمره سرخیارژنشیراز3933

**شرکت فراورده هاي لبنی رامککوهمره سرخیارژنشیراز3934

130446شکفتکوهمره سرخیارژنشیراز3935

49165فتح آبادسفلیکوهمره سرخیارژنشیراز3936

47184فتح آبادعلیاکوهمره سرخیارژنشیراز3937

**فرآورده هاي گوشتی دمسکوهمره سرخیارژنشیراز3938

**فرآورده هاي گوشتی صدكکوهمره سرخیارژنشیراز3939

**کارخانه صنایع پالستیک گلیژهکوهمره سرخیارژنشیراز3940

**کارگاه شن و ماسه شهرداريکوهمره سرخیارژنشیراز3941

**کارگاه شن وماسه شهرداريکوهمره سرخیارژنشیراز3942
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**کازركکوهمره سرخیارژنشیراز3943

52151کراچکوهمره سرخیارژنشیراز3944

66230کره بسکوهمره سرخیارژنشیراز3945

79289کورزگ نوکوهمره سرخیارژنشیراز3946

**گاوداري لطفیکوهمره سرخیارژنشیراز3947

66224ماسرم سفلیکوهمره سرخیارژنشیراز3948

35118ماسرم علیاکوهمره سرخیارژنشیراز3949

**مجتمع مرغ شیرازپارسکوهمره سرخیارژنشیراز3950

**مرغداري احمد باقريکوهمره سرخیارژنشیراز3951

**مزرعه بنی ثابت رايکوهمره سرخیارژنشیراز3952

**مزرعه بهرام عسکريکوهمره سرخیارژنشیراز3953

**مزرعه جهانگیرنامداريکوهمره سرخیارژنشیراز3954

**مزرعه سیاوشکوهمره سرخیارژنشیراز3955

**مزرعه محمدبارانیکوهمره سرخیارژنشیراز3956

**مزرعه وجدانیکوهمره سرخیارژنشیراز3957

212755مسقانکوهمره سرخیارژنشیراز3958

**آبادخورهبندامیرزرقانشیراز3959

82274اتابکبندامیرزرقانشیراز3960

**اسماعیل آبادبندامیرزرقانشیراز3961

33119اکرادبندامیرزرقانشیراز3962

**انبار کشاورزي اسمعیل کاظمیبندامیرزرقانشیراز3963

3601,172بندامیربندامیرزرقانشیراز3964

**تلمبه عباس زارعبندامیرزرقانشیراز3965

111365حسین آبادبندامیرزرقانشیراز3966

77246خیرآباد نامیبندامیرزرقانشیراز3967

**دامداري ابراهیم کاظمیبندامیرزرقانشیراز3968

**دامداري حاج محمودصادقیانبندامیرزرقانشیراز3969

2896درمنه زاربندامیرزرقانشیراز3970

33110درمنه زار 2بندامیرزرقانشیراز3971
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84280دژآبادبندامیرزرقانشیراز3972

38130دولت آبادبندامیرزرقانشیراز3973

**ده کیالکبندامیرزرقانشیراز3974

414ده میدانبندامیرزرقانشیراز3975

33110سبزآبادبندامیرزرقانشیراز3976

**شرکت سبز دشتبندامیرزرقانشیراز3977

6572,438شولبندامیرزرقانشیراز3978

**شهرخواستبندامیرزرقانشیراز3979

39111صدرآبادبندامیرزرقانشیراز3980

**عبدالکریمیبندامیرزرقانشیراز3981

1961فیروزيبندامیرزرقانشیراز3982

205705قربان لکبندامیرزرقانشیراز3983

39134کال سیاهبندامیرزرقانشیراز3984

79288کوهکبندامیرزرقانشیراز3985

31112کوهک 2بندامیرزرقانشیراز3986

**گاوداري یزدان پناهبندامیرزرقانشیراز3987

**گره دانبندامیرزرقانشیراز3988

**گله داري محمدرضاخدایاريبندامیرزرقانشیراز3989

**گله دانی امیريبندامیرزرقانشیراز3990

37128الهیجیبندامیرزرقانشیراز3991

156508محمودآبادبندامیرزرقانشیراز3992

**مزرعه حسین یزدان پناهبندامیرزرقانشیراز3993

**مزرعه دولت آبادبندامیرزرقانشیراز3994

**مزرعه شمس آبادبندامیرزرقانشیراز3995

**مزرعه نورم قاضیبندامیرزرقانشیراز3996

34123ملک آبادبندامیرزرقانشیراز3997

3093اصف آبادرحمت آبادزرقانشیراز3998

1444اق جلورحمت آبادزرقانشیراز3999

121420بشنگانرحمت آبادزرقانشیراز4000
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1,0203,402رحمت آبادرحمت آبادزرقانشیراز4001

45134فتوح آبادرحمت آبادزرقانشیراز4002

30108فیض آبادرحمت آبادزرقانشیراز4003

617قلعه گچیرحمت آبادزرقانشیراز4004

**کارگاه بلوك زنیرحمت آبادزرقانشیراز4005

128417کورکیرحمت آبادزرقانشیراز4006

**گاوداري اسدپوررحمت آبادزرقانشیراز4007

**گاوداري کشاورزرحمت آبادزرقانشیراز4008

40141مغرب 2رحمت آبادزرقانشیراز4009

111384مقربرحمت آبادزرقانشیراز4010

217698مهریانرحمت آبادزرقانشیراز4011

108342مهمان آبادرحمت آبادزرقانشیراز4012

**اردوگاه فرهنگی محمد رسول اهللازرقانزرقانشیراز4013

**باغ داریوش حمزويزرقانزرقانشیراز4014

**باغ وحشزرقانزرقانشیراز4015

**پادگان اموزشی احمدبن موسیزرقانزرقانشیراز4016

416پاالیشگاه شیراززرقانزرقانشیراز4017

**پمپبنزین حاج علی کوششزرقانزرقانشیراز4018

**تلمبه حمزويزرقانزرقانشیراز4019

**تلمبه ساتیارزرقانزرقانشیراز4020

**تلمبه مسیحزرقانزرقانشیراز4021

**توسعه کشت ذرتزرقانزرقانشیراز4022

**دامداري حسین آبادزرقانزرقانشیراز4023

**دامداري فرج پورزرقانزرقانشیراز4024

**دامداریهاي برافتابزرقانزرقانشیراز4025

**دامداریهاي نسازرقانزرقانشیراز4026

**شرکت دشت نشازرقانزرقانشیراز4027

**شرکت قند فارسزرقانزرقانشیراز4028

**صدر شیمیزرقانزرقانشیراز4029
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620قبطرقلوي سفلیزرقانزرقانشیراز4030

**قبطرقلوي علیازرقانزرقانشیراز4031

**قهوه خانه آب باریکزرقانزرقانشیراز4032

**کارخانه ارد سپیدانزرقانزرقانشیراز4033

229833کارخانه شالی کوبیزرقانزرقانشیراز4034

**کفه اهوچرزرقانزرقانشیراز4035

**گاوداري حاج خلیلزرقانزرقانشیراز4036

**متل دنازرقانزرقانشیراز4037

**مرغداري محمديزرقانزرقانشیراز4038

**مزرعه ناروندزرقانزرقانشیراز4039

**منطقه برافتابزرقانزرقانشیراز4040

56منطقه حسین آبادزرقانزرقانشیراز4041

**منطقه نسازرقانزرقانشیراز4042

**اردوگاه تربیتی امام علیبیدزردمرکزيشیراز4043

237797اسماعیل آباد قره باغبیدزردمرکزيشیراز4044

**ایستگاه تقلیل فشارگازبیدزردمرکزيشیراز4045

**باغ تدینبیدزردمرکزيشیراز4046

6732,354بیدزردسفلیبیدزردمرکزيشیراز4047

5131,808بیدزردعلیابیدزردمرکزيشیراز4048

**پاسارگاد مرغبیدزردمرکزيشیراز4049

**پاسگاه بابا حاجیبیدزردمرکزيشیراز4050

1,7136,170تفهیانبیدزردمرکزيشیراز4051

**تنگ نظريبیدزردمرکزيشیراز4052

**توانیربیدزردمرکزيشیراز4053

5411,806ده نوبیدزردمرکزيشیراز4054

7822,636دهک قره باغبیدزردمرکزيشیراز4055

**شرکت تعاونی گلخانه اي صنعت سبز شیرازبیدزردمرکزيشیراز4056

1,4654,856ظفرآبادبیدزردمرکزيشیراز4057

47179قلعه نو قره باغبیدزردمرکزيشیراز4058

صفحه 140



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**کارگاه تولید محصوالت سیمانیبیدزردمرکزيشیراز4059

821کارگاههاي ده نوبیدزردمرکزيشیراز4060

146497کوشکخلیلبیدزردمرکزيشیراز4061

**گاوداري عبداهللا ظفرآباديبیدزردمرکزيشیراز4062

622گزگ عباس آبادبیدزردمرکزيشیراز4063

**گله داري نمازيبیدزردمرکزيشیراز4064

47مجتمع فدكبیدزردمرکزيشیراز4065

**مجموعه باغات پردیس 1بیدزردمرکزيشیراز4066

**مجموعه باغات پردیس 2بیدزردمرکزيشیراز4067

244875محمودآبادبیدزردمرکزيشیراز4068

**مرغ تک شیرازبیدزردمرکزيشیراز4069

**مرغداري فارس ماکیانبیدزردمرکزيشیراز4070

**مرغداري مرغک زیبابیدزردمرکزيشیراز4071

717مزرعه چاه انجیربیدزردمرکزيشیراز4072

**مزرعه ده بزرگیبیدزردمرکزيشیراز4073

**مزرعه عباس ظفرآباديبیدزردمرکزيشیراز4074

**مزرعه کمیته امام خمینیبیدزردمرکزيشیراز4075

**مزرعه محمدعلی ظفرآباديبیدزردمرکزيشیراز4076

**مزرعه نصراهللا ظفرآباديبیدزردمرکزيشیراز4077

**نیروگاه برق و نیروگاه خورشیدي وزارت نیروبیدزردمرکزيشیراز4078

4251,399ایزدخواستداریانمرکزيشیراز4079

**باغات ده داشیداریانمرکزيشیراز4080

**باغات قراولداریانمرکزيشیراز4081

**باغات و دامداریهاي سعديداریانمرکزيشیراز4082

97300بردجداریانمرکزيشیراز4083

**پاسگاه شکاربانی کاظمیداریانمرکزيشیراز4084

**پروژه الدنداریانمرکزيشیراز4085

5591,795تربرجعفريداریانمرکزيشیراز4086

86293تربرساداتداریانمرکزيشیراز4087
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5021,755تربرالي بیشهداریانمرکزيشیراز4088

2035خالدآبادداریانمرکزيشیراز4089

**دامداري فهندژداریانمرکزيشیراز4090

**دانشگاه ازاد داریونداریانمرکزيشیراز4091

3741,143دودجداریانمرکزيشیراز4092

**ذرت خشک کنی زردانهداریانمرکزيشیراز4093

416ذرت خشک کنی نادرعلیزادهداریانمرکزيشیراز4094

26101سه تالنداریانمرکزيشیراز4095

**شرکت برق سعديداریانمرکزيشیراز4096

**شرکت پاك نظیف شیرازداریانمرکزيشیراز4097

**شرکت توسعه باغات فارسداریانمرکزيشیراز4098

**طرح فالحت در فراغتداریانمرکزيشیراز4099

**طرح فالحت در فراغت دشتکوهداریانمرکزيشیراز4100

**کارخانه آجرسفالیداریانمرکزيشیراز4101

**کارگاههاي برون شهريداریانمرکزيشیراز4102

**کاظم آبادداریانمرکزيشیراز4103

246753کوشک موالداریانمرکزيشیراز4104

**گاوداري زارعداریانمرکزيشیراز4105

**گورستان درحال ساختداریانمرکزيشیراز4106

**مرغداريداریانمرکزيشیراز4107

**مرغداري زارعداریانمرکزيشیراز4108

**مزرعه اکرم ولی شاهیداریانمرکزيشیراز4109

**مزرعه پیربادامداریانمرکزيشیراز4110

**مزرعه حسین شیروانیداریانمرکزيشیراز4111

**مزرعه قره خان قنبريداریانمرکزيشیراز4112

**مصطفی عبدالهیداریانمرکزيشیراز4113

**منطقه دیندارلوداریانمرکزيشیراز4114

410منطقه سه تالنداریانمرکزيشیراز4115

**میشدان بزرگداریانمرکزيشیراز4116
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**میشدان کوچکداریانمرکزيشیراز4117

115386اب پردهدراگمرکزيشیراز4118

**اب زنگیدراگمرکزيشیراز4119

3801,256انجیرهدراگمرکزيشیراز4120

5992,718باجگاهدراگمرکزيشیراز4121

**باغ پارادایزدراگمرکزيشیراز4122

**باغها? تپه سبزدراگمرکزيشیراز4123

1743پروژه کوثردراگمرکزيشیراز4124

**پمپ بنزیندراگمرکزيشیراز4125

620تنگ کبوتريدراگمرکزيشیراز4126

1864جدول نودراگمرکزيشیراز4127

1861حسین آباددراگمرکزيشیراز4128

**زیباشهردراگمرکزيشیراز4129

519شرکت کولر هوایی آباندراگمرکزيشیراز4130

**شریف آباددراگمرکزيشیراز4131

**علی آباددراگمرکزيشیراز4132

**فرمانده اي مخابرات الکترونیکدراگمرکزيشیراز4133

1,1573,953قالتدراگمرکزيشیراز4134

3793کارخانه شرکت شیرازالکتروددراگمرکزيشیراز4135

**کارگاه شن و ماسه صالحیاندراگمرکزيشیراز4136

**کارگاه شن و ماسه صنایع فجردراگمرکزيشیراز4137

**کارگاههاي شن و ماسهدراگمرکزيشیراز4138

4661,673کلستاندراگمرکزيشیراز4139

2881,005کودیاندراگمرکزيشیراز4140

42138معدن شن و ماسه گویم شیرازدراگمرکزيشیراز4141

**منصور آباد قصرالدشتدراگمرکزيشیراز4142

**منطقه صنعتیدراگمرکزيشیراز4143

**موردرازدراگمرکزيشیراز4144

**مهدیهدراگمرکزيشیراز4145
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**میرشرفیدراگمرکزيشیراز4146

76231احمدآبادسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4147

152485اسالم آبادسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4148

2674ال سعديسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4149

94312ایورسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4150

111341باب ایورسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4151

**بدیجانسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4152

**پادگان سپاهسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4153

185489چنارمیشوانسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4154

**حصار بلوكسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4155

74246خارگانسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4156

146545خانه خمیس سفلیسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4157

102334خانه خمیس علیاسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4158

73244دارنجانسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4159

100324درهسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4160

40140دهداري شورابسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4161

1562دهنوشورابسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4162

928سهل آبادسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4163

69237شکرآبادسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4164

91330شورابسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4165

4401,621شهرك غدیرسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4166

94360شیب جدولسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4167

99336عباس آبادسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4168

**علی آبادخوشابلوسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4169

**فرجانسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4170

298810قلعه چوبیسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4171

6072,116کدنجسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4172

**گاوداري کیمیاي کوهستانسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4173

**گردان 241تانکسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4174
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**گلخانه سیاخسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4175

36134محمود آبادسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4176

30117محمودآبادسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4177

**مرغداري اسماعیل شکوهیسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4178

**مزرعه اکبرکامرانیسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4179

**مزرعه حاجی بهاالدینسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4180

1440مله گالهسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4181

**موسسه فالحت در فراغت فاز 2 و3سیاخ دارنگونمرکزيشیراز4182

**موسسه فالحت در فراغت فاز1سیاخ دارنگونمرکزيشیراز4183

59213مهدي آبادسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4184

3279نوروزانسیاخ دارنگونمرکزيشیراز4185

**اردوگاه معتادینقره باغمرکزيشیراز4186

**مهارلوقره باغمرکزيشیراز4187

251768اسالملوایلیقره باغمرکزيشیراز4188

**امام زاده سیدابواسحاققره باغمرکزيشیراز4189

**انبار بازیافت شهرداريقره باغمرکزيشیراز4190

**انبار بنیاد جانبازانقره باغمرکزيشیراز4191

**انبار جوکارقره باغمرکزيشیراز4192

416انبارجهادسازندگی /پادگان شهیدخلیل پقره باغمرکزيشیراز4193

**ایستگاه ارتباطات رادیوییقره باغمرکزيشیراز4194

**باغ انتظامقره باغمرکزيشیراز4195

**باغ حاج فتح اله صفاییقره باغمرکزيشیراز4196

2594باغ خشروقره باغمرکزيشیراز4197

**باغ دهقانقره باغمرکزيشیراز4198

96332برمشورسفلیقره باغمرکزيشیراز4199

3051,050برمشورعلیاقره باغمرکزيشیراز4200

616بیدكقره باغمرکزيشیراز4201

**پادگان ولیعصرقره باغمرکزيشیراز4202

**پایگاه هوایی سپاهقره باغمرکزيشیراز4203
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418پل فساقره باغمرکزيشیراز4204

**پمپاژ بند پوشانقره باغمرکزيشیراز4205

**پمپبنزینقره باغمرکزيشیراز4206

**تاسیسات گازقره باغمرکزيشیراز4207

**تاالر پایالكقره باغمرکزيشیراز4208

**تقویت فشارگازقره باغمرکزيشیراز4209

**تلمبه طهماسبقره باغمرکزيشیراز4210

5602,003جرسقانقره باغمرکزيشیراز4211

**جعفرآبادقره باغمرکزيشیراز4212

**جمال آبادقره باغمرکزيشیراز4213

148521چشمه سیدصفريقره باغمرکزيشیراز4214

**چنار ادارقره باغمرکزيشیراز4215

190731حسن آبادقره باغمرکزيشیراز4216

3351,179خاتونکقره باغمرکزيشیراز4217

**دنا ماکارونقره باغمرکزيشیراز4218

95305دودمانقره باغمرکزيشیراز4219

**دهکده سالمیقره باغمرکزيشیراز4220

**رحیم علیکم السالمقره باغمرکزيشیراز4221

2,5248,734سلطان آبادقره باغمرکزيشیراز4222

199726سنجانکقره باغمرکزيشیراز4223

2,92010,280شاپورجانقره باغمرکزيشیراز4224

618شرکت ارم کوشاقره باغمرکزيشیراز4225

**شرکت الومینیوم 1آنادایزفارس كقره باغمرکزيشیراز4226

**شرکت تعاونی مرغ دراجقره باغمرکزيشیراز4227

**شرکت تهیه وتوزیع دام فارسقره باغمرکزيشیراز4228

**شرکت حصار بلوكقره باغمرکزيشیراز4229

**شرکت دوان صنعتقره باغمرکزيشیراز4230

**شرکت صادق شیرازقره باغمرکزيشیراز4231

**شرکت صمغ کاران فارسقره باغمرکزيشیراز4232
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**شهرك ترافیکیقره باغمرکزيشیراز4233

**شهرك جواداالیمهقره باغمرکزيشیراز4234

115399شهرك دامدارانقره باغمرکزيشیراز4235

186648شهرك سیدعالالدین حسینقره باغمرکزيشیراز4236

31112شهرك صنعتیقره باغمرکزيشیراز4237

130392شهرك صنعتی شیرازقره باغمرکزيشیراز4238

277646علی آباد قره باغقره باغمرکزيشیراز4239

**قلعه امیریهقره باغمرکزيشیراز4240

**کارخانجات زیمنکوقره باغمرکزيشیراز4241

**کارخانه اسفالت سازيقره باغمرکزيشیراز4242

**کارخانه آسفالتقره باغمرکزيشیراز4243

**کارخانه آسفالت ایمان راه آسفالتقره باغمرکزيشیراز4244

**کارخانه شرکت تولیدي سافومقره باغمرکزيشیراز4245

**کارخانه شن و ماسه مروارید سفید شیرازقره باغمرکزيشیراز4246

**کارگاه پارس کمپرسورقره باغمرکزيشیراز4247

**کارگاههاي پل فساقره باغمرکزيشیراز4248

1,6155,689کرونیقره باغمرکزيشیراز4249

8756,424کفريقره باغمرکزيشیراز4250

1,1403,871کوشک بیدكقره باغمرکزيشیراز4251

1,3895,039کیان آبادقره باغمرکزيشیراز4252

**گاوداري باباخانیقره باغمرکزيشیراز4253

**گاوداري عباسیقره باغمرکزيشیراز4254

7432,545گچیقره باغمرکزيشیراز4255

**گورستان ارامنهقره باغمرکزيشیراز4256

**مجتمع کارگاههاي سنگبريقره باغمرکزيشیراز4257

4411,524محمودآبادقره باغمرکزيشیراز4258

**محمودآبادوقفیقره باغمرکزيشیراز4259

**مزرعه برده گرقره باغمرکزيشیراز4260

**معدن سنگ گچقره باغمرکزيشیراز4261
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**معدن شن و ماسه محمد رسول اهللاقره باغمرکزيشیراز4262

1558منازل سپاهقره باغمرکزيشیراز4263

**منبع نفت دره شهرقره باغمرکزيشیراز4264

**منطقه حمزه ايقره باغمرکزيشیراز4265

**منطقه صنعتیقره باغمرکزيشیراز4266

1133منطقه ویژه اقتصاديقره باغمرکزيشیراز4267

**میدان تره بار شیرازقره باغمرکزيشیراز4268

61214نجم آبادقره باغمرکزيشیراز4269

195692اقبال آبادکفتركمرکزيشیراز4270

220731بوانککفتركمرکزيشیراز4271

6442,178بهارانکفتركمرکزيشیراز4272

1652جمال آبادکفتركمرکزيشیراز4273

2781چاه شیرینکفتركمرکزيشیراز4274

**چاه نفت شماره 6کفتركمرکزيشیراز4275

168562خلجويکفتركمرکزيشیراز4276

**درب مسجدکفتركمرکزيشیراز4277

**شرکت شیراز آسفالتکفتركمرکزيشیراز4278

271882علی آباد کفتركکفتركمرکزيشیراز4279

37109قندیلککفتركمرکزيشیراز4280

**کشت و صنعت دامپروري فارسکفتركمرکزيشیراز4281

7622,526کفتركکفتركمرکزيشیراز4282

9542,880گرد خونکفتركمرکزيشیراز4283

**مرغداري ترابیکفتركمرکزيشیراز4284

1261معدن ماسهکفتركمرکزيشیراز4285

9763,203مه فیروزانکفتركمرکزيشیراز4286

154523نیلگونککفتركمرکزيشیراز4287

**ایستگاه اب سنجیدژگاهدهرمفراشبند4288

**بنکوي علی قباددژگاهدهرمفراشبند4289

105384تل قمدژگاهدهرمفراشبند4290
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**تلمبه حسین پاکروشدژگاهدهرمفراشبند4291

722تلمبه عبدالحسین مرادپوردژگاهدهرمفراشبند4292

77291جوهريدژگاهدهرمفراشبند4293

99357دژگاهدژگاهدهرمفراشبند4294

252951دولتآباددژگاهدهرمفراشبند4295

132470دهنودژگاهدهرمفراشبند4296

49190سوارغیبدژگاهدهرمفراشبند4297

51190علمدان سفلیدژگاهدهرمفراشبند4298

83265علمدان علیادژگاهدهرمفراشبند4299

**کخکدژگاهدهرمفراشبند4300

190659گوريدژگاهدهرمفراشبند4301

51208مزرعه کورش آباددژگاهدهرمفراشبند4302

**مزرعه میان روددژگاهدهرمفراشبند4303

**مزرعه میان رود انبار سفیددژگاهدهرمفراشبند4304

**اب شیریندهرمدهرمفراشبند4305

180674احمدآباددهرمدهرمفراشبند4306

**امازاده شاه رحماندهرمدهرمفراشبند4307

89302امامزاده شهیددهرمدهرمفراشبند4308

**باغ اسالمیدهرمدهرمفراشبند4309

**تل نقاره گاوکاردهرمدهرمفراشبند4310

**تلمبه جعفرقربان رواندهرمدهرمفراشبند4311

**تلمبه حاتمیدهرمدهرمفراشبند4312

**تلمبه عبدالرحیم رواندهرمدهرمفراشبند4313

**تلمبه علیخان وبهمن رضاییدهرمدهرمفراشبند4314

**تلمبه عوض کریمیدهرمدهرمفراشبند4315

2287تلمبه محمودقباديدهرمدهرمفراشبند4316

**چاه چهل گزيدهرمدهرمفراشبند4317

**چاه شیریندهرمدهرمفراشبند4318

**چاه گاز 4دهرمدهرمفراشبند4319
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**چاه گاز شماره 110دهرمدهرمفراشبند4320

**چاه نفت 110/دهرمدهرمفراشبند4321

**چاه نفت 110/1دهرمدهرمفراشبند4322

**چاه نفت گردان کوهدهرمدهرمفراشبند4323

**چاه نفت ناركدهرمدهرمفراشبند4324

1021خورابدهرمدهرمفراشبند4325

56192دهگاهدهرمدهرمفراشبند4326

**ساختمان شهریاريدهرمدهرمفراشبند4327

**شرکت المهديدهرمدهرمفراشبند4328

**شرکت مهندسی ایراندهرمدهرمفراشبند4329

726شیخ ابوعلیدهرمدهرمفراشبند4330

**گل ریزكدهرمدهرمفراشبند4331

**مزرعه امراله رضاییدهرمدهرمفراشبند4332

**مزرعه انچه بیشهدهرمدهرمفراشبند4333

1962مزرعه چاه شیریندهرمدهرمفراشبند4334

**مزرعه حلقهدهرمدهرمفراشبند4335

**مزرعه لهراسبدهرمدهرمفراشبند4336

**معدن سورمهدهرمدهرمفراشبند4337

**نسادهرمدهرمفراشبند4338

622هادي آباددهرمدهرمفراشبند4339

**یوردعزیزتقی زادهدهرمدهرمفراشبند4340

**اسماعیل بندآویزمرکزيفراشبند4341

4031,389اویزآویزمرکزيفراشبند4342

**ایستگاه تقویت فشارگازآویزمرکزيفراشبند4343

**باندفرودگاهآویزمرکزيفراشبند4344

37134برآفتابآویزمرکزيفراشبند4345

**بزنآویزمرکزيفراشبند4346

90327بلوطآبادآویزمرکزيفراشبند4347

**بندریگ خرمالوآویزمرکزيفراشبند4348
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**بنکوي امیرخانلو2آویزمرکزيفراشبند4349

**بنکوي حسینلوآویزمرکزيفراشبند4350

**بنکوي حیدرلوآویزمرکزيفراشبند4351

**بنکوي خلیلیآویزمرکزيفراشبند4352

1452بنکوي دنگزلوآویزمرکزيفراشبند4353

**بنکوي غالمحسینلوآویزمرکزيفراشبند4354

413بنکوي قره یارلو خلفیآویزمرکزيفراشبند4355

86294بیرامیآویزمرکزيفراشبند4356

**پاالیشگاه اغارداالنآویزمرکزيفراشبند4357

147550پهناپهنآویزمرکزيفراشبند4358

46187تل گلیآویزمرکزيفراشبند4359

**تلمبه حاج میرزاحسنآویزمرکزيفراشبند4360

**تلمبه کاکاجان ترابیآویزمرکزيفراشبند4361

100379چاه شولیآویزمرکزيفراشبند4362

3051,236حسین آبادآویزمرکزيفراشبند4363

45159حیدريآویزمرکزيفراشبند4364

81267خرمایکآویزمرکزيفراشبند4365

**خسلآویزمرکزيفراشبند4366

39127خلجیآویزمرکزيفراشبند4367

108410داالنآویزمرکزيفراشبند4368

827ساختمان خونریزآویزمرکزيفراشبند4369

**شرکت زرین دشتآویزمرکزيفراشبند4370

**شرکت سه کاف/ کارگاه شرکت سایپم /آویزمرکزيفراشبند4371

**شرکت گازآویزمرکزيفراشبند4372

**شهرك پاالیشگاهآویزمرکزيفراشبند4373

40150شهید آقاییآویزمرکزيفراشبند4374

1549عباس آبادآویزمرکزيفراشبند4375

**قردتوآویزمرکزيفراشبند4376

78253قناتباغآویزمرکزيفراشبند4377
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**کمپشرکت اکرامانآویزمرکزيفراشبند4378

2589کناردانآویزمرکزيفراشبند4379

200993کنارمالکآویزمرکزيفراشبند4380

102376کورکیآویزمرکزيفراشبند4381

**گچ میرزاییآویزمرکزيفراشبند4382

1555گنبدآویزمرکزيفراشبند4383

1345مراديآویزمرکزيفراشبند4384

522مزرعه برچشمهآویزمرکزيفراشبند4385

1554مزرعه برمهآویزمرکزيفراشبند4386

614مزرعه چهل منیآویزمرکزيفراشبند4387

**مزرعه صادقیهآویزمرکزيفراشبند4388

**مزرعه علی آبادآویزمرکزيفراشبند4389

32111مزرعه قنبرآبادآویزمرکزيفراشبند4390

**مزرعه هوزنگآویزمرکزيفراشبند4391

**معدن سنگ مرمریت گنبدآویزمرکزيفراشبند4392

2787منصورآبادآویزمرکزيفراشبند4393

44187همت لوآویزمرکزيفراشبند4394

**اب نیلونوجینمرکزيفراشبند4395

1559ابگندونوجینمرکزيفراشبند4396

2285ابنونوجینمرکزيفراشبند4397

52181باچاننوجینمرکزيفراشبند4398

**بشورنوجینمرکزيفراشبند4399

1655بنکوي ابوالحسن بیکینوجینمرکزيفراشبند4400

**بنکوي رضایینوجینمرکزيفراشبند4401

**بنکوي زرگرنوجینمرکزيفراشبند4402

**بنکوي شهبازينوجینمرکزيفراشبند4403

**بنکوي قتلور هنگنوجینمرکزيفراشبند4404

**بنکوي قنبرينوجینمرکزيفراشبند4405

**بنکوي کله خورينوجینمرکزيفراشبند4406
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**بیدقطارنوجینمرکزيفراشبند4407

**تلمبه جهانگیرينوجینمرکزيفراشبند4408

**تلمبه معصوم فرامرزنیانوجینمرکزيفراشبند4409

**تیره کرملونوجینمرکزيفراشبند4410

40144جانی آبادنوجینمرکزيفراشبند4411

195696خانی یکنوجینمرکزيفراشبند4412

**خانیکنوجینمرکزيفراشبند4413

55171خورنوجینمرکزيفراشبند4414

101322خوشابنوجینمرکزيفراشبند4415

**رهنگنوجینمرکزيفراشبند4416

**ساالرينوجینمرکزيفراشبند4417

31113قرداش آبادنوجینمرکزيفراشبند4418

**قالتکنوجینمرکزيفراشبند4419

**گزبلندنوجینمرکزيفراشبند4420

2165مایینکنوجینمرکزيفراشبند4421

**مرغداري راستینوجینمرکزيفراشبند4422

**مزرعه بنی قطارنوجینمرکزيفراشبند4423

**مزرعه تلو تونوجینمرکزيفراشبند4424

**مزرعه چاه تیروکماننوجینمرکزيفراشبند4425

226929منصورآبادنوجینمرکزيفراشبند4426

**منگرگنوجینمرکزيفراشبند4427

45131ناركنوجینمرکزيفراشبند4428

4671,539اکبرآبادششدهششده وقره بالغفسا4429

**بهداري رحیمیششدهششده وقره بالغفسا4430

**پمپ بنزینششدهششده وقره بالغفسا4431

**تقی آبادششدهششده وقره بالغفسا4432

**تلمبه نعمت شاهینششدهششده وقره بالغفسا4433

113370حسین آبادششدهششده وقره بالغفسا4434

**حیدرآبادششدهششده وقره بالغفسا4435
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**درب تنگششدهششده وقره بالغفسا4436

254802دولت آبادششدهششده وقره بالغفسا4437

140441سروكششدهششده وقره بالغفسا4438

86254عباس آباداسکندريششدهششده وقره بالغفسا4439

**علی آبادششدهششده وقره بالغفسا4440

60223قادرآبادششدهششده وقره بالغفسا4441

3501,124کبک آبادششدهششده وقره بالغفسا4442

**کته نوششدهششده وقره بالغفسا4443

48161کریم آباداسکندريششدهششده وقره بالغفسا4444

**کوره هاي آجرپزيششدهششده وقره بالغفسا4445

**مزرعه تنگ مورديششدهششده وقره بالغفسا4446

**مزرعه خودکفایی سپاهششدهششده وقره بالغفسا4447

46139نظام آبادششدهششده وقره بالغفسا4448

177543وکیل آبادششدهششده وقره بالغفسا4449

183683هادي آبادششدهششده وقره بالغفسا4450

**ارتا دشت فارسقره بالغششده وقره بالغفسا4451

1,0993,623امیرحاجیلوقره بالغششده وقره بالغفسا4452

**باغ مجردقره بالغششده وقره بالغفسا4453

**باغ محمدزینلیقره بالغششده وقره بالغفسا4454

**تلمبه ابراهیم توکلقره بالغششده وقره بالغفسا4455

**تلمبه رحمانقره بالغششده وقره بالغفسا4456

**تلمبه زینلیقره بالغششده وقره بالغفسا4457

**تلمبه علی بگ ارجمنديقره بالغششده وقره بالغفسا4458

**تلمبه مهدي ازاديقره بالغششده وقره بالغفسا4459

223755داراکویهقره بالغششده وقره بالغفسا4460

4441,560دیندارلوقره بالغششده وقره بالغفسا4461

**ذرت خشک کنی اخالقیقره بالغششده وقره بالغفسا4462

**ذرت خشک کنی دانه گسترقره بالغششده وقره بالغفسا4463

**ذرت خشک کنی محمديقره بالغششده وقره بالغفسا4464
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8642,742زنگنهقره بالغششده وقره بالغفسا4465

95316ساختمان حاجی سلیمانقره بالغششده وقره بالغفسا4466

**شرکت بیگ چین فارسقره بالغششده وقره بالغفسا4467

35102علی آبادقره بالغششده وقره بالغفسا4468

5551,745قاسم آبادسفلیقره بالغششده وقره بالغفسا4469

253830قاسم آبادعلیاقره بالغششده وقره بالغفسا4470

**کارخانه ذرت خشک کنی اتابکیقره بالغششده وقره بالغفسا4471

**کارخانه ذرت خشک کنی دان طالقره بالغششده وقره بالغفسا4472

**کارگاههاي قاسم آبادقره بالغششده وقره بالغفسا4473

**کوه برهقره بالغششده وقره بالغفسا4474

**گارگاه تیرچه بلوكقره بالغششده وقره بالغفسا4475

**مزرعه الي چناريقره بالغششده وقره بالغفسا4476

67220امامزاده محمدفدشکوییهقره بالغفسا4477

**ایستگاه برق زاهدشهرفدشکوییهقره بالغفسا4478

**پمپ بنزینفدشکوییهقره بالغفسا4479

**تلمبه اشراقیفدشکوییهقره بالغفسا4480

**تلمبه درویشفدشکوییهقره بالغفسا4481

**تلمبه راستیفدشکوییهقره بالغفسا4482

**تلمبه رحمانیفدشکوییهقره بالغفسا4483

**تلمبه معین آبادفدشکوییهقره بالغفسا4484

**چاه نفتفدشکوییهقره بالغفسا4485

**ذرت خشک کنی ابراهیم بهادریانفدشکوییهقره بالغفسا4486

4961,606سنانفدشکوییهقره بالغفسا4487

1,2024,114فدشکویهفدشکوییهقره بالغفسا4488

124367کنکانفدشکوییهقره بالغفسا4489

**مزرعه خیرآبادفدشکوییهقره بالغفسا4490

**معدن سنگ گچفدشکوییهقره بالغفسا4491

**نظرآبادفدشکوییهقره بالغفسا4492

**وکیل آبادفدشکوییهقره بالغفسا4493
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2981هارون سکزفدشکوییهقره بالغفسا4494

45145احمدآبادمیاندهقره بالغفسا4495

**بنکوي عشایراوالدثانیمیاندهقره بالغفسا4496

214835بیدزردمیاندهقره بالغفسا4497

127478بیشه زردمیاندهقره بالغفسا4498

**تلمبه ابیاري زاهدشهر1میاندهقره بالغفسا4499

**تلمبه اهللا داداسکندريمیاندهقره بالغفسا4500

**تلمبه بازیارمیاندهقره بالغفسا4501

**تلمبه حاج حسین حاجیانمیاندهقره بالغفسا4502

**تلمبه حاج علی عبديمیاندهقره بالغفسا4503

**تلمبه داراب پشت کوهیمیاندهقره بالغفسا4504

**تلمبه دانشگاه ازاداسالمیمیاندهقره بالغفسا4505

**تلمبه عباس بازیارمیاندهقره بالغفسا4506

**تلمبه عباس تهمتنمیاندهقره بالغفسا4507

**تلمبه علی بابانکوییانمیاندهقره بالغفسا4508

**تلمبه غالم عابدمیاندهقره بالغفسا4509

**تلمبه محمدحسن کاشفیمیاندهقره بالغفسا4510

**تلمبه محمدحسین کاشفیمیاندهقره بالغفسا4511

**تلمبه مصطفی زارع پورمیاندهقره بالغفسا4512

**تلمبه نوازاهللا هادي زادهمیاندهقره بالغفسا4513

**تلمبه هادي زادهمیاندهقره بالغفسا4514

**تمب گروهمیاندهقره بالغفسا4515

519چاه قوچمیاندهقره بالغفسا4516

37130حسین آبادمیاندهقره بالغفسا4517

190623رحیم آبادمیاندهقره بالغفسا4518

86278سدهمیاندهقره بالغفسا4519

**سروانمیاندهقره بالغفسا4520

**علی آبادمیاندهقره بالغفسا4521

**قاسم آبادمیاندهقره بالغفسا4522
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**قلعه ملک آبادمیاندهقره بالغفسا4523

2279کوشک سعادت آبادمیاندهقره بالغفسا4524

258815گهرآبادمیاندهقره بالغفسا4525

**مجموعه تلمبه هاي آبیاري زاهدشهرمیاندهقره بالغفسا4526

**مزرعه جعفرآبادمیاندهقره بالغفسا4527

**مزرعه رمضان بردبارمیاندهقره بالغفسا4528

**مزرعه قیطاس نجارزادهمیاندهقره بالغفسا4529

**ملک محمدرضامیاندهقره بالغفسا4530

417مه کردمیاندهقره بالغفسا4531

4201,437نصیرآبادمیاندهقره بالغفسا4532

55184اب اسمانیجنگلمرکزيفسا4533

**ابراهیم آبادکچویهجنگلمرکزيفسا4534

**ابکاسهجنگلمرکزيفسا4535

**امام زاده شاه اسماعیلجنگلمرکزيفسا4536

**امامزاده حسنجنگلمرکزيفسا4537

**انبارمکانیزه گندمجنگلمرکزيفسا4538

**انجیرهجنگلمرکزيفسا4539

**ایستگاه کشاورزي میان جنگلجنگلمرکزيفسا4540

**ایستگاه نیروي برق فساجنگلمرکزيفسا4541

**بادامکجنگلمرکزيفسا4542

**بدنه شیرجنگلمرکزيفسا4543

1351براروزجنگلمرکزيفسا4544

831بهمنیجنگلمرکزيفسا4545

2590بیدكجنگلمرکزيفسا4546

**پاسگاه انتظامی میان جنگلجنگلمرکزيفسا4547

2594پانعلجنگلمرکزيفسا4548

**پایگاه هواییجنگلمرکزيفسا4549

**پلیس راه شیرازفساجنگلمرکزيفسا4550

**پمپ بنزینجنگلمرکزيفسا4551
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**تل بادامیجنگلمرکزيفسا4552

1228تل ریزهجنگلمرکزيفسا4553

**تلمبه جباردشتیجنگلمرکزيفسا4554

**تلمبه جهان زیرجنگلمرکزيفسا4555

**تلمبه چاه زنجیريجنگلمرکزيفسا4556

**تلمبه حاج رضا جوکارجنگلمرکزيفسا4557

**تلمبه داوودفاموريجنگلمرکزيفسا4558

**تلمبه عبدالرضاکرمیجنگلمرکزيفسا4559

**تلمبه عمیق عشایرجنگلمرکزيفسا4560

**تلمبه محمدحسن سلیمانپورجنگلمرکزيفسا4561

**تلمبه نیمه عمیق امامزاده سیدمیرحسینجنگلمرکزيفسا4562

**جالل آبادجنگلمرکزيفسا4563

1853جالل آبادتوالییجنگلمرکزيفسا4564

**چاه شورجنگلمرکزيفسا4565

**چاه علی بش کارجنگلمرکزيفسا4566

619چشمه ترکیدهجنگلمرکزيفسا4567

**چشمه ماريجنگلمرکزيفسا4568

931چهل چشمهجنگلمرکزيفسا4569

1346حسن آبادجنگلمرکزيفسا4570

931حسین آبادجنگلمرکزيفسا4571

49154حیدرآبادجنگلمرکزيفسا4572

**خمکجنگلمرکزيفسا4573

157477خیرآبادجنگلمرکزيفسا4574

931زرسفیدجنگلمرکزيفسا4575

1860زیادآبادجنگلمرکزيفسا4576

1546سلب گرجنگلمرکزيفسا4577

38112سلیمان آبادجنگلمرکزيفسا4578

**سنگبري توکلیجنگلمرکزيفسا4579

**سه چاهجنگلمرکزيفسا4580
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**شرکت پنبه طال سفید فساجنگلمرکزيفسا4581

**شمس آبادجنگلمرکزيفسا4582

**شمس آباد کچویهجنگلمرکزيفسا4583

74247شهرك شهید رجاییجنگلمرکزيفسا4584

2774صادق آبادجنگلمرکزيفسا4585

140437علی آبادجنگلمرکزيفسا4586

102352علی آباد سرخهجنگلمرکزيفسا4587

1759فتح آبادجنگلمرکزيفسا4588

**قهوه خانه قمپاتشکدهجنگلمرکزيفسا4589

**کارخانه اسفالت اداره ذاهوترابري فساجنگلمرکزيفسا4590

**کارخانه باطزي سازيجنگلمرکزيفسا4591

728کاروانسراي بالشتوجنگلمرکزيفسا4592

219683کچویهجنگلمرکزيفسا4593

**کوشک سرخجنگلمرکزيفسا4594

**گاوداري غالمیجنگلمرکزيفسا4595

**گله دانی سیاوش سلیمیجنگلمرکزيفسا4596

**گودکلورجنگلمرکزيفسا4597

89271له قربانی سفلیجنگلمرکزيفسا4598

2180له قربانی علیاجنگلمرکزيفسا4599

187725محمودآبادسفلیجنگلمرکزيفسا4600

107369محمودآبادعلیاجنگلمرکزيفسا4601

**مزرعه طرح گسترش کچویهجنگلمرکزيفسا4602

**مزرعه گروه 15نفريجنگلمرکزيفسا4603

42181مزرعه مروجیجنگلمرکزيفسا4604

2275معین آبادجنگلمرکزيفسا4605

39120مقابريجنگلمرکزيفسا4606

**منطقه صنعتیجنگلمرکزيفسا4607

**موردكجنگلمرکزيفسا4608

**نارك جهان زیرجنگلمرکزيفسا4609
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829نارك قاسمیجنگلمرکزيفسا4610

2995وکیل آبادجنگلمرکزيفسا4611

1449ولی آبادجنگلمرکزيفسا4612

717یوزدانجنگلمرکزيفسا4613

**احمدآبادصحرارودمرکزيفسا4614

**اسماعیل آبادصحرارودمرکزيفسا4615

**اکبرآبادباالصحرارودمرکزيفسا4616

**اکبرآبادپایینصحرارودمرکزيفسا4617

**امام زاده شاه غریبصحرارودمرکزيفسا4618

**بادامیزصحرارودمرکزيفسا4619

**باغ جعفريصحرارودمرکزيفسا4620

**بستانهصحرارودمرکزيفسا4621

**بنکوي عرب کوچیصحرارودمرکزيفسا4622

1455بیدزردصحرارودمرکزيفسا4623

**تاج آبادصحرارودمرکزيفسا4624

926تباتوصحرارودمرکزيفسا4625

**تلمبه کناررودصحرارودمرکزيفسا4626

**توالییصحرارودمرکزيفسا4627

**جون آبادصحرارودمرکزيفسا4628

44160چنار سپاه دانشصحرارودمرکزيفسا4629

**دامداري جمالی  /بلوك زنی /صحرارودمرکزيفسا4630

1,0093,376دستجهصحرارودمرکزيفسا4631

**دم تنگ شورصحرارودمرکزيفسا4632

**ده بادصحرارودمرکزيفسا4633

**دهدشتصحرارودمرکزيفسا4634

**ذرت خشک کنیصحرارودمرکزيفسا4635

**ذرت خشک کنی ناصرقهاريصحرارودمرکزيفسا4636

**رحمت آبادصحرارودمرکزيفسا4637

**رحیم آبادقاش کنجصحرارودمرکزيفسا4638
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**رضوانیه فساصحرارودمرکزيفسا4639

**ساختمان کنارپلصحرارودمرکزيفسا4640

**سعد آبادصحرارودمرکزيفسا4641

**سه کنجصحرارودمرکزيفسا4642

932شاه ابوالفتحصحرارودمرکزيفسا4643

**شرکت تعاونی تولید گوساله پروارگسترفارسصحرارودمرکزيفسا4644

**شرکت عمران باغ فساصحرارودمرکزيفسا4645

**شورجهصحرارودمرکزيفسا4646

1,3524,554صحرارودصحرارودمرکزيفسا4647

**صغادصحرارودمرکزيفسا4648

**علی آبادصحرارودمرکزيفسا4649

**فیروزيصحرارودمرکزيفسا4650

**قلعه رییسیصحرارودمرکزيفسا4651

**قنات نوصحرارودمرکزيفسا4652

**ك ارگاههاي صنعتی فساصحرارودمرکزيفسا4653

**کارخانه تولید اکسیژنصحرارودمرکزيفسا4654

186630کاظم آبادصحرارودمرکزيفسا4655

**کریمیصحرارودمرکزيفسا4656

**گاوداري بردبارصحرارودمرکزيفسا4657

**مجتمع هاي گاوداريصحرارودمرکزيفسا4658

**محمودآبادصحرارودمرکزيفسا4659

**مرغداري ذاکريصحرارودمرکزيفسا4660

**مرغداري رفیعیصحرارودمرکزيفسا4661

**مزرعه اب گرمصحرارودمرکزيفسا4662

**مزرعه افضل آبادصحرارودمرکزيفسا4663

**مزرعه مالهاديصحرارودمرکزيفسا4664

731مهدي آبادصحرارودمرکزيفسا4665

**نجف آبادصحرارودمرکزيفسا4666

**نظام آبادصحرارودمرکزيفسا4667

صفحه 161



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**ویزرانصحرارودمرکزيفسا4668

1143اب گرمکوشک قاضیمرکزيفسا4669

**اب ناركکوشک قاضیمرکزيفسا4670

**اردوگاه چندمنظوره هالل احمرکوشک قاضیمرکزيفسا4671

74227اکبرآبادسردشتکوشک قاضیمرکزيفسا4672

**باغ دکترمنصورزاهديکوشک قاضیمرکزيفسا4673

3821,158بانیانکوشک قاضیمرکزيفسا4674

411برمشادکوشک قاضیمرکزيفسا4675

**بنه رزکوشک قاضیمرکزيفسا4676

**پادگان سپاهکوشک قاضیمرکزيفسا4677

**پاسگاه ژاندارمري پوزه زرجانکوشک قاضیمرکزيفسا4678

**تامین اب اشامیدنی شهرك الزهراکوشک قاضیمرکزيفسا4679

**تلمبه حمایت از زندانیانکوشک قاضیمرکزيفسا4680

**تلمبه دستانیکوشک قاضیمرکزيفسا4681

**تلمبه دویست هکتاري دانشگاه ازاداسالمکوشک قاضیمرکزيفسا4682

**تنگ سیمینکوشک قاضیمرکزيفسا4683

6262,038تنگ کرمکوشک قاضیمرکزيفسا4684

**تیرچه بلوك اکبرزادهکوشک قاضیمرکزيفسا4685

**تیرچه بلوك ایادگسترکوشک قاضیمرکزيفسا4686

2055جعفرآبادکوشک قاضیمرکزيفسا4687

**جعفرآبادبیست وپنج چاهیکوشک قاضیمرکزيفسا4688

827چاه بنهکوشک قاضیمرکزيفسا4689

67238چاه پهنکوشک قاضیمرکزيفسا4690

420چاه دولتکوشک قاضیمرکزيفسا4691

**چشمه باغیکوشک قاضیمرکزيفسا4692

1457حسین آبادهارمکوشک قاضیمرکزيفسا4693

**خوابگاه دانشگاه ازاداسالمیکوشک قاضیمرکزيفسا4694

4421,480خیرآبادکوشک قاضیمرکزيفسا4695

**دامداري ابراهیمیکوشک قاضیمرکزيفسا4696
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**دامداري محمدفیروزيکوشک قاضیمرکزيفسا4697

34126دشت احمدکوشک قاضیمرکزيفسا4698

623رحمت آبادکوشک قاضیمرکزيفسا4699

**رضاآبادکوشک قاضیمرکزيفسا4700

**ریسندگی وپشم ریسی زرین نخکوشک قاضیمرکزيفسا4701

44163زیتونککوشک قاضیمرکزيفسا4702

**ساختمان اداره زندان فساکوشک قاضیمرکزيفسا4703

**سالمت آبادکوشک قاضیمرکزيفسا4704

**سنگ شکن شهرداريکوشک قاضیمرکزيفسا4705

**سنگبري فیروزه نماکوشک قاضیمرکزيفسا4706

**سنگبري وهبکوشک قاضیمرکزيفسا4707

**شرکت پانلکوشک قاضیمرکزيفسا4708

**شرکت تعاونی 555فساکوشک قاضیمرکزيفسا4709

47154شصتگانکوشک قاضیمرکزيفسا4710

**شهردانشگاهی دانشگاه ازاداسالمیکوشک قاضیمرکزيفسا4711

165557شهرستانکوشک قاضیمرکزيفسا4712

**صلوکوشک قاضیمرکزيفسا4713

**عمادآبادکوشک قاضیمرکزيفسا4714

**فرودگاه فساکوشک قاضیمرکزيفسا4715

**قهوه خانه زرجانکوشک قاضیمرکزيفسا4716

**کارخانه ذرت خشک کنیکوشک قاضیمرکزيفسا4717

**کارخانه سنگ مرمرسبکوشک قاضیمرکزيفسا4718

**کارخانه سنگبريکوشک قاضیمرکزيفسا4719

**کارخانه قیراطلس جنوبکوشک قاضیمرکزيفسا4720

411کارگاه هاي بین جاده اي فساکوشک قاضیمرکزيفسا4721

**کارگاههاي بین راهی جاده فسا زاهدشهرکوشک قاضیمرکزيفسا4722

**کته نوکوشک قاضیمرکزيفسا4723

**کوشک بانیانکوشک قاضیمرکزيفسا4724

1,0793,471کوشک قاضیکوشک قاضیمرکزيفسا4725
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117422کهنکویهکوشک قاضیمرکزيفسا4726

**گاوداري شکوهیکوشک قاضیمرکزيفسا4727

**ماسه شویی جوکارکوشک قاضیمرکزيفسا4728

**مجتمع صنعتیکوشک قاضیمرکزيفسا4729

415مجتمع مزارع کارکنان دادگستريکوشک قاضیمرکزيفسا4730

**مرغداري رحیمیکوشک قاضیمرکزيفسا4731

414مرکزاموزش فنی حرفه ايکوشک قاضیمرکزيفسا4732

**مزرعه زرجانکوشک قاضیمرکزيفسا4733

**مزرعه هارونککوشک قاضیمرکزيفسا4734

**معدن سنگ اهک زیتونککوشک قاضیمرکزيفسا4735

55194نورآبادکوشک قاضیمرکزيفسا4736

111381هارمکوشک قاضیمرکزيفسا4737

**اسماعیل آبادنوبندگاننوبندگانفسا4738

**اغل سنگینوبندگاننوبندگانفسا4739

**امامزاده غیب اهللانوبندگاننوبندگانفسا4740

**ایستگاه فشارگاز دولت آبادنوبندگاننوبندگانفسا4741

**باباشیخ علینوبندگاننوبندگانفسا4742

**باغ عیسینوبندگاننوبندگانفسا4743

**باقرآبادسفلینوبندگاننوبندگانفسا4744

**باقرآبادنوبندگاننوبندگانفسا4745

29101بنکوي عشایرمیرکینوبندگاننوبندگانفسا4746

1347بیخه درازنوبندگاننوبندگانفسا4747

**پاسگاه انتظامی جلیاننوبندگاننوبندگانفسا4748

**پاسگاه انتظامی فسا و دارابنوبندگاننوبندگانفسا4749

**پمپ بنزیننوبندگاننوبندگانفسا4750

**تاالر پذیرایی شب رویایینوبندگاننوبندگانفسا4751

523تلمبه اکبرصادقینوبندگاننوبندگانفسا4752

**تلمبه آب وفاضالب5نوبندگاننوبندگانفسا4753

**تلمبه بیرومینوبندگاننوبندگانفسا4754
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**تلمبه تش برقینوبندگاننوبندگانفسا4755

**تلمبه صادقینوبندگاننوبندگانفسا4756

**تلمبه هادينوبندگاننوبندگانفسا4757

**تنگ مجدنوبندگاننوبندگانفسا4758

42132جعفرآبادنوبندگاننوبندگانفسا4759

4691,466جلیاننوبندگاننوبندگانفسا4760

**چهل سنگاوهنوبندگاننوبندگانفسا4761

**حسن آبادنوبندگاننوبندگانفسا4762

**حسین آبادنوبندگاننوبندگانفسا4763

**دودج آبادنوبندگاننوبندگانفسا4764

231868دولت آباد غیاث آبادنوبندگاننوبندگانفسا4765

76262دولتآبادنوبندگاننوبندگانفسا4766

**ده شیب خانینوبندگاننوبندگانفسا4767

138433ده شیب میرزاحسنینوبندگاننوبندگانفسا4768

**رستوران راهیان شبنوبندگاننوبندگانفسا4769

**رضاآبادنوبندگاننوبندگانفسا4770

**سالن پذیرایی ابوذرنوبندگاننوبندگانفسا4771

50186شورابهنوبندگاننوبندگانفسا4772

**شهرك صنعتی فسانوبندگاننوبندگانفسا4773

2489شیدانکنوبندگاننوبندگانفسا4774

56176صادق آبادنوبندگاننوبندگانفسا4775

39148صالح آبادنوبندگاننوبندگانفسا4776

**صدرآبادنوبندگاننوبندگانفسا4777

172508غیاث آبادنوبندگاننوبندگانفسا4778

**قلعه اسفندیارينوبندگاننوبندگانفسا4779

**کارتن سازي بختیارينوبندگاننوبندگانفسا4780

**کارخانه آجرجمالینوبندگاننوبندگانفسا4781

**کارگاه شن و ماسهنوبندگاننوبندگانفسا4782

**کف رودخانهنوبندگاننوبندگانفسا4783
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**گاوداري ترابینوبندگاننوبندگانفسا4784

**گاوداري سینایینوبندگاننوبندگانفسا4785

**گاوداري عزیزينوبندگاننوبندگانفسا4786

**مجموعه تلمبه هاي آب و فاضالبنوبندگاننوبندگانفسا4787

1546محمدآبادنوبندگاننوبندگانفسا4788

**محمدآبادنوبندگاننوبندگانفسا4789

**مرغدارينوبندگاننوبندگانفسا4790

**مرغداري ابراهیمینوبندگاننوبندگانفسا4791

**مزرعه چارينوبندگاننوبندگانفسا4792

**مزرعه دشتکینوبندگاننوبندگانفسا4793

**مزرعه نعلکینوبندگاننوبندگانفسا4794

925منطقه گودسرخکنوبندگاننوبندگانفسا4795

127422موردينوبندگاننوبندگانفسا4796

89328مهدي آبادنوبندگاننوبندگانفسا4797

**نوبندگاننوبندگاننوبندگانفسا4798

87230واصل آبادنوبندگاننوبندگانفسا4799

**هادي آبادنوبندگاننوبندگانفسا4800

7322,437یاسریهنوبندگاننوبندگانفسا4801

**اب توترهاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4802

291815اتشکدهاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4803

4301,602احمدآباداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4804

417اسکان عشایر قلعه مال جلیلاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4805

95327اسالم آباداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4806

**امام زاده گنجواحمدآبادمرکزيفیروزآباد4807

**امامزاده جعفراحمدآبادمرکزيفیروزآباد4808

**امامزاده عبدالهاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4809

119430امین آباداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4810

**ایستگاه برقاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4811

**ایستگاه پمپاژ گازاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4812
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**آب سنجاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4813

**آثارتاریخی تنگاباحمدآبادمرکزيفیروزآباد4814

65223باباکمالاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4815

**باغ سرخاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4816

**باغ کاکاجان بکاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4817

7332,481بایگاناحمدآبادمرکزيفیروزآباد4818

**برنجکوبی نارنجی و زمانیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4819

**پادگان اموزشی خاتم النبیاڈاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4820

**پارك جنگلی آبشار خرقهاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4821

**پلیس راه فیروزآباداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4822

46163تل بخصیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4823

**تلمبه هاي خیرآباداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4824

**تنگ آباحمدآبادمرکزيفیروزآباد4825

**تنگ خرقه منطقه عشایرنشیناحمدآبادمرکزيفیروزآباد4826

**تولیدات بتونی کرمیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4827

4001,510جهادآباداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4828

34124حسین آبادساروییاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4829

52171حسین آبادسرگراحمدآبادمرکزيفیروزآباد4830

**خانه معلماحمدآبادمرکزيفیروزآباد4831

824خرقهاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4832

**خوابگاه دانشگاه آزاداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4833

271959خویدجاناحمدآبادمرکزيفیروزآباد4834

225473خویدمبارکیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4835

**دامداري تمدن غضنفرياحمدآبادمرکزيفیروزآباد4836

**دامداري چراغ جعفرياحمدآبادمرکزيفیروزآباد4837

**دامداري حبیب تاجیکاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4838

**دانشگاه ازاد اسالمیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4839

**دانشگاه پیام نوراحمدآبادمرکزيفیروزآباد4840

**ده باالي خرقهاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4841
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239791ده برماحمدآبادمرکزيفیروزآباد4842

116375ده بیناحمدآبادمرکزيفیروزآباد4843

1546ده نواحمدآبادمرکزيفیروزآباد4844

**ذرت خشک کنی براتیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4845

**ذرت خشک کنی بزازاناحمدآبادمرکزيفیروزآباد4846

**رستوران غدیراحمدآبادمرکزيفیروزآباد4847

**سالن پذیرایی بایداق آسفالتاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4848

124412سر تلاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4849

204683سرگراحمدآبادمرکزيفیروزآباد4850

58208سالمت آباداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4851

**سنگ بري فارساحمدآبادمرکزيفیروزآباد4852

2789سهل آباداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4853

**شرکت آجر فشاري همتا فیروزآباداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4854

**شرکت فیروزدانهاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4855

**شرکت نوین فیروز گازاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4856

**شرکت یگان دشتاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4857

**شهرك صنعتی فیروزآباداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4858

**قلعه دختراحمدآبادمرکزيفیروزآباد4859

60224ك مال آباداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4860

**کارخانه کود بصیري خاکیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4861

**کارگاه اسفالت شهردارياحمدآبادمرکزيفیروزآباد4862

**کارگاه ذرت خشک کنی فیروزآباد آسفالتاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4863

**کارگاه منبع اباحمدآبادمرکزيفیروزآباد4864

58190کلیساناحمدآبادمرکزيفیروزآباد4865

**کنارسیاهاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4866

**کوره آجرفریدونیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4867

98265کی زریناحمدآبادمرکزيفیروزآباد4868

**گاوداري حاج عوضاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4869

**گاوداري فعلی(مزرعه)احمدآبادمرکزيفیروزآباد4870
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**گله داري الخاص نجفیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4871

**گله داري عوض عطاییاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4872

101354لهراسباحمدآبادمرکزيفیروزآباد4873

**مجموعه کوره هاي آجرپزي فرزاداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4874

**مرغداري رجاییاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4875

**مرغداري مرادياحمدآبادمرکزيفیروزآباد4876

**مرکز بهداشتی درمانی ناصراسالمیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4877

**مزرعه امامزاده اسماعیلاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4878

**مزرعه امامزاده امرالهاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4879

**مزرعه امامزاده سیداحمداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4880

**مزرعه امامزاده عبدالهاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4881

**مزرعه جوادنجفیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4882

**مزرعه حسن آباداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4883

**مزرعه حسین حیدرياحمدآبادمرکزيفیروزآباد4884

**مزرعه ده دینارياحمدآبادمرکزيفیروزآباد4885

**مزرعه ده شهراحمدآبادمرکزيفیروزآباد4886

**مزرعه رضاقاسمیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4887

**مزرعه طرح کادشماره 1احمدآبادمرکزيفیروزآباد4888

**مزرعه طرح کادشماره 2احمدآبادمرکزيفیروزآباد4889

**مزرعه فرودشهبازياحمدآبادمرکزيفیروزآباد4890

**مزرعه فضل اهللا رازياحمدآبادمرکزيفیروزآباد4891

**مزرعه کاکاجان بکاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4892

**مزرعه لردخوناحمدآبادمرکزيفیروزآباد4893

**مزرعه لهراسب شهبازياحمدآبادمرکزيفیروزآباد4894

**مزرعه محمد حسین سلطانیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4895

**مزرعه مشتجاناحمدآبادمرکزيفیروزآباد4896

**مزرعه منصورياحمدآبادمرکزيفیروزآباد4897

**مزرعه منوچهرنجفیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4898

**مزرعه نصرت اله نجفیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4899
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**مزرعه و دامداري جیحونیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4900

**مظفررضاییاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4901

82296منارویهاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4902

**منبع اب فیروزآباداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4903

192648مورج شهركاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4904

**موردستاناحمدآبادمرکزيفیروزآباد4905

**موزاییک سازي یعقوبیاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4906

188670موشکاناحمدآبادمرکزيفیروزآباد4907

47نارك بلو کهلواحمدآبادمرکزيفیروزآباد4908

69262نجف آباداحمدآبادمرکزيفیروزآباد4909

172570نودراناحمدآبادمرکزيفیروزآباد4910

**هنرستان شهیدرجاییاحمدآبادمرکزيفیروزآباد4911

**اب باداموجایدشتمرکزيفیروزآباد4912

**اب حسینجایدشتمرکزيفیروزآباد4913

1024اب دزدویهجایدشتمرکزيفیروزآباد4914

2065اب شیرینجایدشتمرکزيفیروزآباد4915

36111اب قالتجایدشتمرکزيفیروزآباد4916

**ابسروجایدشتمرکزيفیروزآباد4917

**ابعراقجایدشتمرکزيفیروزآباد4918

**امامزاده سلطان غیبجایدشتمرکزيفیروزآباد4919

617امیرآباد (جدید)جایدشتمرکزيفیروزآباد4920

**ایستگاه پمپاژ آبجایدشتمرکزيفیروزآباد4921

**ایستگاه پمپاژ گازجایدشتمرکزيفیروزآباد4922

**ایستگاه گاز AM4 آسفالتجایدشتمرکزيفیروزآباد4923

**ایستگاه گاز AM5 آسفالتجایدشتمرکزيفیروزآباد4924

1030آب چنارجایدشتمرکزيفیروزآباد4925

82272بابا نجمجایدشتمرکزيفیروزآباد4926

**بالقلوجایدشتمرکزيفیروزآباد4927

**برنجکوبی صدفجایدشتمرکزيفیروزآباد4928
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**بلبل صفاییجایدشتمرکزيفیروزآباد4929

**بنکوي شش بلوکیجایدشتمرکزيفیروزآباد4930

**بنکوي عشایرشبانکارهجایدشتمرکزيفیروزآباد4931

**بنکوي یالمعلی وبیاتجایدشتمرکزيفیروزآباد4932

1846بیدشهركجایدشتمرکزيفیروزآباد4933

**پتروشیمی فیروزآبادجایدشتمرکزيفیروزآباد4934

63204پنج شیرجایدشتمرکزيفیروزآباد4935

**تعاونی عشایربابانجم شهیدجهانپورجایدشتمرکزيفیروزآباد4936

**تنگ دهویهجایدشتمرکزيفیروزآباد4937

**توپانجیرهجایدشتمرکزيفیروزآباد4938

1,7805,524جایدشتجایدشتمرکزيفیروزآباد4939

**جبل انارویهجایدشتمرکزيفیروزآباد4940

**چال بزرگجایدشتمرکزيفیروزآباد4941

**چال کوچکجایدشتمرکزيفیروزآباد4942

**چاه تلخ ده رودجایدشتمرکزيفیروزآباد4943

**چاه شیبجایدشتمرکزيفیروزآباد4944

932چهارقاشجایدشتمرکزيفیروزآباد4945

815خانی آبجایدشتمرکزيفیروزآباد4946

40135خبیصجایدشتمرکزيفیروزآباد4947

**خلدرازگوداجایدشتمرکزيفیروزآباد4948

**دامداري ایاض وزیريجایدشتمرکزيفیروزآباد4949

**دامداري حاج صفا بهروزي خاکیجایدشتمرکزيفیروزآباد4950

**دوتوجهانجایدشتمرکزيفیروزآباد4951

**دوشکفتجایدشتمرکزيفیروزآباد4952

30102دوقالتجایدشتمرکزيفیروزآباد4953

3199دهرودجایدشتمرکزيفیروزآباد4954

**دهگاهجایدشتمرکزيفیروزآباد4955

36109دهویهجایدشتمرکزيفیروزآباد4956

4041,222رودبالجایدشتمرکزيفیروزآباد4957
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2911,030روزبدانجایدشتمرکزيفیروزآباد4958

**سنگبري کشکولیجایدشتمرکزيفیروزآباد4959

**شاه خنکجایدشتمرکزيفیروزآباد4960

**شرکت بهربرداري نفت وگاززاگرس جنوبیجایدشتمرکزيفیروزآباد4961

43131شهرك جدید شهید موصلوجایدشتمرکزيفیروزآباد4962

248957شهرك شهیددستغیبجایدشتمرکزيفیروزآباد4963

**شهرك مسکونی بابانجم آسفالتجایدشتمرکزيفیروزآباد4964

39116عرب فتح آبادجایدشتمرکزيفیروزآباد4965

3996قالت زنگویهجایدشتمرکزيفیروزآباد4966

**کریمهجایدشتمرکزيفیروزآباد4967

**کفه میدانکجایدشتمرکزيفیروزآباد4968

**کمپ سد هایقرجایدشتمرکزيفیروزآباد4969

1131کناردانجایدشتمرکزيفیروزآباد4970

**گاوداري فلک ناز شمشیريجایدشتمرکزيفیروزآباد4971

**گلخانه رنجبرجایدشتمرکزيفیروزآباد4972

**گله داري غالمحسین ملک پورجایدشتمرکزيفیروزآباد4973

**گوداي باالجایدشتمرکزيفیروزآباد4974

**ماسه شویی رضاییجایدشتمرکزيفیروزآباد4975

**ماسه شویی سنگ شکن فیروزآبادجایدشتمرکزيفیروزآباد4976

**ماسه شویی صادقیجایدشتمرکزيفیروزآباد4977

2054مخزن آب (منطقه مالي فهله) (منطقه کریمه)جایدشتمرکزيفیروزآباد4978

**مرغداري انتظامجایدشتمرکزيفیروزآباد4979

**مزرعه اب ماهیجایدشتمرکزيفیروزآباد4980

**مزرعه آب انجیرهجایدشتمرکزيفیروزآباد4981

**مزرعه آموزشی تحقیقاتی جایدشتجایدشتمرکزيفیروزآباد4982

**مزرعه بی بی زهره سیف آبادجایدشتمرکزيفیروزآباد4983

**مزرعه حبیب محمديجایدشتمرکزيفیروزآباد4984

**مزرعه حسن اقاجایدشتمرکزيفیروزآباد4985

**مزرعه حسن کریمیجایدشتمرکزيفیروزآباد4986
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**مزرعه درانگوجایدشتمرکزيفیروزآباد4987

**مزرعه دریشکجایدشتمرکزيفیروزآباد4988

**مزرعه دزدکویهجایدشتمرکزيفیروزآباد4989

**مزرعه رجب علی قدم خیرجایدشتمرکزيفیروزآباد4990

**مزرعه روزبه خلوتیجایدشتمرکزيفیروزآباد4991

**مزرعه شکراله شکريجایدشتمرکزيفیروزآباد4992

**مزرعه طرح کادجایدشتمرکزيفیروزآباد4993

**مزرعه فرهادي زراعی و مسکونیجایدشتمرکزيفیروزآباد4994

**مزرعه کاظم نجفیجایدشتمرکزيفیروزآباد4995

**مزرعه کان زردجایدشتمرکزيفیروزآباد4996

**مزرعه محبیجایدشتمرکزيفیروزآباد4997

**مزرعه نظرزارعجایدشتمرکزيفیروزآباد4998

1140منطقه بالقلوجایدشتمرکزيفیروزآباد4999

615منطقه تنگ الي پیر (منطقه مالي فهله)جایدشتمرکزيفیروزآباد5000

**منطقه گاز زاگرس جنوبیجایدشتمرکزيفیروزآباد5001

**منطقه گود باغجایدشتمرکزيفیروزآباد5002

3295منطقه مالي فهلهجایدشتمرکزيفیروزآباد5003

53147میدانک بهلولیجایدشتمرکزيفیروزآباد5004

5281,931ابگلپرزیتونمیمندفیروزآباد5005

3601,156امیرساالرعلیاپرزیتونمیمندفیروزآباد5006

**باغات تنگ زیره ايپرزیتونمیمندفیروزآباد5007

1259بست دوراهپرزیتونمیمندفیروزآباد5008

**پاسگاه ژاندارمري کوشک تنگپرزیتونمیمندفیروزآباد5009

6212,116پرزیتونپرزیتونمیمندفیروزآباد5010

**تلمبه عسکراکبريپرزیتونمیمندفیروزآباد5011

**تنگ بیدخونپرزیتونمیمندفیروزآباد5012

**تنگ خرسانپرزیتونمیمندفیروزآباد5013

64236تنگ ریزپرزیتونمیمندفیروزآباد5014

**تنگ سرخپرزیتونمیمندفیروزآباد5015
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**چاه بیدپرزیتونمیمندفیروزآباد5016

**چم محمودآبادپرزیتونمیمندفیروزآباد5017

56195چهاربیدسرتنگپرزیتونمیمندفیروزآباد5018

**حرمیانپرزیتونمیمندفیروزآباد5019

**خلفپرزیتونمیمندفیروزآباد5020

**دامداري عبداهللا اللهیاريپرزیتونمیمندفیروزآباد5021

**دامداري گنک خاکیپرزیتونمیمندفیروزآباد5022

931شرکت گل سرخ میمندپرزیتونمیمندفیروزآباد5023

**شرکت گلشهر میمندپرزیتونمیمندفیروزآباد5024

77283صحراسفیدپرزیتونمیمندفیروزآباد5025

**کندوسازي میمندپرزیتونمیمندفیروزآباد5026

**کوره گچ مهنويپرزیتونمیمندفیروزآباد5027

**گاوداري حقیقتپرزیتونمیمندفیروزآباد5028

**گردنه مینوپرزیتونمیمندفیروزآباد5029

205738گنگپرزیتونمیمندفیروزآباد5030

56203گودکهلویهپرزیتونمیمندفیروزآباد5031

1662له ابپرزیتونمیمندفیروزآباد5032

**مجدآبادپرزیتونمیمندفیروزآباد5033

736مجموعه بلوکهاي برون شهريپرزیتونمیمندفیروزآباد5034

**مرغداري مهدي صفريپرزیتونمیمندفیروزآباد5035

**مزارع محمودآبادپرزیتونمیمندفیروزآباد5036

**مزرعه تلمیپرزیتونمیمندفیروزآباد5037

**مزرعه جوغنیپرزیتونمیمندفیروزآباد5038

520مزرعه حاج علی عباس رضاییپرزیتونمیمندفیروزآباد5039

**مزرعه فرج فالمرزيپرزیتونمیمندفیروزآباد5040

**مزرعه محبتیپرزیتونمیمندفیروزآباد5041

**مزرعه محمدکرم شریفیپرزیتونمیمندفیروزآباد5042

**مزرعه محمدمظفریانپرزیتونمیمندفیروزآباد5043

**مزرعه مشهدي قربانپرزیتونمیمندفیروزآباد5044
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**مزرعه معصومیپرزیتونمیمندفیروزآباد5045

**مزرعه یونس حمیديپرزیتونمیمندفیروزآباد5046

625منطقه تنگ سیلیپرزیتونمیمندفیروزآباد5047

**منطقه تنگ گرگیپرزیتونمیمندفیروزآباد5048

**منطقه رخ تنگپرزیتونمیمندفیروزآباد5049

**منطقه قدمگاه دوازده امامپرزیتونمیمندفیروزآباد5050

**منطقه گود آشوريپرزیتونمیمندفیروزآباد5051

84293ابراهیم آبادخواجه ايمیمندفیروزآباد5052

109341اسماعیل آبادخواجه ايمیمندفیروزآباد5053

**امامزاده پیرتركخواجه ايمیمندفیروزآباد5054

**امامزاده پیرسختخواجه ايمیمندفیروزآباد5055

**امامزاده پیرقاضیخواجه ايمیمندفیروزآباد5056

**امامزاده حمزه علیخواجه ايمیمندفیروزآباد5057

**امامزاده سیدعبادالدینخواجه ايمیمندفیروزآباد5058

**امامزاده شاه غیبخواجه ايمیمندفیروزآباد5059

**امامزاده شاهزاده محمدخواجه ايمیمندفیروزآباد5060

**امامزاده محمدخواجه ايمیمندفیروزآباد5061

**انجیره گوخاستخواجه ايمیمندفیروزآباد5062

**ایستگاه برقخواجه ايمیمندفیروزآباد5063

**ایستگاه پمپاژگازخواجه ايمیمندفیروزآباد5064

**ایستگاه گازخواجه ايمیمندفیروزآباد5065

**ایستگاه مخابراتیخواجه ايمیمندفیروزآباد5066

**باغ ده بزرگیخواجه ايمیمندفیروزآباد5067

**باغ شیخخواجه ايمیمندفیروزآباد5068

**باغ مهندس کشکولیخواجه ايمیمندفیروزآباد5069

1438باغ ناركخواجه ايمیمندفیروزآباد5070

115263باوریانخواجه ايمیمندفیروزآباد5071

193643بردکانخواجه ايمیمندفیروزآباد5072

49برگ توتخواجه ايمیمندفیروزآباد5073

صفحه 175



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**برنجکوبی تمیزکارخواجه ايمیمندفیروزآباد5074

**برنجکوبی ممتازخواجه ايمیمندفیروزآباد5075

**بنکودوتوي خشکخواجه ايمیمندفیروزآباد5076

**بنکوي رجبیخواجه ايمیمندفیروزآباد5077

**بنکوي عسکريخواجه ايمیمندفیروزآباد5078

**بنکوي کاظمیخواجه ايمیمندفیروزآباد5079

**بنکوي مختاريخواجه ايمیمندفیروزآباد5080

**بنکوي ویسیخواجه ايمیمندفیروزآباد5081

93264بنه خفركخواجه ايمیمندفیروزآباد5082

1849بورزکانخواجه ايمیمندفیروزآباد5083

**پاسگاه انتظامی جوکانخواجه ايمیمندفیروزآباد5084

**پاسگاه انتظامی موكخواجه ايمیمندفیروزآباد5085

**پر سفیدخواجه ايمیمندفیروزآباد5086

**پرورش برهخواجه ايمیمندفیروزآباد5087

**پشمه ايخواجه ايمیمندفیروزآباد5088

**پمپ بنزین عباس زادهخواجه ايمیمندفیروزآباد5089

**تاسیسات سد تنگابخواجه ايمیمندفیروزآباد5090

**تفریحگاه چهل چشمهخواجه ايمیمندفیروزآباد5091

**تلمبه بیاتخواجه ايمیمندفیروزآباد5092

**تلمبه نورمحمدخواجه ايمیمندفیروزآباد5093

831تنگ ناريخواجه ايمیمندفیروزآباد5094

48173جانی آبادخواجه ايمیمندفیروزآباد5095

**جمارجانخواجه ايمیمندفیروزآباد5096

106365جوکانخواجه ايمیمندفیروزآباد5097

**چشمه بلوقوخواجه ايمیمندفیروزآباد5098

1436چنارسوختهخواجه ايمیمندفیروزآباد5099

54143حنیفقانخواجه ايمیمندفیروزآباد5100

31117خیرآبادخواجه ايمیمندفیروزآباد5101

62172دارنجان لرخواجه ايمیمندفیروزآباد5102
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**دره ابنوخواجه ايمیمندفیروزآباد5103

183569زنجیرانخواجه ايمیمندفیروزآباد5104

**سریزجان نمديخواجه ايمیمندفیروزآباد5105

**سعادت آبادخواجه ايمیمندفیروزآباد5106

510سفیدانخواجه ايمیمندفیروزآباد5107

**سه چاه کوه سرخخواجه ايمیمندفیروزآباد5108

1335سیریزجان گله زن ابوالحسن بیگیخواجه ايمیمندفیروزآباد5109

928سیریزجان گله زن مزارعیخواجه ايمیمندفیروزآباد5110

**شرکت پارادیسخواجه ايمیمندفیروزآباد5111

**شرکت تعاونی  عشایري غالمرضاغالمیخواجه ايمیمندفیروزآباد5112

**شرکت کیک وکلوچه لپ لپخواجه ايمیمندفیروزآباد5113

**شهرك صنعتی فیروزآباد(مرادآباد)خواجه ايمیمندفیروزآباد5114

2050عزیزآبادخواجه ايمیمندفیروزآباد5115

49116قصرعاصمخواجه ايمیمندفیروزآباد5116

**قهوخانه عدالخواجه ايمیمندفیروزآباد5117

**کارخانه سیمان فارس نوخواجه ايمیمندفیروزآباد5118

**کارگاه تولید شن و ماسه سد تنگابخواجه ايمیمندفیروزآباد5119

**کارگاه تولیدشن وماسهخواجه ايمیمندفیروزآباد5120

خواجه ايمیمندفیروزآباد5121
کارگاه صنعتی سید محمد مهدي آذرنیا 

(شرکت تعاونی145)
**

**کارگاه عملیات سدسازي پایین درهخواجه ايمیمندفیروزآباد5122

49188کره داشیخواجه ايمیمندفیروزآباد5123

2881کندرانخواجه ايمیمندفیروزآباد5124

**کوره گچ پزي قنبريخواجه ايمیمندفیروزآباد5125

**گاوداري مراد دانشورخواجه ايمیمندفیروزآباد5126

**گاوداري مراديخواجه ايمیمندفیروزآباد5127

**مجموعه تلمبه هاي کشکولیخواجه ايمیمندفیروزآباد5128

164564مرادآبادخواجه ايمیمندفیروزآباد5129

**مرغداري فیروزآبادخواجه ايمیمندفیروزآباد5130

**مرغداري مهندس طیبیخواجه ايمیمندفیروزآباد5131

صفحه 177



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**مرکزخدمات روستاییخواجه ايمیمندفیروزآباد5132

**مزرعه بابک کشکولیخواجه ايمیمندفیروزآباد5133

**مزرعه رشیديخواجه ايمیمندفیروزآباد5134

32106مزرعه شریف جوکارخواجه ايمیمندفیروزآباد5135

**مزرعه شش پیرخواجه ايمیمندفیروزآباد5136

**مزرعه شهبازيخواجه ايمیمندفیروزآباد5137

**مزرعه قوام آبادخواجه ايمیمندفیروزآباد5138

**مزرعه کاکاجان برزگريخواجه ايمیمندفیروزآباد5139

**مزرعه مرادمعصومیخواجه ايمیمندفیروزآباد5140

**مزرعه هوشنگ سلطانیخواجه ايمیمندفیروزآباد5141

**منطقه تنگ زردخواجه ايمیمندفیروزآباد5142

**منطقه حاج اريخواجه ايمیمندفیروزآباد5143

**منطقه عشایرنشین مهزخانیخواجه ايمیمندفیروزآباد5144

**منطقه لیسوخواجه ايمیمندفیروزآباد5145

**منطقه مهدریحانهخواجه ايمیمندفیروزآباد5146

57194منطقه همت آبادخواجه ايمیمندفیروزآباد5147

62215موكخواجه ايمیمندفیروزآباد5148

50135مهکویه سفلیخواجه ايمیمندفیروزآباد5149

1537مهکویه علیاخواجه ايمیمندفیروزآباد5150

86282نجف آبادسرخیخواجه ايمیمندفیروزآباد5151

145483وحدت آبادخواجه ايمیمندفیروزآباد5152

413اب سوراخدادنجانمیمندفیروزآباد5153

**اشکفت زوندادنجانمیمندفیروزآباد5154

37135انارمهردادنجانمیمندفیروزآباد5155

**بست کنگريدادنجانمیمندفیروزآباد5156

516بیدستاندادنجانمیمندفیروزآباد5157

**پاسگاه انتظامی دادنجاندادنجانمیمندفیروزآباد5158

84264چنارسوختهدادنجانمیمندفیروزآباد5159

2692خبرهدادنجانمیمندفیروزآباد5160
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102277دادنجاندادنجانمیمندفیروزآباد5161

**زینل مردانیدادنجانمیمندفیروزآباد5162

1774ساختمان رییسیدادنجانمیمندفیروزآباد5163

**ساختمان شورکیدادنجانمیمندفیروزآباد5164

38123سمنگدادنجانمیمندفیروزآباد5165

2061کمیلیدادنجانمیمندفیروزآباد5166

410گیاه زاردادنجانمیمندفیروزآباد5167

**مزرعه پهنادادنجانمیمندفیروزآباد5168

**مزرعه فاریاب دشتدادنجانمیمندفیروزآباد5169

**منطقه نیدودادنجانمیمندفیروزآباد5170

50221مورجاندادنجانمیمندفیروزآباد5171

55191میگلیدادنجانمیمندفیروزآباد5172

**نباتدادنجانمیمندفیروزآباد5173

**ورمالدادنجانمیمندفیروزآباد5174

**اب سیديافزرافزرقیروکارزین5175

158536ابگرمافزرافزرقیروکارزین5176

150474اسالم آبادافزرافزرقیروکارزین5177

103359اطرویهافزرافزرقیروکارزین5178

**امامزاده پیرحبیبافزرافزرقیروکارزین5179

**امامزاده خطیبافزرافزرقیروکارزین5180

**امامزاده شاه مومنافزرافزرقیروکارزین5181

افزرافزرقیروکارزین5182
ایستگاه زلزله شناسی خلیج فارس 4 

(قیرکارزین) اسفالت
**

**باغ اسماعیل پور حمزهافزرافزرقیروکارزین5183

**باغ اصالح نژادافزرافزرقیروکارزین5184

**باغ بهروزي اسفالتافزرافزرقیروکارزین5185

**باغ حیدر برقیافزرافزرقیروکارزین5186

**باغ شکیبا جهرمیافزرافزرقیروکارزین5187

**باغ مصلی نژادافزرافزرقیروکارزین5188

1748باغنو افزرافزرافزرقیروکارزین5189
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1860بنکوي امیريافزرافزرقیروکارزین5190

**بنکوي چهاربنه چهافزرافزرقیروکارزین5191

823بنکوي حیدريافزرافزرقیروکارزین5192

1032بنکوي رحیمیافزرافزرقیروکارزین5193

**بنکوي سلیمانیافزرافزرقیروکارزین5194

**بنکوي عزیزاهللا قادريافزرافزرقیروکارزین5195

**بنکوي قربانیافزرافزرقیروکارزین5196

**بنکوي قره لوافزرافزرقیروکارزین5197

732تشویهافزرافزرقیروکارزین5198

**تل قوچیافزرافزرقیروکارزین5199

**تلمبه عبدالعزیزحیدريافزرافزرقیروکارزین5200

45134تنگ کلهافزرافزرقیروکارزین5201

1131خوشابافزرافزرقیروکارزین5202

**خوشاب جانافزرافزرقیروکارزین5203

**دامداري رضوانی اسفالتافزرافزرقیروکارزین5204

107397دشت شورافزرافزرقیروکارزین5205

**دکل مخابراتیافزرافزرقیروکارزین5206

**سد انحرافی افزر انتهاي اسفالتافزرافزرقیروکارزین5207

102354سمنگیافزرافزرقیروکارزین5208

**شاه مومنافزرافزرقیروکارزین5209

**شرکت افزربارافزرافزرقیروکارزین5210

**شورکویهافزرافزرقیروکارزین5211

4141,381شهرك شمالیافزرافزرقیروکارزین5212

79275طیبیافزرافزرقیروکارزین5213

45140عروسکافزرافزرقیروکارزین5214

**کارگاه سد انحرافی افزر اسفالتافزرافزرقیروکارزین5215

**کارگاه شن و ماسه پل اسالم آبادافزرافزرقیروکارزین5216

122417کردیلافزرافزرقیروکارزین5217

176571کرکویهافزرافزرقیروکارزین5218
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94334کماسیجافزرافزرقیروکارزین5219

**گاوداري روستاافزرافزرقیروکارزین5220

**گاوداري روستاافزرافزرقیروکارزین5221

**گوساله پروري خسروي اسفالتافزرافزرقیروکارزین5222

1752مبارکهافزرافزرقیروکارزین5223

2493محمد آبادافزرافزرقیروکارزین5224

**مزارع کماسیجافزرافزرقیروکارزین5225

**مزرعهافزرافزرقیروکارزین5226

**مزرعه امامزاده خطیبافزرافزرقیروکارزین5227

**مزرعه جاللیافزرافزرقیروکارزین5228

**مزرعه شرف خلیلافزرافزرقیروکارزین5229

1471مزرعه طایفه قوچه بگلوافزرافزرقیروکارزین5230

723مزرعه کهیارحقیقتافزرافزرقیروکارزین5231

**مزرعه له سیاه افزرافزرافزرقیروکارزین5232

4541,573مظفريافزرافزرقیروکارزین5233

**منطقه افزر خاکیافزرافزرقیروکارزین5234

**منطقه عشایر نشین اطرویه (دشت اطرویه)افزرافزرقیروکارزین5235

**منطقه عشایري تشویهافزرافزرقیروکارزین5236

**منگنویهافزرافزرقیروکارزین5237

**ناز سورافزرافزرقیروکارزین5238

38130نصرتیافزرافزرقیروکارزین5239

91312نه تنافزرافزرقیروکارزین5240

2782نیمدهافزرافزرقیروکارزین5241

67221هفت اسیابافزرافزرقیروکارزین5242

**اب تلخزاخروئیهافزرقیروکارزین5243

**اب تلیزاخروئیهافزرقیروکارزین5244

**استاد محمديزاخروئیهافزرقیروکارزین5245

24105امامزاده پیرنوزاخروئیهافزرقیروکارزین5246

**امیريزاخروئیهافزرقیروکارزین5247
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2579آب شیرین قره آغاجزاخروئیهافزرقیروکارزین5248

**بیشه زردزاخروئیهافزرقیروکارزین5249

122409پیرغیبزاخروئیهافزرقیروکارزین5250

**تلمبه لطفعلی خانزاخروئیهافزرقیروکارزین5251

719تنگ بادي پایینزاخروئیهافزرقیروکارزین5252

62206تنگویه سفلیزاخروئیهافزرقیروکارزین5253

171503تنگویه علیازاخروئیهافزرقیروکارزین5254

2270جیگردانزاخروئیهافزرقیروکارزین5255

**چاه ابزاخروئیهافزرقیروکارزین5256

513چاه نفت کوه پهنزاخروئیهافزرقیروکارزین5257

**چم کاب کابزاخروئیهافزرقیروکارزین5258

92324چم کورزاخروئیهافزرقیروکارزین5259

**دشت کنیرزاخروئیهافزرقیروکارزین5260

2179دشت الرزاخروئیهافزرقیروکارزین5261

2382دشتک سیاهزاخروئیهافزرقیروکارزین5262

**دلخوشزاخروئیهافزرقیروکارزین5263

**دولزاخروئیهافزرقیروکارزین5264

2381دیمه سرخزاخروئیهافزرقیروکارزین5265

100350زاخروباالزاخروئیهافزرقیروکارزین5266

112361زین آبادزاخروزاخروئیهافزرقیروکارزین5267

62201سرچاهزاخروئیهافزرقیروکارزین5268

104360شاردهزاخروئیهافزرقیروکارزین5269

**طالروزاخروئیهافزرقیروکارزین5270

1132قلمدانزاخروئیهافزرقیروکارزین5271

**کان سیرکوزاخروئیهافزرقیروکارزین5272

**مزرعهزاخروئیهافزرقیروکارزین5273

205668مزرعه پهنزاخروئیهافزرقیروکارزین5274

**مزرعه کوه سرخزاخروئیهافزرقیروکارزین5275

**مزرعه محمد علیاريزاخروئیهافزرقیروکارزین5276
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724منطقه برج سفیدزاخروئیهافزرقیروکارزین5277

**منطقه دو تو راهزاخروئیهافزرقیروکارزین5278

1558منطقه عشایرنشین اس قناتزاخروئیهافزرقیروکارزین5279

**ناركزاخروئیهافزرقیروکارزین5280

2590اب بیدكفتح آبادمرکزيقیروکارزین5281

**اب کبکیفتح آبادمرکزيقیروکارزین5282

516اب کناروفتح آبادمرکزيقیروکارزین5283

**اب ناريفتح آبادمرکزيقیروکارزین5284

1036ابسکویهفتح آبادمرکزيقیروکارزین5285

**امامزاده ابوالقاسمفتح آبادمرکزيقیروکارزین5286

**امامزاده آقا سادات (فخرآباد)فتح آبادمرکزيقیروکارزین5287

**امامزاده سیدحسین و سیدابراهیم خوشنامفتح آبادمرکزيقیروکارزین5288

**ایستگاه برق قیروکارزینفتح آبادمرکزيقیروکارزین5289

**ایستگاه پمپاژ گاز AM1 اسفالتفتح آبادمرکزيقیروکارزین5290

**ایستگاه رادیوییفتح آبادمرکزيقیروکارزین5291

**ایستگاه گازفتح آبادمرکزيقیروکارزین5292

**ایستگاه گاز AG1 اسفالتفتح آبادمرکزيقیروکارزین5293

**ایستگاه گاز AG10 اسفالتفتح آبادمرکزيقیروکارزین5294

**ایستگاه گاز AG9 اسفالتفتح آبادمرکزيقیروکارزین5295

**ایستگاه گاز AM2فتح آبادمرکزيقیروکارزین5296

**ایستگاه گاز AM3فتح آبادمرکزيقیروکارزین5297

**باغ-جعفر-دهقانفتح آبادمرکزيقیروکارزین5298

**باغ بهرام وکیلیفتح آبادمرکزيقیروکارزین5299

**باغ حاجی زادهفتح آبادمرکزيقیروکارزین5300

**باغ رمضان طاهريفتح آبادمرکزيقیروکارزین5301

717باغ هاي گردنه گچیفتح آبادمرکزيقیروکارزین5302

**بیان کارزینفتح آبادمرکزيقیروکارزین5303

**پاسگاه ریکانفتح آبادمرکزيقیروکارزین5304

**پمپ بنزینفتح آبادمرکزيقیروکارزین5305
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**تصفیه خانه سد سلمانفتح آبادمرکزيقیروکارزین5306

2977تل درازفتح آبادمرکزيقیروکارزین5307

**تلمبه امینیفتح آبادمرکزيقیروکارزین5308

48تلمبه جعفريفتح آبادمرکزيقیروکارزین5309

**تلمبه حبیب رضاییفتح آبادمرکزيقیروکارزین5310

**تلمبه رمضان عسگريفتح آبادمرکزيقیروکارزین5311

**تلمبه عبداله پیراستهفتح آبادمرکزيقیروکارزین5312

**تلمبه فضل اله دهقانفتح آبادمرکزيقیروکارزین5313

**تلمبه محمدحسین عسگريفتح آبادمرکزيقیروکارزین5314

1244تنگ اقاخانیفتح آبادمرکزيقیروکارزین5315

**تنگ سفیدفتح آبادمرکزيقیروکارزین5316

417تنگ گپفتح آبادمرکزيقیروکارزین5317

1145تنگ مخیفتح آبادمرکزيقیروکارزین5318

**تیرچه بلوك مریدزادهفتح آبادمرکزيقیروکارزین5319

**جورکانفتح آبادمرکزيقیروکارزین5320

**چاه نفت چشمه پیريفتح آبادمرکزيقیروکارزین5321

**چاه نفت گوراب علی خانفتح آبادمرکزيقیروکارزین5322

**حسن آبادفتح آبادمرکزيقیروکارزین5323

**حسن آبادفتح آبادمرکزيقیروکارزین5324

**خمسارفتح آبادمرکزيقیروکارزین5325

**خیرآبادفتح آبادمرکزيقیروکارزین5326

**دانشگاه پیام نورفتح آبادمرکزيقیروکارزین5327

**دشت کوهفتح آبادمرکزيقیروکارزین5328

4171,513ده بهفتح آبادمرکزيقیروکارزین5329

48ذرت خشک کنی ناصري اسفالتفتح آبادمرکزيقیروکارزین5330

2677ریکانفتح آبادمرکزيقیروکارزین5331

**زیرجونفتح آبادمرکزيقیروکارزین5332

**سد سلمان فارسیفتح آبادمرکزيقیروکارزین5333

**سرچشمهفتح آبادمرکزيقیروکارزین5334
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1020شاه محیطفتح آبادمرکزيقیروکارزین5335

734شاهزاده عبداهللافتح آبادمرکزيقیروکارزین5336

**شرکت اسفالت بتون قیرفتح آبادمرکزيقیروکارزین5337

فتح آبادمرکزيقیروکارزین5338
شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبی 

اسفالت
**

2689شلدانفتح آبادمرکزيقیروکارزین5339

**شهرك صنعتیفتح آبادمرکزيقیروکارزین5340

410صنایع بسته بندي خرماي مجید اسفالتفتح آبادمرکزيقیروکارزین5341

**عزیزآبادفتح آبادمرکزيقیروکارزین5342

7092,468علی آبادفتح آبادمرکزيقیروکارزین5343

**علی آبادبهمنفتح آبادمرکزيقیروکارزین5344

**فخرآباد دشتیفتح آبادمرکزيقیروکارزین5345

**فدمفتح آبادمرکزيقیروکارزین5346

**قاسم آبادفتح آبادمرکزيقیروکارزین5347

1131قنات نشتافتح آبادمرکزيقیروکارزین5348

**قهوه خانه شلدانفتح آبادمرکزيقیروکارزین5349

**کارخانه فرآورده هاي لبنی کارزین شیرفتح آبادمرکزيقیروکارزین5350

**کارگاه پیروزگاز اسفالتفتح آبادمرکزيقیروکارزین5351

**کارگاه تولید شن و ماسه عمران ماسهفتح آبادمرکزيقیروکارزین5352

**کارگاه شرکت گداش (کانال کشی سد)فتح آبادمرکزيقیروکارزین5353

72233کردشولفتح آبادمرکزيقیروکارزین5354

2798کردشیخفتح آبادمرکزيقیروکارزین5355

**کشتارگاه مرغ دهقانفتح آبادمرکزيقیروکارزین5356

**گاوداري ادریس آریا شکوهفتح آبادمرکزيقیروکارزین5357

**گاوداري خیرآبادفتح آبادمرکزيقیروکارزین5358

**گاوداري محمدحسین همتیفتح آبادمرکزيقیروکارزین5359

**گاوکی سفلیفتح آبادمرکزيقیروکارزین5360

**گاوکی علیافتح آبادمرکزيقیروکارزین5361

49گلخانه ابراهیم نورمندفتح آبادمرکزيقیروکارزین5362

**گلخانه زارعیفتح آبادمرکزيقیروکارزین5363
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**لیفرجانفتح آبادمرکزيقیروکارزین5364

**مجتمع قیربار فارسفتح آبادمرکزيقیروکارزین5365

**مجموعه باغ هاي ده بهفتح آبادمرکزيقیروکارزین5366

**مجموعه باغ هاي مسکونی و زراعی قیرفتح آبادمرکزيقیروکارزین5367

**مجموعه نخلستان هاي قیرفتح آبادمرکزيقیروکارزین5368

1339مدخونفتح آبادمرکزيقیروکارزین5369

**مرغداري حاج ابوالحسن رستمیفتح آبادمرکزيقیروکارزین5370

**مزرعه اب انجیرهفتح آبادمرکزيقیروکارزین5371

**مزرعه ارجمنديفتح آبادمرکزيقیروکارزین5372

**مزرعه حاج خلیل طاهريفتح آبادمرکزيقیروکارزین5373

**مزرعه گردنه گچیفتح آبادمرکزيقیروکارزین5374

**مزرعه محمدحسین حسینیفتح آبادمرکزيقیروکارزین5375

**مزرعه محمدعلی عسگريفتح آبادمرکزيقیروکارزین5376

48مزرعه مهرداد مسعوديفتح آبادمرکزيقیروکارزین5377

**مسجد جامع تاریخی کارزینفتح آبادمرکزيقیروکارزین5378

**معدن شن و ماسه قره اقاجفتح آبادمرکزيقیروکارزین5379

**معدن شن و ماسه قره آغاجفتح آبادمرکزيقیروکارزین5380

**منالفتح آبادمرکزيقیروکارزین5381

**منصورآبادفتح آبادمرکزيقیروکارزین5382

**منطقه پاشکانفتح آبادمرکزيقیروکارزین5383

30113منطقه تنگ فهلهفتح آبادمرکزيقیروکارزین5384

410منطقه علی آباد کهنهفتح آبادمرکزيقیروکارزین5385

419منطقه کلهفتح آبادمرکزيقیروکارزین5386

**منطقه گاز AG6S12فتح آبادمرکزيقیروکارزین5387

**منطقه محمودآباد (جزء علی آباد)فتح آبادمرکزيقیروکارزین5388

208710نجف آبادفتح آبادمرکزيقیروکارزین5389

**نصیرآبادفتح آبادمرکزيقیروکارزین5390

**وجشکفتح آبادمرکزيقیروکارزین5391

**ایستگاه برق مبارك آبادمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5392
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416ایستگاه گاز مبارك آبادمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5393

31116آب باددومبارك آبادمرکزيقیروکارزین5394

91189باروسمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5395

**باغ امیرمنصورمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5396

**باغ حاجی عبدلمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5397

**باغ حقانیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5398

**باغ دکترخلیلیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5399

**باغ عباس کاظمیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5400

**باغ کوچک خانمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5401

**باغ نوازمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5402

**باغ هنرورمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5403

83327بریخونمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5404

**بلوك هاي صنعتی و رفاهی بین راهیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5405

49بندبست باالمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5406

155555بندبست پایینمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5407

**پوزه چهارابیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5408

**پوزه سرخمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5409

37147پوزه هزارقدمیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5410

**تلمبه ابراهیم خلفیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5411

**تلمبه اسکندراسديمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5412

**تلمبه اکبرچوپانیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5413

**تلمبه بهمن شولیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5414

**تلمبه جمشیدرحیمیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5415

**تلمبه حبیب طالبیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5416

**تلمبه درویش رضاییمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5417

**تلمبه غالمحسین سهامیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5418

**تلمبه فتح اله کوهکیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5419

**تلمبه کراغلیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5420

**تلمبه مرتضی چمپانیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5421
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**تلمبه مصطفی حقیقیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5422

**تلمبه میرزادولتخواهمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5423

247859تنگ رویینمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5424

56تنگ کالكمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5425

1854چاه عمیق عشایريمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5426

**چشمه ابگرممبارك آبادمرکزيقیروکارزین5427

**حیدرآبادمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5428

**دامداري بیداب شاه علیان (منطقه بیدو)مبارك آبادمرکزيقیروکارزین5429

**دامداري حاج اصغر انصاريمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5430

**دامداري مهراب محتشمی فر (پوزه چهارایی)مبارك آبادمرکزيقیروکارزین5431

**دکل مخابراتی آبگرممبارك آبادمرکزيقیروکارزین5432

2189دوتولغزمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5433

2577شهر پیرمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5434

**شهرك جدید بند و بست پایینمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5435

**طایفه میچکمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5436

**قره حسینیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5437

2801,032قالتمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5438

**کارخانه سیمان سپهر (قره حسینی)مبارك آبادمرکزيقیروکارزین5439

**کارگاه شرکت راهسازيمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5440

**کشت و صنعت شجاعی خاکیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5441

**کم غربالیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5442

**گاوداري محمد جوکار (منطقه بیدو)مبارك آبادمرکزيقیروکارزین5443

**مزرعه جانبازصالحیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5444

**مزرعه حاج قلی علیپورمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5445

**مزرعه حاج محمد شادمندمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5446

**مزرعه زکی خانمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5447

519مزرعه طایفه فرهادلومبارك آبادمرکزيقیروکارزین5448

**مزرعه علی جانکاهمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5449

**مزرعه فلک کوهکیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5450
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**مزرعه منوچهرشیروانیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5451

**منطقه بیدآب باغ و نهالستانمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5452

**منطقه تنگ قاطريمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5453

44منطقه چشمه آبگرم اسفالتمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5454

**منطقه حسین آباد شولیمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5455

**منطقه دشتمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5456

**منطقه عشایر شولی (منطقه پوزه هزار قدمی)مبارك آبادمرکزيقیروکارزین5457

**نهالستان اسداهللا تکاپومبارك آبادمرکزيقیروکارزین5458

**نهالستان فاطمه الزهرامبارك آبادمرکزيقیروکارزین5459

173621نهویهمبارك آبادمرکزيقیروکارزین5460

220760ابوعسکرهنگاممرکزيقیروکارزین5461

74250اتحادهنگاممرکزيقیروکارزین5462

**باغ جهان فزاهنگاممرکزيقیروکارزین5463

**باغ چهارگلیهنگاممرکزيقیروکارزین5464

**باغ عزت کیانیهنگاممرکزيقیروکارزین5465

**باغ کاظم فیلونديهنگاممرکزيقیروکارزین5466

411باغ منوچهرکامجونیاهنگاممرکزيقیروکارزین5467

**باغ نجف آبادهنگاممرکزيقیروکارزین5468

94344باغ نو هنگامهنگاممرکزيقیروکارزین5469

510باغ هاي مسکونی جاده نوآبادهنگاممرکزيقیروکارزین5470

**برکه ابیهنگاممرکزيقیروکارزین5471

**بنکوي بولوهنگاممرکزيقیروکارزین5472

614بنکوي پالیمههنگاممرکزيقیروکارزین5473

2046بیشه زردهنگاممرکزيقیروکارزین5474

**بیشه زردمورتیهنگاممرکزيقیروکارزین5475

1652پاگذارانهنگاممرکزيقیروکارزین5476

**تعاونی عشایرهنگامهنگاممرکزيقیروکارزین5477

99تل سمنگیهنگاممرکزيقیروکارزین5478

47تلمبه ایرج کیانیهنگاممرکزيقیروکارزین5479
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**تلمبه برافتاب شیردانیهنگاممرکزيقیروکارزین5480

612تلمبه بهرام کیانیهنگاممرکزيقیروکارزین5481

55تنگ بادي باالهنگاممرکزيقیروکارزین5482

**تنگ شورهنگاممرکزيقیروکارزین5483

109385تنگ کیشهنگاممرکزيقیروکارزین5484

**چرچرهنگاممرکزيقیروکارزین5485

412چرخابهنگاممرکزيقیروکارزین5486

3976حاجی آبادهنگاممرکزيقیروکارزین5487

59130خامنههنگاممرکزيقیروکارزین5488

1448زین آبادهنگامهنگاممرکزيقیروکارزین5489

**شرکت تعاونی عشایر هنگامهنگاممرکزيقیروکارزین5490

**طواي سیاههنگاممرکزيقیروکارزین5491

223793عورزهنگاممرکزيقیروکارزین5492

**مزارع روستاي ابوعسگرهنگاممرکزيقیروکارزین5493

**مزرعه سربیشههنگاممرکزيقیروکارزین5494

**مزرعه سرمههنگاممرکزيقیروکارزین5495

**مزرعه عباس آبادهنگاممرکزيقیروکارزین5496

**مزرعه عباس آبادهنگاممرکزيقیروکارزین5497

**مزرعه الچینیهنگاممرکزيقیروکارزین5498

**مزرعه لسهنگاممرکزيقیروکارزین5499

48مزرعه محمديهنگاممرکزيقیروکارزین5500

**مزرعه مورتیهنگاممرکزيقیروکارزین5501

**نجم آبادهنگاممرکزيقیروکارزین5502

73250نوآبادهنگاممرکزيقیروکارزین5503

4371,432هنگامهنگاممرکزيقیروکارزین5504

**یوردیداله فیل بنديهنگاممرکزيقیروکارزین5505

32110اب میکجرهجره وباالدهکازرون5506

1759ابگرمجرهجره وباالدهکازرون5507

2688ابگرم پیرصحابیجرهجره وباالدهکازرون5508
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159530ابوالحسنیجرهجره وباالدهکازرون5509

930اسد آباد دره آبجرهجره وباالدهکازرون5510

59222اسالم آبادجرهجره وباالدهکازرون5511

**امام زاده پیرصحابیجرهجره وباالدهکازرون5512

410امامزاده سیدمحمدحسینجرهجره وباالدهکازرون5513

**امالكجرهجره وباالدهکازرون5514

154573ایالنجرهجره وباالدهکازرون5515

1356باغ حسینیجرهجره وباالدهکازرون5516

225799باغ دشت خان نشینجرهجره وباالدهکازرون5517

2690بلبکجرهجره وباالدهکازرون5518

154599بیدزردجرهجره وباالدهکازرون5519

71238بیدگانجرهجره وباالدهکازرون5520

150551بیکوهجرهجره وباالدهکازرون5521

**پریزادلوجرهجره وباالدهکازرون5522

93367پشت پرسلیمانجرهجره وباالدهکازرون5523

**تل ابیضجرهجره وباالدهکازرون5524

1762تل بیدکانجرهجره وباالدهکازرون5525

93355تل شورهجرهجره وباالدهکازرون5526

158584تل گاوجرهجره وباالدهکازرون5527

**تلمبه مرتضی خانجرهجره وباالدهکازرون5528

4011,428جدول ترکیجرهجره وباالدهکازرون5529

4571,589جرهجرهجره وباالدهکازرون5530

86346جوالیقانجرهجره وباالدهکازرون5531

2694چهارطاقجرهجره وباالدهکازرون5532

72276حسن آباداب کنارجرهجره وباالدهکازرون5533

88304حسن آبادسفلیجرهجره وباالدهکازرون5534

1862حسن آبادعلیاجرهجره وباالدهکازرون5535

2281حسین آباد سرمشهدجرهجره وباالدهکازرون5536

124439خرم زارجرهجره وباالدهکازرون5537
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1659ده نوجرهجره وباالدهکازرون5538

32118رباطکجرهجره وباالدهکازرون5539

116389زرین کوهجرهجره وباالدهکازرون5540

824زمان آبادجرهجره وباالدهکازرون5541

2897سویسجرهجره وباالدهکازرون5542

172610سیریزجانجرهجره وباالدهکازرون5543

**شاملوجرهجره وباالدهکازرون5544

**شرکت تعاونی روستاییجرهجره وباالدهکازرون5545

**شمس آبادجرهجره وباالدهکازرون5546

57200شیب تنگجرهجره وباالدهکازرون5547

**قرم شاملوجرهجره وباالدهکازرون5548

177645قصرعلیجرهجره وباالدهکازرون5549

61209کانرودجرهجره وباالدهکازرون5550

723کته خفرسفلیجرهجره وباالدهکازرون5551

1253کته خفرعلیاجرهجره وباالدهکازرون5552

**گاوداري شفیعیجرهجره وباالدهکازرون5553

**گرازرويجرهجره وباالدهکازرون5554

**گلخانه زراعی بلبلکجرهجره وباالدهکازرون5555

2380گود گاهجرهجره وباالدهکازرون5556

127455گیخجرهجره وباالدهکازرون5557

**ماسه شویی حسینیجرهجره وباالدهکازرون5558

39151محمدآبادجرهجره وباالدهکازرون5559

**مزرعه حاجی آبادجرهجره وباالدهکازرون5560

**مزرعه مرادعلی پایمرديجرهجره وباالدهکازرون5561

**منطقه امالك محل عشایرجرهجره وباالدهکازرون5562

**منطقه نرگس زار باالده وجرهجرهجره وباالدهکازرون5563

**مهارزیرجرهجره وباالدهکازرون5564

160574میدانکجرهجره وباالدهکازرون5565

33120نرجس آبادجرهجره وباالدهکازرون5566
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43141والی آبادجرهجره وباالدهکازرون5567

2690ولیدآبادجرهجره وباالدهکازرون5568

1241ارج آباددادینجره وباالدهکازرون5569

**اسد آباددادینجره وباالدهکازرون5570

32110اوالد چلگودادینجره وباالدهکازرون5571

**بنستاندادینجره وباالدهکازرون5572

**پلنگیدادینجره وباالدهکازرون5573

62222پوسکاندادینجره وباالدهکازرون5574

148499تل ساماندادینجره وباالدهکازرون5575

514تل سبزدادینجره وباالدهکازرون5576

**تل نقارهدادینجره وباالدهکازرون5577

827جوادآباددادینجره وباالدهکازرون5578

2073چشمه شیریندادینجره وباالدهکازرون5579

1769چمن بهرامدادینجره وباالدهکازرون5580

58203حسن آباد خان قلیدادینجره وباالدهکازرون5581

**حسین علی آباددادینجره وباالدهکازرون5582

2385حشمت آباددادینجره وباالدهکازرون5583

40154خان جان آباددادینجره وباالدهکازرون5584

1142خنگسبزدادینجره وباالدهکازرون5585

106351دادین سفلیدادینجره وباالدهکازرون5586

259861دادین علیادادینجره وباالدهکازرون5587

1748دره نیداندادینجره وباالدهکازرون5588

56213رضاآباددادینجره وباالدهکازرون5589

**زیادآباددادینجره وباالدهکازرون5590

518ساختمان حاج پرویزدادینجره وباالدهکازرون5591

7482,818سرمشهددادینجره وباالدهکازرون5592

48162سه تالندادینجره وباالدهکازرون5593

**شرکت تعاونی روستایی دادیندادینجره وباالدهکازرون5594

66200ظهراب آباددادینجره وباالدهکازرون5595
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34106علی آباددادینجره وباالدهکازرون5596

109368علی آبادموسه لیدادینجره وباالدهکازرون5597

2179غریب آباددادینجره وباالدهکازرون5598

32117فتح آباددادینجره وباالدهکازرون5599

**قربان آباددادینجره وباالدهکازرون5600

**کدار سفیددادینجره وباالدهکازرون5601

37113کنارمکتبدادینجره وباالدهکازرون5602

**مزرعه علوفه تعاون روستادادینجره وباالدهکازرون5603

**مزرعه علی خاندادینجره وباالدهکازرون5604

1249نوروزآباددادینجره وباالدهکازرون5605

39145یاندرانلودادینجره وباالدهکازرون5606

35119یوسف آباددادینجره وباالدهکازرون5607

61231اسالم آبادفامورجره وباالدهکازرون5608

**بدوفامورجره وباالدهکازرون5609

**بگراپالکیفامورجره وباالدهکازرون5610

**بی بی هوريفامورجره وباالدهکازرون5611

162589بیخک جروقفامورجره وباالدهکازرون5612

1443پریشانفامورجره وباالدهکازرون5613

**تلمبه غالم شاه ولطیف هاشمیفامورجره وباالدهکازرون5614

58200تنگ گاوفامورجره وباالدهکازرون5615

73270درونکفامورجره وباالدهکازرون5616

182679ده پاگاهفامورجره وباالدهکازرون5617

**ذرت شیبانی(ذرت خشک کنی)فامورجره وباالدهکازرون5618

**سرطاوهفامورجره وباالدهکازرون5619

**سروكفامورجره وباالدهکازرون5620

63233سی سختیفامورجره وباالدهکازرون5621

**شرکت چند منظوره صادق جهادفامورجره وباالدهکازرون5622

3171,137عرب گاومیشیفامورجره وباالدهکازرون5623

199692قالت نیلوفامورجره وباالدهکازرون5624
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1245قلعه میرزاییفامورجره وباالدهکازرون5625

93298قلعه نارنجیفامورجره وباالدهکازرون5626

84311کشاورزيفامورجره وباالدهکازرون5627

56197کنارخشکفامورجره وباالدهکازرون5628

61214کوشک باقريفامورجره وباالدهکازرون5629

**کوشک پس قالتفامورجره وباالدهکازرون5630

1978کوشک خانیفامورجره وباالدهکازرون5631

**مزرعه قرمزيفامورجره وباالدهکازرون5632

3021,064مالارهفامورجره وباالدهکازرون5633

171646مهبودي سفلیفامورجره وباالدهکازرون5634

**مهبودي علیافامورجره وباالدهکازرون5635

**میانکوهفامورجره وباالدهکازرون5636

40154میرچککفامورجره وباالدهکازرون5637

234818نرگس زارفامورجره وباالدهکازرون5638

111314هلکفامورجره وباالدهکازرون5639

210754انارستانانارستانچنارشاهیجانکازرون5640

79337بازرنگانانارستانچنارشاهیجانکازرون5641

32112برج سوخته سفلیانارستانچنارشاهیجانکازرون5642

1450برج سوخته علیاانارستانچنارشاهیجانکازرون5643

155502بوشکان دیلمیانارستانچنارشاهیجانکازرون5644

3751,309تل کوشکانارستانچنارشاهیجانکازرون5645

77290تل کوهکانارستانچنارشاهیجانکازرون5646

45155جعفرآبادانارستانچنارشاهیجانکازرون5647

81323جهاد آبادانارستانچنارشاهیجانکازرون5648

3111,129حاجی آبادغوريانارستانچنارشاهیجانکازرون5649

62189حسین آباددیلمیانارستانچنارشاهیجانکازرون5650

4791,634حکیم باشی باالانارستانچنارشاهیجانکازرون5651

103341حکیم باشی حسین آبادانارستانچنارشاهیجانکازرون5652

**دره سگ کشتهانارستانچنارشاهیجانکازرون5653
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4681,590رشن آبادانارستانچنارشاهیجانکازرون5654

77292گچ خرانانارستانچنارشاهیجانکازرون5655

204620گنجه ايانارستانچنارشاهیجانکازرون5656

**گیرنده رادیووتلویزیونانارستانچنارشاهیجانکازرون5657

**مزرعه بنگلوزرداولانارستانچنارشاهیجانکازرون5658

**مزرعه پورمشهدي انحاسانارستانچنارشاهیجانکازرون5659

119430الیاس آبادسمغانچنارشاهیجانکازرون5660

**بهشت زهراسمغانچنارشاهیجانکازرون5661

144518پیرسبزسمغانچنارشاهیجانکازرون5662

80265تل انجیرسمغانچنارشاهیجانکازرون5663

135581تل میلکسمغانچنارشاهیجانکازرون5664

**تلمبه شهریارمیرزاییسمغانچنارشاهیجانکازرون5665

**تنگ برکهسمغانچنارشاهیجانکازرون5666

**توانیرسمغانچنارشاهیجانکازرون5667

162545دهنوغوريسمغانچنارشاهیجانکازرون5668

3361,188سمغانسمغانچنارشاهیجانکازرون5669

**شرکت توانیر برق منطقه اي فارسسمغانچنارشاهیجانکازرون5670

718صالح آبادسمغانچنارشاهیجانکازرون5671

96293قندیلسمغانچنارشاهیجانکازرون5672

**مزرعه بریزکدونیسمغانچنارشاهیجانکازرون5673

**مزرعه فریبرزرزمجوییسمغانچنارشاهیجانکازرون5674

130434مظفرآبادسمغانچنارشاهیجانکازرون5675

1,2584,594مالي انبارسمغانچنارشاهیجانکازرون5676

59221میدانکسمغانچنارشاهیجانکازرون5677

2079احمدآبادامامزاده محمدخشتکازرون5678

37128اسالم آبادامامزاده محمدخشتکازرون5679

**امامزاده سیدمحمدامامزاده محمدخشتکازرون5680

39130ایجانیامامزاده محمدخشتکازرون5681

**برج دلبرامامزاده محمدخشتکازرون5682
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56162برج سیدامامزاده محمدخشتکازرون5683

80261بورکی سفلیامامزاده محمدخشتکازرون5684

**بی بی نازخاتونامامزاده محمدخشتکازرون5685

**تنگ گچی سفلیامامزاده محمدخشتکازرون5686

1020تنگ گچی علیاامامزاده محمدخشتکازرون5687

**چاه نفت برج دلبرامامزاده محمدخشتکازرون5688

**چم پیرامامزاده محمدخشتکازرون5689

2277حسن آبادامامزاده محمدخشتکازرون5690

**دره مراديامامزاده محمدخشتکازرون5691

**ساختمان ستارامامزاده محمدخشتکازرون5692

**ساختمان شکراهللامامزاده محمدخشتکازرون5693

**ساختمان کمرامامزاده محمدخشتکازرون5694

726ساختمان منصورامامزاده محمدخشتکازرون5695

**سرمالامامزاده محمدخشتکازرون5696

**شاهزاده اسماعیلامامزاده محمدخشتکازرون5697

**شاهزاده محمدامامزاده محمدخشتکازرون5698

236801شهبازخانیامامزاده محمدخشتکازرون5699

623عمارتامامزاده محمدخشتکازرون5700

31117قوريامامزاده محمدخشتکازرون5701

44144کره ايامامزاده محمدخشتکازرون5702

612کالتونامامزاده محمدخشتکازرون5703

**منطقه جو طویلهامامزاده محمدخشتکازرون5704

51157امامزاده علیبورکیخشتکازرون5705

**بقعه تاریخی14معصومبورکیخشتکازرون5706

7412,414بورکی علیابورکیخشتکازرون5707

**تنگ نیالنبورکیخشتکازرون5708

**تنگ هامونبورکیخشتکازرون5709

1761چهاربرجبورکیخشتکازرون5710

106343چیتیبورکیخشتکازرون5711
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98342خواجه جمالیبورکیخشتکازرون5712

**دامداري مرادپوربورکیخشتکازرون5713

**سرکمربورکیخشتکازرون5714

**شرکت پاسارگاد پلیمربورکیخشتکازرون5715

**شرکت حمل و نقل عادل خواهبورکیخشتکازرون5716

**صنایع بسته بندي نخلبورکیخشتکازرون5717

**کارتن سازي ژرفیبورکیخشتکازرون5718

**کارگاه موزاییک سازيبورکیخشتکازرون5719

**گاوداري جمشیديبورکیخشتکازرون5720

**گاوداري محمدیانبورکیخشتکازرون5721

**ماسه شویی حاجیبورکیخشتکازرون5722

**مرغداري رستمیبورکیخشتکازرون5723

73242نظام آبادبورکیخشتکازرون5724

38126نعمت آبادبورکیخشتکازرون5725

**ایستگاه فشار شکن رودكکمارجکمارجکازرون5726

36135بکورکمارجکمارجکازرون5727

263879بنافکمارجکمارجکازرون5728

148488بی بی مهلتکمارجکمارجکازرون5729

**پاسگاه اوجکمارجکمارجکازرون5730

**پاسگاه تونل پیساکمارجکمارجکازرون5731

29121تلخ ابکمارجکمارجکازرون5732

**تنگ شاه مراديکمارجکمارجکازرون5733

53215تنگ منارهکمارجکمارجکازرون5734

**دشت ماكکمارجکمارجکازرون5735

156502ده کهنه کمارجکمارجکمارجکازرون5736

62220دهلهکمارجکمارجکازرون5737

916رودكکمارجکمارجکازرون5738

**شرکت راه وساختمان جونککمارجکمارجکازرون5739

**کارخانه سنگ شوییکمارجکمارجکازرون5740
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**کافه بهارکمارجکمارجکازرون5741

**کشت صنعت کمارجکمارجکمارجکازرون5742

272944کمارجکمارجکمارجکازرون5743

**کوره ابراهیمیکمارجکمارجکازرون5744

**کوره گچ دهقانکمارجکمارجکازرون5745

**کوره گچ مراديکمارجکمارجکازرون5746

**مجتمع ماسه شوییکمارجکمارجکازرون5747

2369محسن آبادکمارجکمارجکازرون5748

**مزرعه برگوشتیکمارجکمارجکازرون5749

**مزرعه علی نارحاجی پورکمارجکمارجکازرون5750

**مزرعه محمدکریم نوريکمارجکمارجکازرون5751

131429مشایخکمارجکمارجکازرون5752

107383نوحیکمارجکمارجکازرون5753

**امام زاده پیرسبزکنار تختهکمارجکازرون5754

**ایستگاه فشارشکن شماره 3کنار تختهکمارجکازرون5755

**ایستگاه گازکنار تختهکمارجکازرون5756

**بلوکزنی ابوالفضلکنار تختهکمارجکازرون5757

**بلوکسازي حجتکنار تختهکمارجکازرون5758

69244بنه سیدمحمدرضاکنار تختهکمارجکازرون5759

**بیمارستان خشت کنارتختهکنار تختهکمارجکازرون5760

**پارك جنگلی کنارتختهکنار تختهکمارجکازرون5761

101294جعفرجنکنار تختهکمارجکازرون5762

**چرونکنار تختهکمارجکازرون5763

**رستوران حجتکنار تختهکمارجکازرون5764

**شرکت زرین پاكکنار تختهکمارجکازرون5765

**شرکت صباخرمکنار تختهکمارجکازرون5766

**قهوه خانه ازاديکنار تختهکمارجکازرون5767

**کارخانه آجرخاورمیانهکنار تختهکمارجکازرون5768

**کارگاه کارتن سازي خشت کوهکنار تختهکمارجکازرون5769
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**مجتمع هاي صنعتیکنار تختهکمارجکازرون5770

**مجموعه ورزشی خشت کنارتختهکنار تختهکمارجکازرون5771

74240محل الدینکنار تختهکمارجکازرون5772

**مزرعه دریاي نمککنار تختهکمارجکازرون5773

**مغیث آبادکنار تختهکمارجکازرون5774

**امازاده شیخ عبداهللادشت برمکوهمرهکازرون5775

**امام زاده عبداله انصاريدشت برمکوهمرهکازرون5776

141530امامزاده پیرابوالحسندشت برمکوهمرهکازرون5777

**ایستگاه محیط زیستدشت برمکوهمرهکازرون5778

109418بورنجاندشت برمکوهمرهکازرون5779

31109پركدشت برمکوهمرهکازرون5780

1761تل نادردشت برمکوهمرهکازرون5781

616تنگ زرددشت برمکوهمرهکازرون5782

**تنگ قلنگیدشت برمکوهمرهکازرون5783

47158دردانهدشت برمکوهمرهکازرون5784

116429دشت برمدشت برمکوهمرهکازرون5785

3211,134دیکانکدشت برمکوهمرهکازرون5786

**شرکت راهسرایراندشت برمکوهمرهکازرون5787

106344عبدوییدشت برمکوهمرهکازرون5788

32109علی آباددشت برمکوهمرهکازرون5789

5601,985کالنیدشت برمکوهمرهکازرون5790

142464گاوکشکدشت برمکوهمرهکازرون5791

74228گرگنادشت برمکوهمرهکازرون5792

**مزرعه بهزادجمشیديدشت برمکوهمرهکازرون5793

**میان کتلدشت برمکوهمرهکازرون5794

39150واركدشت برمکوهمرهکازرون5795

**اب کورهکوهمرهکوهمرهکازرون5796

171647ابوالحیاتکوهمرهکوهمرهکازرون5797

820اسالم آباد تنگکوهمرهکوهمرهکازرون5798
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**اموزش پرورش نودانکوهمرهکوهمرهکازرون5799

**ایستگاه مخابراتی ابوالحسنکوهمرهکوهمرهکازرون5800

57179باغستان ابوالحیاتکوهمرهکوهمرهکازرون5801

155641باغستان کنده ايکوهمرهکوهمرهکازرون5802

107395پاپون سفلیکوهمرهکوهمرهکازرون5803

96361پاپون علیاکوهمرهکوهمرهکازرون5804

**پاسگاه انتظامی پل کوه پهنکوهمرهکوهمرهکازرون5805

**پاسگاه انتظامی پل نرگسیکوهمرهکوهمرهکازرون5806

3041,113ترهدانکوهمرهکوهمرهکازرون5807

3451,208چکککوهمرهکوهمرهکازرون5808

4281,152دوسیرانکوهمرهکوهمرهکازرون5809

**قهوه خانه کوه پهنکوهمرهکوهمرهکازرون5810

**کنده ايکوهمرهکوهمرهکازرون5811

**کوه پهنکوهمرهکوهمرهکازرون5812

121398گرگدانکوهمرهکوهمرهکازرون5813

**نودانکوهمرهکوهمرهکازرون5814

**مزرعه تنگ تلهکوهمرهکوهمرهکازرون5815

**مزرعه سه کمرکوهمرهکوهمرهکازرون5816

**مزرعه کوه سركکوهمرهکوهمرهکازرون5817

307925موردكکوهمرهکوهمرهکازرون5818

**نودانکوهمرهکوهمرهکازرون5819

4221,712ابوعلیبلیانمرکزيکازرون5820

172653احمدآبادپل ابگینهبلیانمرکزيکازرون5821

**امام زاده سیدسبزبلیانمرکزيکازرون5822

**امامزاده سیدساالربلیانمرکزيکازرون5823

410انبارهاي سنگ سیمانبلیانمرکزيکازرون5824

69254ایازآبادبلیانمرکزيکازرون5825

**آسیاب پرویزيبلیانمرکزيکازرون5826

**باغ تدینبلیانمرکزيکازرون5827
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**باغ حاج سید محمديبلیانمرکزيکازرون5828

**باغ حاج عوضبلیانمرکزيکازرون5829

**باغ حسنبلیانمرکزيکازرون5830

**باغ سید عباس عابدبلیانمرکزيکازرون5831

**باغ گنجشک گیرانبلیانمرکزيکازرون5832

**باغ محمدموحدبلیانمرکزيکازرون5833

**باغ مسجداعالبلیانمرکزيکازرون5834

**باغ مظفریانبلیانمرکزيکازرون5835

**باغ میرزاحسن محصلیبلیانمرکزيکازرون5836

**باغ میرزاییبلیانمرکزيکازرون5837

**باغ نوبلیانمرکزيکازرون5838

**بلوك زنی چیداربلیانمرکزيکازرون5839

**بلوك زنی زارعبلیانمرکزيکازرون5840

**بلوك زنی ولیعصربلیانمرکزيکازرون5841

8062,798بلیانبلیانمرکزيکازرون5842

**پاسگاه ژاندارمري پل ابگینهبلیانمرکزيکازرون5843

**پاسگاه محیط بانی پریشانبلیانمرکزيکازرون5844

101366پل ابگینهبلیانمرکزيکازرون5845

96359پوزه باديبلیانمرکزيکازرون5846

**تلمبه اسماعیل فروتن وشرکابلیانمرکزيکازرون5847

**تلمبه حاج سیدحسنبلیانمرکزيکازرون5848

**تلمبه مسلمبلیانمرکزيکازرون5849

**چاه نفتبلیانمرکزيکازرون5850

68290حاجی آباد پل آبگینهبلیانمرکزيکازرون5851

**خدمات کشاورزي اسکندريبلیانمرکزيکازرون5852

68240خشک آبادبلیانمرکزيکازرون5853

**دامداري شفیعیبلیانمرکزيکازرون5854

**دامداري صمیمیبلیانمرکزيکازرون5855

**دامداري قنبريبلیانمرکزيکازرون5856
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622درك ماه شوريبلیانمرکزيکازرون5857

**ذرت خشک کنی شفیعیبلیانمرکزيکازرون5858

147561زوالیبلیانمرکزيکازرون5859

**سردشتکبلیانمرکزيکازرون5860

4571,756سیف آبادبلیانمرکزيکازرون5861

39166شهرنجانبلیانمرکزيکازرون5862

47صنایع سنگ کازرونبلیانمرکزيکازرون5863

60219علی آباددوتوبلیانمرکزيکازرون5864

2678علی آباد میانکوه کرونیبلیانمرکزيکازرون5865

**کارخانه آجربلیانمرکزيکازرون5866

**کارخانه برنج زنی لطف اهللابلیانمرکزيکازرون5867

**کارگاه تیرچه فوالدسقفبلیانمرکزيکازرون5868

2599کراییبلیانمرکزيکازرون5869

45180کمانکشیبلیانمرکزيکازرون5870

**کوره گچ طاووسیبلیانمرکزيکازرون5871

**گاوداري احمددهقانبلیانمرکزيکازرون5872

**گاوداري باقريبلیانمرکزيکازرون5873

**گاوداري دهقانبلیانمرکزيکازرون5874

**گاوداري سید طبیبیبلیانمرکزيکازرون5875

**گاوداري علی کرمبلیانمرکزيکازرون5876

**گاوداري عماديبلیانمرکزيکازرون5877

**گاوداري یداهللابلیانمرکزيکازرون5878

**مجتمع کشت صنعت حسن آبادبلیانمرکزيکازرون5879

**مجتمع گاوداري بهمنیبلیانمرکزيکازرون5880

**مجتمع هاي دامداريبلیانمرکزيکازرون5881

**مجتمع هاي مالبلوطبلیانمرکزيکازرون5882

**مجموعه باغهاي جهرمی هابلیانمرکزيکازرون5883

**مرغداري داووديبلیانمرکزيکازرون5884

**مرغداري قایمبلیانمرکزيکازرون5885
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**مزرعه جهانگیرامیرعضديبلیانمرکزيکازرون5886

**مزرعه رجبعلی جلویزبلیانمرکزيکازرون5887

**مزرعه رحمتبلیانمرکزيکازرون5888

**مزرعه سیدرحمانبلیانمرکزيکازرون5889

**مزرعه سیدرحمانبلیانمرکزيکازرون5890

**مزرعه شمس عالمبلیانمرکزيکازرون5891

**مزرعه علی اکبرصحراییبلیانمرکزيکازرون5892

**مزرعه علی اکبرصحراییبلیانمرکزيکازرون5893

**مزرعه فضل اله مهرجانیبلیانمرکزيکازرون5894

927مزرعه کرونیبلیانمرکزيکازرون5895

1769مزرعه مالبلوطبلیانمرکزيکازرون5896

99376مزرعه مالي بلوطبلیانمرکزيکازرون5897

**مزرعه یوسفیانبلیانمرکزيکازرون5898

8653,093مشتانبلیانمرکزيکازرون5899

**معدن گچ محمد طاووسیبلیانمرکزيکازرون5900

1163منطقه آب خیراتبلیانمرکزيکازرون5901

**منطقه دو باغ (هردو طرف جاده)بلیانمرکزيکازرون5902

9703,598مهرنجانبلیانمرکزيکازرون5903

134450نصیرآبادبلیانمرکزيکازرون5904

**نیروگاه برقبلیانمرکزيکازرون5905

130447احمدآباددریسدریسمرکزيکازرون5906

**اموزش پایه یکدریسمرکزيکازرون5907

67225امیرآباددریسمرکزيکازرون5908

**ایستگاه ابرسانی بوشکاندریسمرکزيکازرون5909

**ایستگاه پمپاژابدریسمرکزيکازرون5910

**باغ بهیه سالمیدریسمرکزيکازرون5911

**باغ تقی پیراندریسمرکزيکازرون5912

**باغ حاج علیدریسمرکزيکازرون5913

**باغ حسین صیدانیدریسمرکزيکازرون5914
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**باغ دهقاندریسمرکزيکازرون5915

**باغ قاسم خانیدریسمرکزيکازرون5916

**باغ کرهدریسمرکزيکازرون5917

**باغ نصراله دهقاندریسمرکزيکازرون5918

**باغ نصیريدریسمرکزيکازرون5919

40166بنه عابددریسمرکزيکازرون5920

101342بنه میرزاعلی اکبردریسمرکزيکازرون5921

2465بوشکان میرزاییدریسمرکزيکازرون5922

177628بهرام آباددریسمرکزيکازرون5923

**پادگان اموزشی امام رضادریسمرکزيکازرون5924

**تنگ سريدریسمرکزيکازرون5925

220854جام بزرگیدریسمرکزيکازرون5926

103355جدسدریسمرکزيکازرون5927

43147جهان آباددریسمرکزيکازرون5928

73282حسن آباددریسمرکزيکازرون5929

78266خدآباددریسمرکزيکازرون5930

4811,836خسروآباددریسمرکزيکازرون5931

**خوابگاه دانشجوییدریسمرکزيکازرون5932

3511,270خیرآبادکرونیدریسمرکزيکازرون5933

4772,517خیرات آبادبرکتکدریسمرکزيکازرون5934

**دامداري حیدر قنبريدریسمرکزيکازرون5935

**دامداري روح اهللادریسمرکزيکازرون5936

**دامداري کاظم استواندریسمرکزيکازرون5937

**دامداري مزارعیدریسمرکزيکازرون5938

**دامداریهاي کازروندریسمرکزيکازرون5939

**دامداریهاي ناصرآباددریسمرکزيکازرون5940

**دانشکده دامپزشکی دانشگاه ازاددریسمرکزيکازرون5941

**دانشکده فنی مهندسیدریسمرکزيکازرون5942

**دانشگاه ازادکازروندریسمرکزيکازرون5943
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5361,892دریسدریسمرکزيکازرون5944

**دشتکدریسمرکزيکازرون5945

**دم گرابدریسمرکزيکازرون5946

216580دواندریسمرکزيکازرون5947

169575دهنوبوشکاندریسمرکزيکازرون5948

86296رستم آباددریسمرکزيکازرون5949

3281,137زرین آباددریسمرکزيکازرون5950

**زندان کازروندریسمرکزيکازرون5951

420سردخانه برادران پدرامدریسمرکزيکازرون5952

60222سلطان آباددریسمرکزيکازرون5953

**شرکت ابزارسازان فارسدریسمرکزيکازرون5954

**شرکت بسته بندي پارس خرمادریسمرکزيکازرون5955

**شرکت گلباراندریسمرکزيکازرون5956

80273صدرآباددریسمرکزيکازرون5957

34113صمدآباددریسمرکزيکازرون5958

66223طالقانیدریسمرکزيکازرون5959

80294عسگرآباددریسمرکزيکازرون5960

119471علی آباددریسمرکزيکازرون5961

35121فتح آباددریسمرکزيکازرون5962

2675فرهادآباددریسمرکزيکازرون5963

5852,185قلعه سیددریسمرکزيکازرون5964

**کارخانه کاشی وسرامیک کازروندریسمرکزيکازرون5965

**کارگاه برنج زنی شاه کرمیدریسمرکزيکازرون5966

**کارگاه سنگبريدریسمرکزيکازرون5967

**کارگاه فنی تدارکاتی جهادسازندگیدریسمرکزيکازرون5968

**کارگاههاي جاده فراشبنددریسمرکزيکازرون5969

**کارگاههاي کازروندریسمرکزيکازرون5970

226812کاسکاندریسمرکزيکازرون5971

**کاگاههاي بین راهیدریسمرکزيکازرون5972
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**کشت و صنعت غذایی کازروندریسمرکزيکازرون5973

**کوره گچ امیرخاونددریسمرکزيکازرون5974

**گاوداري شاهپور دهقاندریسمرکزيکازرون5975

**گاوداري کاظم مختاريدریسمرکزيکازرون5976

**گله دانی حاج عسکرجوکاردریسمرکزيکازرون5977

**مجتمع دامداريدریسمرکزيکازرون5978

32110محمدآباددریسمرکزيکازرون5979

**مرغداريدریسمرکزيکازرون5980

**مزرعه ازادخانیدریسمرکزيکازرون5981

**مزرعه حسین رهاییدریسمرکزيکازرون5982

**مزرعه خراسان عباس نیادریسمرکزيکازرون5983

620مزرعه قمصوردریسمرکزيکازرون5984

**مزرعه کازروندریسمرکزيکازرون5985

**مزرعه کره اسکدریسمرکزيکازرون5986

2272معین آباددریسمرکزيکازرون5987

**منصورآباددریسمرکزيکازرون5988

**میدان تره باردریسمرکزيکازرون5989

619ناحیه صنعتی شهید مصلحیاندریسمرکزيکازرون5990

3641,515ناصر آباددریسمرکزيکازرون5991

96339ناصرآباددریسمرکزيکازرون5992

**نمک بلور کمارج /شرکت ایران باریت /دریسمرکزيکازرون5993

181571اسالم آبادشاپورمرکزيکازرون5994

**باغ عبدالحسین طباطباییشاپورمرکزيکازرون5995

**بیشاپورشاپورمرکزيکازرون5996

**پادگان پشتیبانی تنگ چوگانشاپورمرکزيکازرون5997

**پادگان سپاهشاپورمرکزيکازرون5998

**پاسگاه ژاندارمري تنگ چوگانشاپورمرکزيکازرون5999

37137پنج محلشاپورمرکزيکازرون6000

52163تنگ چوگان سفلیشاپورمرکزيکازرون6001
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55168تنگ چوگان سفلی درشوريشاپورمرکزيکازرون6002

77217تنگ چوگان علیاکشکولیشاپورمرکزيکازرون6003

127406تنگ چوگان وسطیشاپورمرکزيکازرون6004

64224تنگچوگان علیاشاپورمرکزيکازرون6005

177582حاجی آبادموزيشاپورمرکزيکازرون6006

110379دهنوانقالبشاپورمرکزيکازرون6007

75267دهنوچمرانشاپورمرکزيکازرون6008

56214دهنوکشکولیشاپورمرکزيکازرون6009

106368روستاي شهیدباهنرشاپورمرکزيکازرون6010

3711,225سیدحسینشاپورمرکزيکازرون6011

98353شیخیشاپورمرکزيکازرون6012

239786عموییشاپورمرکزيکازرون6013

1853هفتپارهشاپورمرکزيکازرون6014

**باغ پیروانیطسوجطسوجکوار6015

**باغ زندیهطسوجطسوجکوار6016

**باغ عبدالرضامرشديطسوجطسوجکوار6017

**باغ محمد علی جوانمرديطسوجطسوجکوار6018

**باغ نمازيطسوجطسوجکوار6019

186633بورکی باالطسوجطسوجکوار6020

**پمپ بنزین و باغ زیتونطسوجطسوجکوار6021

**تلمبه انزويطسوجطسوجکوار6022

**تلمبه حیدرزادگانطسوجطسوجکوار6023

**تلمبه زندیهطسوجطسوجکوار6024

121437دره عسلیطسوجطسوجکوار6025

119430شاه شهیدانطسوجطسوجکوار6026

**شرکت پارس سقفطسوجطسوجکوار6027

**شرکت توران فارسطسوجطسوجکوار6028

**شرکت زرتاكطسوجطسوجکوار6029

**شرکت صنعتی دناژطسوجطسوجکوار6030
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1,1414,555طسوجطسوجطسوجکوار6031

36160قشالق انجیرهطسوجطسوجکوار6032

**کشت و صنعت فارسطسوجطسوجکوار6033

**گله داري شکوهطسوجطسوجکوار6034

87352لهکوهطسوجطسوجکوار6035

**مجتمع اقتصادي امام خمینیطسوجطسوجکوار6036

**مجتمع کشت و صنعت فارسطسوجطسوجکوار6037

4521,808محمودآباددودانگطسوجطسوجکوار6038

4321,804محمودآبادسه دانگطسوجطسوجکوار6039

2391,020محمودآبادیک دانگطسوجطسوجکوار6040

**مرغداري جعفر دیوبداروبرادرانطسوجطسوجکوار6041

**مرغداري شرکت فارس مرغطسوجطسوجکوار6042

**امام زاده ابوالقاسمفتح آبادطسوجکوار6043

**ایستگاه هواشناسی بندبهمنفتح آبادطسوجکوار6044

**باربري خدنگفتح آبادطسوجکوار6045

**باغ اولیازادهفتح آبادطسوجکوار6046

**باغ تواناوبهمنیانفتح آبادطسوجکوار6047

**باغ مسعوديفتح آبادطسوجکوار6048

8132,967باغانفتح آبادطسوجکوار6049

48186جالل آبادفتح آبادطسوجکوار6050

47157خورگانفتح آبادطسوجکوار6051

142533دهداريفتح آبادطسوجکوار6052

**ذرت خشک کنی امیريفتح آبادطسوجکوار6053

**سد میرزاي شیرازيفتح آبادطسوجکوار6054

1,0323,804فتح آبادفتح آبادطسوجکوار6055

4841,700قلعه ولیعصرفتح آبادطسوجکوار6056

223803قناتفتح آبادطسوجکوار6057

422کارگاه بلوك زنیفتح آبادطسوجکوار6058

**گاوداري کشاورزفتح آبادطسوجکوار6059
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**مرغداري فارس مرغفتح آبادطسوجکوار6060

**مزرعه محمديفتح آبادطسوجکوار6061

**نمایندگی سایپافتح آبادطسوجکوار6062

57211همدم آبادفتح آبادطسوجکوار6063

4141,567هورباففتح آبادطسوجکوار6064

5131,643آبادي آبگرم کوارفرمشکانمرکزيکوار6065

**پاسگاه ژاندارمري آباده ابگرمفرمشکانمرکزيکوار6066

**تلمبه داریوش بهمنیفرمشکانمرکزيکوار6067

79262خرماییفرمشکانمرکزيکوار6068

74254دشت شاهرضافرمشکانمرکزيکوار6069

184592دولتآبادفرمشکانمرکزيکوار6070

308944ده شیبفرمشکانمرکزيکوار6071

151485ذراتفرمشکانمرکزيکوار6072

**شرکت پیکرفرمشکانمرکزيکوار6073

107378علی آبادفرمشکانمرکزيکوار6074

**قلعه مالحسین علیفرمشکانمرکزيکوار6075

95311کدوفرمشکانمرکزيکوار6076

80258مرسیهفرمشکانمرکزيکوار6077

**مزرعه حاجی محمد خادمیفرمشکانمرکزيکوار6078

**مزرعه صادقیفرمشکانمرکزيکوار6079

**مزرعه مسعود بارانی و شرکاءفرمشکانمرکزيکوار6080

42152موردرازفرمشکانمرکزيکوار6081

**مولتولفرمشکانمرکزيکوار6082

176604هکوانفرمشکانمرکزيکوار6083

**یوردتنگ حشیفرمشکانمرکزيکوار6084

4391,577اربابی سفلیکوارمرکزيکوار6085

139549اربابی علیاکوارمرکزيکوار6086

1,6295,817اکبرآبادکوارمرکزيکوار6087

**باغ انارکوارمرکزيکوار6088
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**باغ مستوفیکوارمرکزيکوار6089

**بندبهمنکوارمرکزيکوار6090

**تلمبه خانه حاجی باباجان دهقانکوارمرکزيکوار6091

**تلمبه شیخیکوارمرکزيکوار6092

**تلمبه شیداییکوارمرکزيکوار6093

**تلمبه کازرونیکوارمرکزيکوار6094

**تلمبه منتخبکوارمرکزيکوار6095

4541,664دشتککوارمرکزيکوار6096

111379زیجردکوارمرکزيکوار6097

**سنگ شکن افسريکوارمرکزيکوار6098

79280سه رودکوارمرکزيکوار6099

**شاه بهرامیکوارمرکزيکوار6100

5782,043فرود کوارکوارمرکزيکوار6101

7572,636قصراحمدکوارمرکزيکوار6102

146471قصیراکوارمرکزيکوار6103

194691قلعه کهنه کوارکوارمرکزيکوار6104

**قلعه میرزاییکوارمرکزيکوار6105

63241قلعه نوکوارکوارمرکزيکوار6106

51151قلعه نومظفريکوارمرکزيکوار6107

**قهوه خانه شاه بهرامیکوارمرکزيکوار6108

**کارگاههاي اکبرآبادکوارمرکزيکوار6109

**مجتمعهاي مرغداريکوارمرکزيکوار6110

**مرغداري هاشم زادهکوارمرکزيکوار6111

**مزرعه طایفه گله زنکوارمرکزيکوار6112

1,1454,012مظفريکوارمرکزيکوار6113

7582,607نوروزانکوارمرکزيکوار6114

**نیروگاه برقکوارمرکزيکوار6115

1,5025,094اردآرداردگراش6116

2688تلمبه امان اله قاسمیآرداردگراش6117
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**تلمبه حسن دالمآرداردگراش6118

**تلمبه مختاراسفنديآرداردگراش6119

411تیش آبادآرداردگراش6120

**چشمه بنوآرداردگراش6121

**علی آبادآرداردگراش6122

**کارگاه موزاییک باباییآرداردگراش6123

**کوشکویهآرداردگراش6124

37122مهرآبادآرداردگراش6125

3197میلویهآرداردگراش6126

179648اغصهسبز پوشاردگراش6127

**تلمبه عزیزعلی نژاديسبز پوشاردگراش6128

**تلمبه کل شیرزادسبز پوشاردگراش6129

818جاشهرسبز پوشاردگراش6130

37203چک چکسبز پوشاردگراش6131

160632زینل آبادسبز پوشاردگراش6132

**علی آبادسبز پوشاردگراش6133

1862گزدانسبز پوشاردگراش6134

41159بشیرآبادخلیلیمرکزيگراش6135

**بنکوي میرزاخانلوخلیلیمرکزيگراش6136

35120پشت پريخلیلیمرکزيگراش6137

131501حسین آبادخلیلیمرکزيگراش6138

419حیدرآبادخلیلیمرکزيگراش6139

4611,582خلیلیخلیلیمرکزيگراش6140

2291,208لب اشکنخلیلیمرکزيگراش6141

32116نخلستان تنگ خورخلیلیمرکزيگراش6142

**نخلستان شونگخلیلیمرکزيگراش6143

**اسفالت کاري مختاريفداغمرکزيگراش6144

**تلمبه عبدالحسین سلیمیفداغمرکزيگراش6145

**تلمبه غالمحسین شیرحسینیفداغمرکزيگراش6146
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**دامداري حسن ابراهیمیفداغمرکزيگراش6147

49سنگ شکن مظفرزادهفداغمرکزيگراش6148

28183فاریابیفداغمرکزيگراش6149

1,5186,533فداغفداغمرکزيگراش6150

2171کسرالدشتفداغمرکزيگراش6151

**کناردوفداغمرکزيگراش6152

62224کنارزیارتفداغمرکزيگراش6153

**کوره گچ احمدفیروزيفداغمرکزيگراش6154

91438گنگ ریشهفداغمرکزيگراش6155

2321,066محمدزینافداغمرکزيگراش6156

**مزرعه اسديفداغمرکزيگراش6157

**مزرعه جواداستوارفداغمرکزيگراش6158

525مزرعه چاه گالبیفداغمرکزيگراش6159

**مزرعه عظیمیفداغمرکزيگراش6160

**مزرعه مهرابیفداغمرکزيگراش6161

**مزرعه نعمت اله راهپیمافداغمرکزيگراش6162

1168نخلستان بالنگستانفداغمرکزيگراش6163

**نیروگاه برق گراشفداغمرکزيگراش6164

**اب بادبیدشهراوزالرستان6165

179679اسالم آبادبیدشهراوزالرستان6166

**امامزاده پیرکماربیدشهراوزالرستان6167

**امامزاده میرحسنبیدشهراوزالرستان6168

**ایستگاه ماکرویوبیدشهراوزالرستان6169

**بازرگان بهشت کوچکبیدشهراوزالرستان6170

**باغ احمدعلی عباسیبیدشهراوزالرستان6171

**باغ بهروزيبیدشهراوزالرستان6172

**باغ حاج نصرالهبیدشهراوزالرستان6173

**باغ حاجی محمدعلیبیدشهراوزالرستان6174

**باغ سراي سربیدشهراوزالرستان6175
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721برکه شکستهبیدشهراوزالرستان6176

**بنکواوالدرضابیدشهراوزالرستان6177

**بنکوي کلمبه ايبیدشهراوزالرستان6178

1,2714,447بیدشهربیدشهراوزالرستان6179

511پیر برزگوبیدشهراوزالرستان6180

826تاگدربیدشهراوزالرستان6181

**تلمبه ابرسانی گالربیدشهراوزالرستان6182

**تلمبه عبداله امینیبیدشهراوزالرستان6183

**تنگرمهبیدشهراوزالرستان6184

**تنگزانبیدشهراوزالرستان6185

**چاه عمیق پاداوربیدشهراوزالرستان6186

**چاه عمیق تل اوزبیدشهراوزالرستان6187

**چاه نفت کوه پهن   دردهستان فیشوربیدشهراوزالرستان6188

416چدروبیدشهراوزالرستان6189

**خوشاببیدشهراوزالرستان6190

827درافرابیدشهراوزالرستان6191

**دشت درگبیدشهراوزالرستان6192

**دشت کدوبیدشهراوزالرستان6193

**دشت کوچکبیدشهراوزالرستان6194

**دشت گالربیدشهراوزالرستان6195

416دشت وراءبیدشهراوزالرستان6196

**ده گاهبیدشهراوزالرستان6197

**سنگ شکن سیفایی فردبیدشهراوزالرستان6198

**سنگ شکن شهرداري اوزبیدشهراوزالرستان6199

724شریف آبادتنگرانبیدشهراوزالرستان6200

**ضل اویزبیدشهراوزالرستان6201

**عبدل آبادبیدشهراوزالرستان6202

228872قالتبیدشهراوزالرستان6203

**کارگاه اسفالت دبیريبیدشهراوزالرستان6204
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**کارگاه بلوك زنی قالتبیدشهراوزالرستان6205

**کاروانسراي مربوطبیدشهراوزالرستان6206

7482,706کورهبیدشهراوزالرستان6207

**کوره ومعدن گچ حمزه قایديبیدشهراوزالرستان6208

6032,119کهنهبیدشهراوزالرستان6209

251930کهنه جدیدبیدشهراوزالرستان6210

253910گالربیدشهراوزالرستان6211

**مربوطبیدشهراوزالرستان6212

**مرغداري ضیاعیبیدشهراوزالرستان6213

**مزرعه بهرام سعادتبیدشهراوزالرستان6214

**مزرعه حاج محمدحسن خانبیدشهراوزالرستان6215

**مزرعه هاشم صابريبیدشهراوزالرستان6216

**معدن سنگ اوزبیدشهراوزالرستان6217

**هنرستان اوزبیدشهراوزالرستان6218

3941,527هودبیدشهراوزالرستان6219

101383هیرمبیدشهراوزالرستان6220

414احمدونفیشوراوزالرستان6221

**امامزاده کوهستانفیشوراوزالرستان6222

**تلمبه اکبرخرمفیشوراوزالرستان6223

**تلمبه جالل خرمفیشوراوزالرستان6224

**چاه شورفیشوراوزالرستان6225

**دامداري جالل خرمفیشوراوزالرستان6226

1,4375,395فیشورفیشوراوزالرستان6227

137453مهلچهفیشوراوزالرستان6228

**ورا ءفیشوراوزالرستان6229

**اب باریکبنارویهبنارویهالرستان6230

**امامزاده جبرییلبنارویهبنارویهالرستان6231

**امامزاده شاه فضل الهبنارویهبنارویهالرستان6232

**امامزاده شاه نظام الدینبنارویهبنارویهالرستان6233
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**ایستگاه صدا و سیمابنارویهبنارویهالرستان6234

50167بختیارویهبنارویهبنارویهالرستان6235

**بلوك زنی رجبیبنارویهبنارویهالرستان6236

**تلمبه ابراهیم کمالیبنارویهبنارویهالرستان6237

**تلمبه ابوالحسن کمالیبنارویهبنارویهالرستان6238

**تلمبه احمدحیدريبنارویهبنارویهالرستان6239

**تلمبه باباحاجی زادگانبنارویهبنارویهالرستان6240

**تلمبه جعفريبنارویهبنارویهالرستان6241

**تلمبه جوکاربنارویهبنارویهالرستان6242

**تلمبه جوکاريبنارویهبنارویهالرستان6243

**تلمبه حاج سیدرضا موسويبنارویهبنارویهالرستان6244

**تلمبه حسین قلی سهامبنارویهبنارویهالرستان6245

**تلمبه حمزه فخراییبنارویهبنارویهالرستان6246

**تلمبه سهلویهبنارویهبنارویهالرستان6247

**تلمبه شرفویهبنارویهبنارویهالرستان6248

**تلمبه شمسیبنارویهبنارویهالرستان6249

**تلمبه عباس فتحیبنارویهبنارویهالرستان6250

**تلمبه علی اکبرزاهديبنارویهبنارویهالرستان6251

**تلمبه محمدعلی غیاثیبنارویهبنارویهالرستان6252

**تلمبه محمدهادي خسروپوربنارویهبنارویهالرستان6253

**تلمبه محمديبنارویهبنارویهالرستان6254

**تلمبه محمدي ( چاه شکري )بنارویهبنارویهالرستان6255

**تلمبه مرادغالمیبنارویهبنارویهالرستان6256

**تلمبه نظام طاهريبنارویهبنارویهالرستان6257

**تلمبه نوبختبنارویهبنارویهالرستان6258

**تلمبه هاشم حیدريبنارویهبنارویهالرستان6259

**تلمبه هاشم نوروزيبنارویهبنارویهالرستان6260

**چاه گلونیبنارویهبنارویهالرستان6261

120300حسن آباد مارمهبنارویهبنارویهالرستان6262
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**دشت بیخویهبنارویهبنارویهالرستان6263

**دهنوبنارویهبنارویهالرستان6264

7272,345شرفویهبنارویهبنارویهالرستان6265

**کوره اجرپزي اهن حسنیبنارویهبنارویهالرستان6266

**کوره گچ توکلیبنارویهبنارویهالرستان6267

97372مارمهبنارویهبنارویهالرستان6268

**مزرعه تنگ حنابنارویهبنارویهالرستان6269

37145مسیح آبادبنارویهبنارویهالرستان6270

**معدن سنگ گچ توکلیبنارویهبنارویهالرستان6271

**امامزاده شاه سلیمانده فیشبنارویهالرستان6272

**امامزاده شاه غیبده فیشبنارویهالرستان6273

**بنکوي خورشیدمحرابیده فیشبنارویهالرستان6274

59181جالل آبادده فیشبنارویهالرستان6275

1864حسن آبادده فیشبنارویهالرستان6276

**خورده فیشبنارویهالرستان6277

217722دامچهده فیشبنارویهالرستان6278

**دشت له بازده فیشبنارویهالرستان6279

4491,404دهفیشده فیشبنارویهالرستان6280

4991,936الغرانده فیشبنارویهالرستان6281

**سنگ شکن غالمحسین سعادتباالدهبیرمالرستان6282

260916ابکنهباالدهبیرمالرستان6283

6112,166باالدهباالدهبیرمالرستان6284

68218پهرست سفلیباالدهبیرمالرستان6285

49157پهرست علیاباالدهبیرمالرستان6286

108353جوزقدانباالدهبیرمالرستان6287

412حاجی آبادباالدهبیرمالرستان6288

69175حسین آبادباالدهبیرمالرستان6289

81206علی آباد الورمانیباالدهبیرمالرستان6290

129392کریشکیباالدهبیرمالرستان6291
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58176کمال آبادباالدهبیرمالرستان6292

**گاوداري عبدالحسین فروتنباالدهبیرمالرستان6293

**گله داري خجستهباالدهبیرمالرستان6294

144425الورستانباالدهبیرمالرستان6295

191626محمدقاسمیباالدهبیرمالرستان6296

128340نجف آبادباالدهبیرمالرستان6297

516امام زاده میرابوالبهبیرمبیرمالرستان6298

**امامزاده شاه ابوالفتح (شاه ابوالفضل )بیرمبیرمالرستان6299

**انبارسیمان اداره راه وترابريبیرمبیرمالرستان6300

**بیرمبیرمبیرمالرستان6301

1235طبلهبیرمبیرمالرستان6302

51173علی آباداوکشیبیرمبیرمالرستان6303

822محمدعباسیبیرمبیرمالرستان6304

924هونونوبیرمبیرمالرستان6305

**اب کناروجویمجویمالرستان6306

411اشکم شورجویمجویمالرستان6307

515امامزاده شاه غریبجویمجویمالرستان6308

**باغ غالمعلی زمانیجویمجویمالرستان6309

**باغ مصلی نژادجویمجویمالرستان6310

1143باال کوهجویمجویمالرستان6311

1251بایجانجویمجویمالرستان6312

**بست نارجویمجویمالرستان6313

**بوتلفجویمجویمالرستان6314

**بهمنیجویمجویمالرستان6315

**پشتویهجویمجویمالرستان6316

**ترکیدهجویمجویمالرستان6317

**تلمبه ارغوان شیبانیجویمجویمالرستان6318

**تلمبه اسد زاده زارعجویمجویمالرستان6319

**تلمبه اصغرتقی زادهجویمجویمالرستان6320
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**تلمبه اله یارزارعجویمجویمالرستان6321

**تلمبه رازقیجویمجویمالرستان6322

**تلمبه شکراله باقريجویمجویمالرستان6323

**تلمبه صمدرازقیجویمجویمالرستان6324

**تلمبه کالییجویمجویمالرستان6325

**تلمبه مصطفی جوکاري2جویمجویمالرستان6326

**تلمبه مصطفی جوکاري3جویمجویمالرستان6327

**تلمبه مصطفی جوکاري4جویمجویمالرستان6328

**تلمبه هاي جالل آبادجویمجویمالرستان6329

**تلمبه هاي قلعه گلیجویمجویمالرستان6330

**تنگ ابجویمجویمالرستان6331

**چاه عمیقجویمجویمالرستان6332

87307چاهگزيجویمجویمالرستان6333

**چرم سفیدجویمجویمالرستان6334

46حاجی آبادکلونجویمجویمالرستان6335

**دامپروري باقريجویمجویمالرستان6336

**دامپروري برمشورجویمجویمالرستان6337

**دامپروري پربره روزجویمجویمالرستان6338

**دامپروري کناريجویمجویمالرستان6339

**دشت حسنی1جویمجویمالرستان6340

519دشت رنگریزيجویمجویمالرستان6341

1577زهرویهجویمجویمالرستان6342

**سنگ شکن هژجرريجویمجویمالرستان6343

**شرکت تعاونی توران گازجویمجویمالرستان6344

**شمس آبادجویمجویمالرستان6345

230844شهرك جهادآبادجویمجویمالرستان6346

140524فرشته جانجویمجویمالرستان6347

**قطب آبادجویمجویمالرستان6348

**قلعه کریمیجویمجویمالرستان6349
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124474کتوجویمجویمالرستان6350

**کلونجویمجویمالرستان6351

**کمپ ترك اعتیادجویمجویمالرستان6352

**کهوريجویمجویمالرستان6353

**گروهجویمجویمالرستان6354

**گل جونیجویمجویمالرستان6355

**گلکجویمجویمالرستان6356

**گلوترقیدهجویمجویمالرستان6357

**گلوگچیجویمجویمالرستان6358

**مخ سوختهجویمجویمالرستان6359

**مزرعه حسین مقدسیجویمجویمالرستان6360

**مزرعه رحمان رحمان پرستجویمجویمالرستان6361

**مزرعه سیدخالدمظفري1جویمجویمالرستان6362

**مزرعه عبدالرحیم بهادريجویمجویمالرستان6363

**مزرعه مصطفی جوکاري1جویمجویمالرستان6364

**ملک علیجویمجویمالرستان6365

**منبع اب بناروییهجویمجویمالرستان6366

**منبع اب منصورآبادجویمجویمالرستان6367

7292,412منصورآبادجویمجویمالرستان6368

**موزارجویمجویمالرستان6369

**مهرآبادجویمجویمالرستان6370

**نهوجویمجویمالرستان6371

4051,366احمدمحموديهرمجویمالرستان6372

**باغ فرجهرمجویمالرستان6373

9473,640بلغانهرمجویمالرستان6374

416بند وبست باالهرمجویمالرستان6375

**بنکوي سهراب خانلوهرمجویمالرستان6376

**بنکوي علی همت شیروانیهرمجویمالرستان6377

**بنکوي قره قانلوهرمجویمالرستان6378
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**پاسگاه انتظامیهرمجویمالرستان6379

3941,630چغانهرمجویمالرستان6380

179754خرده درههرمجویمالرستان6381

**دشت خسوهرمجویمالرستان6382

**دشت موشهرمجویمالرستان6383

**رمه روهرمجویمالرستان6384

**سحرگاههرمجویمالرستان6385

**سه درگاههرمجویمالرستان6386

937شمس آبادهرمجویمالرستان6387

**عطاآبادهرمجویمالرستان6388

**کارگاه سنگ شکن هاشم سلیمیهرمجویمالرستان6389

7492,919کاریانهرمجویمالرستان6390

**محمودآبادهرمجویمالرستان6391

**مرکزمخابراتهرمجویمالرستان6392

**مزرعه حبیب طاهريهرمجویمالرستان6393

**مالحسینیهرمجویمالرستان6394

4611,837هرمهرمجویمالرستان6395

**امامزاده گل خداصحراي باغصحراي باغالرستان6396

3691,426باغصحراي باغصحراي باغالرستان6397

1444بنوصحراي باغصحراي باغالرستان6398

**پاسگاه ژاندارمري پاسخندصحراي باغصحراي باغالرستان6399

**تلمبه اخالقیصحراي باغصحراي باغالرستان6400

**تلمبه دوزندهصحراي باغصحراي باغالرستان6401

**تلمبه رحمانیصحراي باغصحراي باغالرستان6402

**تلمبه طیب هوشیارصحراي باغصحراي باغالرستان6403

**تلمبه عبدالرحیم احمدیانصحراي باغصحراي باغالرستان6404

**تلمبه عبدالرحیم غفوريصحراي باغصحراي باغالرستان6405

**تلمبه عبداهللا کشاورزصحراي باغصحراي باغالرستان6406

**تلمبه عبداله ظریفصحراي باغصحراي باغالرستان6407
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**تلمبه عبداله کشاورزصحراي باغصحراي باغالرستان6408

**تلمبه لطفعلی معتمديصحراي باغصحراي باغالرستان6409

**تلمبه محمدشهبازيصحراي باغصحراي باغالرستان6410

619حاجی آبادصحراي باغصحراي باغالرستان6411

53186حسین آبادصحراي باغصحراي باغالرستان6412

127495خلورصحراي باغصحراي باغالرستان6413

4071,522دشتیصحراي باغصحراي باغالرستان6414

202739ده میانصحراي باغصحراي باغالرستان6415

2721,015زروانصحراي باغصحراي باغالرستان6416

215884کارگاهصحراي باغصحراي باغالرستان6417

2164کشکوهصحراي باغصحراي باغالرستان6418

**مزرعه بیگلريصحراي باغصحراي باغالرستان6419

**مزرعه راست بودصحراي باغصحراي باغالرستان6420

**مزرعه ساجديصحراي باغصحراي باغالرستان6421

**مزرعه سعدي نعمتیصحراي باغصحراي باغالرستان6422

**مزرعه عباس نیساريصحراي باغصحراي باغالرستان6423

**مزرعه عبداله گوناگونصحراي باغصحراي باغالرستان6424

**مزرعه علی قایديصحراي باغصحراي باغالرستان6425

**مزرعه قایدي نژادصحراي باغصحراي باغالرستان6426

**مزرعه محمدنوردشتیصحراي باغصحراي باغالرستان6427

**مزرعه محمديصحراي باغصحراي باغالرستان6428

**مزرعه مردبیانصحراي باغصحراي باغالرستان6429

**مزرعه میريصحراي باغصحراي باغالرستان6430

167600هرمودصحراي باغصحراي باغالرستان6431

625اب گوییعماد دهصحراي باغالرستان6432

1462استاسعماد دهصحراي باغالرستان6433

**بنوعماد دهصحراي باغالرستان6434

28103تل کشیعماد دهصحراي باغالرستان6435

**تلمبه امان اله قنبريعماد دهصحراي باغالرستان6436
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**تلمبه گنجعلی قربان نژادعماد دهصحراي باغالرستان6437

**تلمبه مصطفی همتیعماد دهصحراي باغالرستان6438

1968چاه ریگیعماد دهصحراي باغالرستان6439

244779دیده بانعماد دهصحراي باغالرستان6440

61192ك رده شیخعماد دهصحراي باغالرستان6441

418گالبدهعماد دهصحراي باغالرستان6442

75362گاوبستعماد دهصحراي باغالرستان6443

**محمدآبادتنگ کچهعماد دهصحراي باغالرستان6444

**مزرعه بندوبستعماد دهصحراي باغالرستان6445

**مزرعه حاجی رهدارعماد دهصحراي باغالرستان6446

**مزرعه خینویهعماد دهصحراي باغالرستان6447

**هونعماد دهصحراي باغالرستان6448

**امامزاده اب بادحومهمرکزيالرستان6449

**امامزاده پیرترك (پیر براك )حومهمرکزيالرستان6450

**امامزاده پیرچوپانحومهمرکزيالرستان6451

**امامزاده شاه دخترحومهمرکزيالرستان6452

**امامزاده شیخ مرشدحومهمرکزيالرستان6453

55221اوهحومهمرکزيالرستان6454

**آب باریکوحومهمرکزيالرستان6455

**باندفرودگاهحومهمرکزيالرستان6456

3761,336باینحومهمرکزيالرستان6457

8382,882براكحومهمرکزيالرستان6458

**برکمحومهمرکزيالرستان6459

**برکه گلحومهمرکزيالرستان6460

**بري باالحومهمرکزيالرستان6461

**بست فاریابحومهمرکزيالرستان6462

**بنوساردوحومهمرکزيالرستان6463

**پاسگاه بزنحومهمرکزيالرستان6464

**پاسگاه محیط زیستبرکه انجیرحومهمرکزيالرستان6465
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**پشته گچحومهمرکزيالرستان6466

**پمپاب براكحومهمرکزيالرستان6467

**پیربودانحومهمرکزيالرستان6468

**تدكحومهمرکزيالرستان6469

**تلمبه حسین اقتداريحومهمرکزيالرستان6470

**تنگ بهاالدینیحومهمرکزيالرستان6471

**چاله پیارونحومهمرکزيالرستان6472

**چاه اگاهحومهمرکزيالرستان6473

**چاه زومحومهمرکزيالرستان6474

**چاهوحومهمرکزيالرستان6475

**چکیحومهمرکزيالرستان6476

**چهار برکهحومهمرکزيالرستان6477

**خشم  لورحومهمرکزيالرستان6478

**خواجهحومهمرکزيالرستان6479

**دشتوحومهمرکزيالرستان6480

**دکل مخابرات هرمود مهرجوییحومهمرکزيالرستان6481

**دندلحومهمرکزيالرستان6482

113433زاهدمحمودحومهمرکزيالرستان6483

**سدمیرشکاريحومهمرکزيالرستان6484

**سفیدیانحومهمرکزيالرستان6485

**سنگ شکن نظرکایظمیحومهمرکزيالرستان6486

**شرکت الد ماکارونحومهمرکزيالرستان6487

830شمزاغحومهمرکزيالرستان6488

2097شهرك صنعتیحومهمرکزيالرستان6489

**صحراي بوگالحومهمرکزيالرستان6490

3661,291علی آبادحومهمرکزيالرستان6491

73272علی آباد زاهد محمودحومهمرکزيالرستان6492

**قهوه خانه اقاجمالیحومهمرکزيالرستان6493

**کارخانه گچ لولوحومهمرکزيالرستان6494
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**کارگاه اسفالت سازي مراسحومهمرکزيالرستان6495

**کارگاه شرکت قدس ازادحومهمرکزيالرستان6496

4571,701کرمسنجحومهمرکزيالرستان6497

207730کهنهحومهمرکزيالرستان6498

**گزدانحومهمرکزيالرستان6499

**مجتمع صنعتی شهرحومهمرکزيالرستان6500

**مزرعه اقاجمالیحومهمرکزيالرستان6501

**مزرعه اهن جهاندیدهحومهمرکزيالرستان6502

**مزرعه حسن سلیمانیحومهمرکزيالرستان6503

**مزرعه دیدارنیکوییحومهمرکزيالرستان6504

**مزرعه علی آباد ( فوالد چنگ)حومهمرکزيالرستان6505

**مزرعه فرهاديحومهمرکزيالرستان6506

**مزرعه محمدصادق اقبالحومهمرکزيالرستان6507

**مزرعه محمدعلی گراشیحومهمرکزيالرستان6508

617مزرعه محمدکریمیحومهمرکزيالرستان6509

**نخلستان سیدنیحومهمرکزيالرستان6510

**نیمهحومهمرکزيالرستان6511

4401,597هرمود مهر خویی (هرمود عباسی )حومهمرکزيالرستان6512

49142بلوچیدرزوسابیانمرکزيالرستان6513

101374بیخویهدرزوسابیانمرکزيالرستان6514

**پاریگیدرزوسابیانمرکزيالرستان6515

**پاریوعربدرزوسابیانمرکزيالرستان6516

**پیرچالهدرزوسابیانمرکزيالرستان6517

**تلمبه ابراهیم برخورداريدرزوسابیانمرکزيالرستان6518

**تلمبه امیدیزدانیدرزوسابیانمرکزيالرستان6519

**تلمبه حاجی مهدیاردرزوسابیانمرکزيالرستان6520

**تلمبه حسین الريدرزوسابیانمرکزيالرستان6521

**تلمبه سیاه چهره وشرکادرزوسابیانمرکزيالرستان6522

**تلمبه کفتاريدرزوسابیانمرکزيالرستان6523
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**تلمبه محمود و علی فرح پوردرزوسابیانمرکزيالرستان6524

**تمپ پلوییدرزوسابیانمرکزيالرستان6525

**چاه شوردرزوسابیانمرکزيالرستان6526

3901,590چاه نهردرزوسابیانمرکزيالرستان6527

**حسین آباددرزوسابیانمرکزيالرستان6528

3731,277درزدرزوسابیانمرکزيالرستان6529

**دره نیلدرزوسابیانمرکزيالرستان6530

**دوكدرزوسابیانمرکزيالرستان6531

35146دولت آباددرزوسابیانمرکزيالرستان6532

28101دولت آباد قدیم1درزوسابیانمرکزيالرستان6533

2083رمی جاندرزوسابیانمرکزيالرستان6534

**سایباندرزوسابیانمرکزيالرستان6535

33130سردشتدرزوسابیانمرکزيالرستان6536

**شاه علیدرزوسابیانمرکزيالرستان6537

195733شاه غیبدرزوسابیانمرکزيالرستان6538

42175شاه قطب الدیندرزوسابیانمرکزيالرستان6539

58187شت واندرزوسابیانمرکزيالرستان6540

181657شهرك سایباندرزوسابیانمرکزيالرستان6541

**قدمگاه ابوالفضلدرزوسابیانمرکزيالرستان6542

**کهندرزوسابیانمرکزيالرستان6543

**کهنویهدرزوسابیانمرکزيالرستان6544

32108کهنه برهاندرزوسابیانمرکزيالرستان6545

**الورقاسمدرزوسابیانمرکزيالرستان6546

**مزرعه چاله گريدرزوسابیانمرکزيالرستان6547

**مزرعه چغادودرزوسابیانمرکزيالرستان6548

**مزرعه خرپشتدرزوسابیانمرکزيالرستان6549

96358مهرآباددرزوسابیانمرکزيالرستان6550

**نخلستان پاریوکهتنوندرزوسابیانمرکزيالرستان6551

**نصیرآباددرزوسابیانمرکزيالرستان6552
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**ایستگاه ماکروویودهکویهمرکزيالرستان6553

6332,350بریزدهکویهمرکزيالرستان6554

**تلمبه حاجی اقا دهقاندهکویهمرکزيالرستان6555

92286دنگزدهکویهمرکزيالرستان6556

1,3074,523دهکویهدهکویهمرکزيالرستان6557

**زاهد رستمدهکویهمرکزيالرستان6558

1,0423,595کوردهدهکویهمرکزيالرستان6559

**گیرهدهکویهمرکزيالرستان6560

615مزرعه اقاحسیندهکویهمرکزيالرستان6561

**معدن سنگ کوردهدهکویهمرکزيالرستان6562

**نارنجیدهکویهمرکزيالرستان6563

**ارتباط پاسگاه اشکناناشکناناشکنانالمرد6564

49اندااشکناناشکنانالمرد6565

75302بریواشکناناشکنانالمرد6566

**پشت اباشکناناشکنانالمرد6567

**پشت براشکناناشکنانالمرد6568

**پیریزاشکناناشکنانالمرد6569

**تلواشکناناشکنانالمرد6570

**تهره داناشکناناشکنانالمرد6571

**خرگواشکناناشکنانالمرد6572

2841,086خشتاشکناناشکنانالمرد6573

940دشت گوراشکناناشکنانالمرد6574

**ده میاناشکناناشکنانالمرد6575

199838رکن آباداشکناناشکنانالمرد6576

**زنداناشکناناشکنانالمرد6577

410صیادياشکناناشکنانالمرد6578

183684کشکواشکناناشکنانالمرد6579

**کوهیاشکناناشکنانالمرد6580

**گرازداناشکناناشکنانالمرد6581
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**گرهن اغاییاشکناناشکنانالمرد6582

3291,163الورخشتاشکناناشکنانالمرد6583

**مزرعه الورمحمدشاهیاشکناناشکنانالمرد6584

**میرحسینیاشکناناشکنانالمرد6585

**امامزاده شاه غیبکالاشکنانالمرد6586

**باغ سروستانکالاشکنانالمرد6587

**باغ هنوکالاشکنانالمرد6588

**بنوکالاشکنانالمرد6589

2921,071پاقالتکالاشکنانالمرد6590

155628پس بندکالاشکنانالمرد6591

1362حسن آبادکالاشکنانالمرد6592

50199ده پایینکالاشکنانالمرد6593

3191دهوکالاشکنانالمرد6594

72272زین الدینکالاشکنانالمرد6595

4891,801کالکالاشکنانالمرد6596

256948کدیانکالاشکنانالمرد6597

**کولوکالاشکنانالمرد6598

**کوه دهوکالاشکنانالمرد6599

**مزرعه گري گچوکالاشکنانالمرد6600

**مهركکالاشکنانالمرد6601

**پاسگاه نظامی تل تلهچاه ورزچاه ورزالمرد6602

51158چاه چاورزچاه ورزچاه ورزالمرد6603

7372,391چاه ورزچاه ورزچاه ورزالمرد6604

3361,260ده نوچاه ورزچاه ورزالمرد6605

105372دهبانچاه ورزچاه ورزالمرد6606

**نخلستان برفیچاه ورزچاه ورزالمرد6607

85335احشامشیخ عامرچاه ورزالمرد6608

2686حاجی آبادشیخ عامرچاه ورزالمرد6609

75286ده کهنهشیخ عامرچاه ورزالمرد6610
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71266ده نوفاضلیشیخ عامرچاه ورزالمرد6611

3441,239شیخ عامرشیخ عامرچاه ورزالمرد6612

59214شیرینوشیخ عامرچاه ورزالمرد6613

48168فاضلیشیخ عامرچاه ورزالمرد6614

**نخلستان بادشیخ عامرچاه ورزالمرد6615

**نخلستان جگري دانشیخ عامرچاه ورزالمرد6616

74235نعمهشیخ عامرچاه ورزالمرد6617

**امامزاده شاه بهرامخیرگوعالمرودشتالمرد6618

35150اندرخیرگوعالمرودشتالمرد6619

42113برکه مالییخیرگوعالمرودشتالمرد6620

83279تمروخیرگوعالمرودشتالمرد6621

46154چاه رمضانخیرگوعالمرودشتالمرد6622

3411,180چاه کورخیرگوعالمرودشتالمرد6623

223731چهارطاقخیرگوعالمرودشتالمرد6624

**خارسخیرگوعالمرودشتالمرد6625

5231,821خیرگوخیرگوعالمرودشتالمرد6626

47144روگیرتاج امیريخیرگوعالمرودشتالمرد6627

72228روگیرحاجی محمدتقیخیرگوعالمرودشتالمرد6628

76275روگیرحسنیخیرگوعالمرودشتالمرد6629

57199روگیرقلعه حاجیخیرگوعالمرودشتالمرد6630

51159شاه بهرامخیرگوعالمرودشتالمرد6631

34116شرف آبادخیرگوعالمرودشتالمرد6632

2048علی محسنیخیرگوعالمرودشتالمرد6633

131456قلعه سهرابخیرگوعالمرودشتالمرد6634

70215قلعه مراديخیرگوعالمرودشتالمرد6635

121416کتکخیرگوعالمرودشتالمرد6636

3621,312کمالیخیرگوعالمرودشتالمرد6637

36107گرارويخیرگوعالمرودشتالمرد6638

60203محمدعلیاخیرگوعالمرودشتالمرد6639
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2791مهرآبادماندگاريخیرگوعالمرودشتالمرد6640

**نخلستان ابخورانخیرگوعالمرودشتالمرد6641

69203نورالدینیخیرگوعالمرودشتالمرد6642

3195ابوحناعالمرودشتعالمرودشتالمرد6643

70263انجیربندعالمرودشتعالمرودشتالمرد6644

37117برکه سفیدعالمرودشتعالمرودشتالمرد6645

53179بلبلیعالمرودشتعالمرودشتالمرد6646

**بیدوعالمرودشتعالمرودشتالمرد6647

46141پرزيعالمرودشتعالمرودشتالمرد6648

413پلنگیعالمرودشتعالمرودشتالمرد6649

109369چاه گزيعالمرودشتعالمرودشتالمرد6650

33113حسین آبادعالمرودشتعالمرودشتالمرد6651

56193خشتیعالمرودشتعالمرودشتالمرد6652

2366ددهعالمرودشتعالمرودشتالمرد6653

3511,271ده نوعالمرودشتعالمرودشتالمرد6654

**سیاه دانهعالمرودشتعالمرودشتالمرد6655

100345سیدهاشمیعالمرودشتعالمرودشتالمرد6656

**شاه فرج الهعالمرودشتعالمرودشتالمرد6657

2067ظالمیعالمرودشتعالمرودشتالمرد6658

**عامريعالمرودشتعالمرودشتالمرد6659

257865غیب الهیعالمرودشتعالمرودشتالمرد6660

832فخر آبیعالمرودشتعالمرودشتالمرد6661

4441,540کهنویهعالمرودشتعالمرودشتالمرد6662

**گرگیعالمرودشتعالمرودشتالمرد6663

104339گلدشتعالمرودشتعالمرودشتالمرد6664

**گودبرگهعالمرودشتعالمرودشتالمرد6665

54191گهلویهعالمرودشتعالمرودشتالمرد6666

**مرغانعالمرودشتعالمرودشتالمرد6667

413مزرعه حاجی آبادعالمرودشتعالمرودشتالمرد6668
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**مزرعه حفرویهعالمرودشتعالمرودشتالمرد6669

**مزرعه دشت شورعالمرودشتعالمرودشتالمرد6670

2466مزرعه زمان رستمیعالمرودشتعالمرودشتالمرد6671

**مزرعه سیف الدینعالمرودشتعالمرودشتالمرد6672

**مزرعه علی میرزاقیصريعالمرودشتعالمرودشتالمرد6673

**مزرعه محمديعالمرودشتعالمرودشتالمرد6674

49180وردوانعالمرودشتعالمرودشتالمرد6675

417هرا سفیدعالمرودشتعالمرودشتالمرد6676

**باسردوحومهمرکزيالمرد6677

736برکه ماه بانوحومهمرکزيالمرد6678

**تابناكحومهمرکزيالمرد6679

**تخت آبادحومهمرکزيالمرد6680

192657ترمانحومهمرکزيالمرد6681

**تنگ ترمانحومهمرکزيالمرد6682

**تنگ لشکونحومهمرکزيالمرد6683

**جوهريحومهمرکزيالمرد6684

1454چاه شورسفلیحومهمرکزيالمرد6685

**چاه شورعلیاحومهمرکزيالمرد6686

**چاه ورانحومهمرکزيالمرد6687

516چخوهاحومهمرکزيالمرد6688

49161حسن آبادحومهمرکزيالمرد6689

**حسین آبادترمانحومهمرکزيالمرد6690

2485خلیفه هاحومهمرکزيالمرد6691

**ده سردارحومهمرکزيالمرد6692

2071زنگنهحومهمرکزيالمرد6693

50185سبخیحومهمرکزيالمرد6694

**سعدآبادحومهمرکزيالمرد6695

58شهرك صنعتی المردحومهمرکزيالمرد6696

1569علی آباد جوهريحومهمرکزيالمرد6697
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**فرودگاهحومهمرکزيالمرد6698

726فیروز آبادحومهمرکزيالمرد6699

1440قلعه اسماعیلحومهمرکزيالمرد6700

1037قلعه حاجی محمدحومهمرکزيالمرد6701

36124قلعه علی بابا ( آب دولی )حومهمرکزيالمرد6702

52183قلعه غالم عبدالهحومهمرکزيالمرد6703

**قلعه فریدونحومهمرکزيالمرد6704

68277قلعه کچلهاحومهمرکزيالمرد6705

2283قلعه مظفرحومهمرکزيالمرد6706

**کارخانه اسفالت اطلسیحومهمرکزيالمرد6707

524کهور سوختهحومهمرکزيالمرد6708

29112لشخرهحومهمرکزيالمرد6709

107379لشکونحومهمرکزيالمرد6710

59236میرحسنی ( میرحسینی )حومهمرکزيالمرد6711

112392ناوبنديحومهمرکزيالمرد6712

138446نورانی نوحومهمرکزيالمرد6713

**اب بادسیگارمرکزيالمرد6714

**ایدكسیگارمرکزيالمرد6715

**پشه دانسیگارمرکزيالمرد6716

195734پنگروسیگارمرکزيالمرد6717

58235جمال آبادسیگارمرکزيالمرد6718

99391جويسیگارمرکزيالمرد6719

111446چاه شیخسیگارمرکزيالمرد6720

274956چاه نوده شیخسیگارمرکزيالمرد6721

79307حسن کمالیسیگارمرکزيالمرد6722

61187حسین آّبادسیگارمرکزيالمرد6723

116380خالومحمدعلیسیگارمرکزيالمرد6724

174716خرهسیگارمرکزيالمرد6725

42133دولت آبادسیگارمرکزيالمرد6726
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**ده اخوندسیگارمرکزيالمرد6727

2951,144ده شیخسیگارمرکزيالمرد6728

70247رییس یحییسیگارمرکزيالمرد6729

82294سه تنبکسیگارمرکزيالمرد6730

4041,467سیگارسیگارمرکزيالمرد6731

118435عالی آبادسیگارمرکزيالمرد6732

34112فیروزآبادسیگارمرکزيالمرد6733

3297قایديسیگارمرکزيالمرد6734

43144کاکلیسیگارمرکزيالمرد6735

**کربالیی محسنسیگارمرکزيالمرد6736

32119کرزاسیگارمرکزيالمرد6737

227838کره مچیسیگارمرکزيالمرد6738

39124کندرشیخسیگارمرکزيالمرد6739

139510کندرعبدالرضاسیگارمرکزيالمرد6740

116401کندرکاله بلندسیگارمرکزيالمرد6741

100340کندرمحمديسیگارمرکزيالمرد6742

**گچوسیگارمرکزيالمرد6743

1756گردان عباس عبدالهسیگارمرکزيالمرد6744

39130مالییسیگارمرکزيالمرد6745

3821,338اشگردابرجدرودزنمرودشت6746

235841بنی یکهابرجدرودزنمرودشت6747

3241,132بیدگلابرجدرودزنمرودشت6748

**پاسگاه انتظامی ابرجابرجدرودزنمرودشت6749

517تلمبه اخانابرجدرودزنمرودشت6750

**تلمبه باراله افراسیابیابرجدرودزنمرودشت6751

724تلمبه بارانیابرجدرودزنمرودشت6752

**تلمبه دروديابرجدرودزنمرودشت6753

**تلمبه فیلیابرجدرودزنمرودشت6754

49182تیره باغابرجدرودزنمرودشت6755
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422چاه ابابرجدرودزنمرودشت6756

2477چاه میلکابرجدرودزنمرودشت6757

**چشمه تختابرجدرودزنمرودشت6758

4241,575دره بادابرجدرودزنمرودشت6759

1346درهمالابرجدرودزنمرودشت6760

**ذرت خشک کنی روزگار آسفالتابرجدرودزنمرودشت6761

**رضاآبادابرجدرودزنمرودشت6762

929ساختمان ناصريابرجدرودزنمرودشت6763

131434سعادت آبادابرجدرودزنمرودشت6764

82273سهل آبادابرجدرودزنمرودشت6765

**شرکت تعاونی تولید روستایی ابرجابرجدرودزنمرودشت6766

**شرکت تعاونی شهداي ابرجابرجدرودزنمرودشت6767

**شرکت تولیدي روستایی ابرجابرجدرودزنمرودشت6768

**شن و ماسه ایرج (کریم عربی)ابرجدرودزنمرودشت6769

165589قرخلوابرجدرودزنمرودشت6770

215778قلعه نوابرجدرودزنمرودشت6771

**کارگاه برنج کوبی برادران کشتکارابرجدرودزنمرودشت6772

83272کندازيابرجدرودزنمرودشت6773

31104کندازي سفلیابرجدرودزنمرودشت6774

**گاوداري حقیقت آسفالتابرجدرودزنمرودشت6775

137502گل مکان باصريابرجدرودزنمرودشت6776

3261,145گل مکان قشالقابرجدرودزنمرودشت6777

133472گله زنابرجدرودزنمرودشت6778

58224مالیچهابرجدرودزنمرودشت6779

188676مایینابرجدرودزنمرودشت6780

**مزرعه حبیب مرزبانابرجدرودزنمرودشت6781

**مزرعه وحدتابرجدرودزنمرودشت6782

58217معصوم آبادابرجدرودزنمرودشت6783

133494میانرودابرجدرودزنمرودشت6784
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60222هاشم آبادابرجدرودزنمرودشت6785

**اراضی واگذاري منابع ملیدرودزندرودزنمرودشت6786

**ارودگاه اموزش زرهیدرودزندرودزنمرودشت6787

3901,305حسام آباددرودزندرودزنمرودشت6788

2796حسین آباددرودزندرودزنمرودشت6789

4501,577حصاردشتکدرودزندرودزنمرودشت6790

2499خوریجاندرودزندرودزنمرودشت6791

**دامداريدرودزندرودزنمرودشت6792

5571,854درودزندرودزندرودزنمرودشت6793

625دشت کناردرودزندرودزنمرودشت6794

4021,281دشتکدرودزندرودزنمرودشت6795

1240سد درودزندرودزندرودزنمرودشت6796

8052,880شهركدرودزندرودزنمرودشت6797

1147قدمگاهدرودزندرودزنمرودشت6798

3421,193قصرخلیلدرودزندرودزنمرودشت6799

**گاوداري وحید حسینیدرودزندرودزنمرودشت6800

213728گلی جاندرودزندرودزنمرودشت6801

**مرکز اموزش شهید عباسیدرودزندرودزنمرودشت6802

**مزارع له زردهدرودزندرودزنمرودشت6803

**مزرعه اله دادغیوردرودزندرودزنمرودشت6804

**مزرعه تقی موالییدرودزندرودزنمرودشت6805

**مزرعه رجبعلی لهراسبیدرودزندرودزنمرودشت6806

**مزرعه سهم الدیندرودزندرودزنمرودشت6807

**مزرعه مهدي رحیمی (رستوران گلدشت)درودزندرودزنمرودشت6808

**مغیالندرودزندرودزنمرودشت6809

92322مهدي آباددرودزندرودزنمرودشت6810

81270آبادهرامجرددودرودزنمرودشت6811

71214ابراهیم آبادرامجرددودرودزنمرودشت6812

**اداره هواشناسی سینوپتیک درودزنرامجرددودرودزنمرودشت6813
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28105اسماعیل آبادرامجرددودرودزنمرودشت6814

129383اسماعیل آبادرامجرددودرودزنمرودشت6815

**امامزاده ایوبرامجرددودرودزنمرودشت6816

**انبار500 تنی کوشککرامجرددودرودزنمرودشت6817

291978اونجانرامجرددودرودزنمرودشت6818

414ایستگاه تحقیقاتی نگارستانرامجرددودرودزنمرودشت6819

181662بارزآبادرامجرددودرودزنمرودشت6820

**بلوك زنی استحکامرامجرددودرودزنمرودشت6821

**بلوك زنی زارعرامجرددودرودزنمرودشت6822

296973بورکیرامجرددودرودزنمرودشت6823

53165بیزجان سفلیرامجرددودرودزنمرودشت6824

103331بیزجان علیارامجرددودرودزنمرودشت6825

**پاسگاه درودزنرامجرددودرودزنمرودشت6826

**پرورش شترمرغ زارع آسفالترامجرددودرودزنمرودشت6827

133440تل سرخرامجرددودرودزنمرودشت6828

**تلمبه فضل اله محرررامجرددودرودزنمرودشت6829

213734جشنیانرامجرددودرودزنمرودشت6830

53195جمال آبادرامجرددودرودزنمرودشت6831

130433جونکیرامجرددودرودزنمرودشت6832

171551جهان آبادرامجرددودرودزنمرودشت6833

3061,037چمنیرامجرددودرودزنمرودشت6834

2787حسین آبادقرقرامجرددودرودزنمرودشت6835

**دامداري جواد شهریاري آسفالترامجرددودرودزنمرودشت6836

**دامداري عبدالهی آسفالترامجرددودرودزنمرودشت6837

**دبیرستان ابوالفضل العباسرامجرددودرودزنمرودشت6838

88282رامجرديرامجرددودرودزنمرودشت6839

164550رزمنجانرامجرددودرودزنمرودشت6840

134426زرارهرامجرددودرودزنمرودشت6841

**سازمان آب منطقه اي فارسرامجرددودرودزنمرودشت6842
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42147سهل آبادرامجرددودرودزنمرودشت6843

**شاهیجانرامجرددودرودزنمرودشت6844

1877شاهیجان سفلیرامجرددودرودزنمرودشت6845

64228شاهیجان علیارامجرددودرودزنمرودشت6846

**شرکت بهره برداري اب پخشرامجرددودرودزنمرودشت6847

**شوراي حل اختالف رامجردرامجرددودرودزنمرودشت6848

244832فتوح آبادرامجرددودرودزنمرودشت6849

**گاوداريرامجرددودرودزنمرودشت6850

**گاوداري در حال تاسیس معصومیرامجرددودرودزنمرودشت6851

**گاوداري زهرابی خاکیرامجرددودرودزنمرودشت6852

**گاوداري غالمی خاکیرامجرددودرودزنمرودشت6853

**گاوداري فرج فارسی خاکیرامجرددودرودزنمرودشت6854

62197ماده بانانرامجرددودرودزنمرودشت6855

**ماسه شویی فروزان آسفالترامجرددودرودزنمرودشت6856

**مجتمع آب و فاضالب روستاییرامجرددودرودزنمرودشت6857

**مجتمعهاي دامداريرامجرددودرودزنمرودشت6858

**مرغداري امینیرامجرددودرودزنمرودشت6859

733مرکزآموزش جهادکشاورزي مرودشترامجرددودرودزنمرودشت6860

**مزارع ارسالن دشت آباديرامجرددودرودزنمرودشت6861

**مزرعه هماتاج بهبهانیرامجرددودرودزنمرودشت6862

197660ملک آبادرامجرددودرودزنمرودشت6863

163614نصرآباد مامجردرامجرددودرودزنمرودشت6864

56154نگارستانرامجرددودرودزنمرودشت6865

92293نوسنجانرامجرددودرودزنمرودشت6866

101346اب انارخفرك علیاسیدانمرودشت6867

82272اسماعیل آبادخفرك علیاسیدانمرودشت6868

2895اسیاب کرشکیخفرك علیاسیدانمرودشت6869

**انبارگندمخفرك علیاسیدانمرودشت6870

**بلوك زنی محمديخفرك علیاسیدانمرودشت6871

صفحه 237



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

139420دشتبالخفرك علیاسیدانمرودشت6872

**دکل مخابراتیخفرك علیاسیدانمرودشت6873

**ذرت خشک کنی پارسخفرك علیاسیدانمرودشت6874

**سالن غذاخوري پاسارگادخفرك علیاسیدانمرودشت6875

3197سیلو گندم سیوند خاکیخفرك علیاسیدانمرودشت6876

1,1233,389سیوندخفرك علیاسیدانمرودشت6877

**شرکت آب معدنی پارسخفرك علیاسیدانمرودشت6878

**شرکت به تکخفرك علیاسیدانمرودشت6879

**شرکت تعاونی فاروق ماکیانخفرك علیاسیدانمرودشت6880

**شرکت خلخال دشت 2خفرك علیاسیدانمرودشت6881

**شرکت خوشرنگ آسفالتخفرك علیاسیدانمرودشت6882

**شرکت راه و ساختمان خلخال دشت خاکیخفرك علیاسیدانمرودشت6883

**شرکت سنگ توپی 144 شیراز سیوندخفرك علیاسیدانمرودشت6884

**شرکت سیروس طعام آسفالتخفرك علیاسیدانمرودشت6885

**شرکت صنایعخفرك علیاسیدانمرودشت6886

**شرکت گلریز مرودشتخفرك علیاسیدانمرودشت6887

**شرکت گلستان خاکیخفرك علیاسیدانمرودشت6888

**شرکت یگانمهرخفرك علیاسیدانمرودشت6889

1,7845,860فاروقخفرك علیاسیدانمرودشت6890

**فرآورده هاي غذایی پارسخفرك علیاسیدانمرودشت6891

**کارخانه رب شاداب خاکیخفرك علیاسیدانمرودشت6892

**کارخانه فرآورده هاي نشات شیرازخفرك علیاسیدانمرودشت6893

**کارگاه راهسازي اداره راهخفرك علیاسیدانمرودشت6894

**کارگاه صنعتی گاز مایع آسفالتخفرك علیاسیدانمرودشت6895

**کوره اهک پزي سیداسداله سجاديخفرك علیاسیدانمرودشت6896

**گاوداري سجادي مسیر خاکی به سمت انجیرهخفرك علیاسیدانمرودشت6897

خفرك علیاسیدانمرودشت6898
گاوداري نبی ابتداي جاده آسفالت اسماعیل 

آباد
**

**گاوداري نورالدین فالحی آسفالتخفرك علیاسیدانمرودشت6899

**گروه تولیدي دلپسندخفرك علیاسیدانمرودشت6900
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**گله دانی قوامیخفرك علیاسیدانمرودشت6901

47156گوگیخفرك علیاسیدانمرودشت6902

**مجتمع صنعتی بین راهی سیدانخفرك علیاسیدانمرودشت6903

126436مرادآبادخفرك علیاسیدانمرودشت6904

**مرغداري سجادي آسفالتخفرك علیاسیدانمرودشت6905

**مرغداري فاروق ماکیانخفرك علیاسیدانمرودشت6906

خفرك علیاسیدانمرودشت6907
مرکز خدمات رفاهی بین راهی (رستوران 

هخامنشی)
**

**مزرعه تنگ خشکخفرك علیاسیدانمرودشت6908

**مزرعه کشت و صنعت و انبار موادخفرك علیاسیدانمرودشت6909

**معدن اکرم جعفريخفرك علیاسیدانمرودشت6910

**معدن سلیمان سجادیانخفرك علیاسیدانمرودشت6911

**معدن سنگ اکبرسجادیانخفرك علیاسیدانمرودشت6912

**معدن سنگ علی ره جوخفرك علیاسیدانمرودشت6913

**معدن سنگ هاشم سجادیانخفرك علیاسیدانمرودشت6914

58199منصورآبادخفرك علیاسیدانمرودشت6915

**هاشم آبادخفرك علیاسیدانمرودشت6916

92326احمدآبادکتهرحمتسیدانمرودشت6917

210760احمدآباد کوهپایهرحمتسیدانمرودشت6918

214709انجیرهرحمتسیدانمرودشت6919

**ایستگاه برق سیدانرحمتسیدانمرودشت6920

238753بزمیانرحمتسیدانمرودشت6921

**بلوك هاي صنعتی بین راهیرحمتسیدانمرودشت6922

**پادگان قدسرحمتسیدانمرودشت6923

**تلمبه اسفندیارحسامیرحمتسیدانمرودشت6924

**تلمبه باقريرحمتسیدانمرودشت6925

520تلمبه منصورشیبانیرحمتسیدانمرودشت6926

4861,648حسن آبادسنجرلورحمتسیدانمرودشت6927

**دامداري رفیعی و محمديرحمتسیدانمرودشت6928

**دامداري علمدار سیديرحمتسیدانمرودشت6929
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**دامداري کاووس شهبندرحمتسیدانمرودشت6930

**دامداري محمديرحمتسیدانمرودشت6931

201772راهنویهرحمتسیدانمرودشت6932

178594روزیانرحمتسیدانمرودشت6933

30115سرآبادرحمتسیدانمرودشت6934

**سردخانه استخري خاکیرحمتسیدانمرودشت6935

72253سعادت آبادسفلیرحمتسیدانمرودشت6936

104413سعادت آبادعلیارحمتسیدانمرودشت6937

217916سعادت آبادوسطرحمتسیدانمرودشت6938

**شرکت پارس سرنگرحمتسیدانمرودشت6939

**شرکت تعاونی انتظام فارسرحمتسیدانمرودشت6940

**شرکت تعاونی سیاه پررحمتسیدانمرودشت6941

**شرکت تکچین بهارانرحمتسیدانمرودشت6942

**صابون سازيرحمتسیدانمرودشت6943

**صنایع غذایی شادچینرحمتسیدانمرودشت6944

210698عباس آبادرحمتسیدانمرودشت6945

2487قیاس آبادرحمتسیدانمرودشت6946

**کارخانه تعاونی پارس گلوکزینرحمتسیدانمرودشت6947

**کارخانه رب شاپركرحمتسیدانمرودشت6948

**کارخانه زرین حلبرحمتسیدانمرودشت6949

**کارگاه آجر فشاري مهرانرحمتسیدانمرودشت6950

3901,409کراییرحمتسیدانمرودشت6951

3531,263کره تاويرحمتسیدانمرودشت6952

**کشت و صنعت دشت سیوندرحمتسیدانمرودشت6953

**کشت و صنعت عصاره ناب شیرازرحمتسیدانمرودشت6954

**کوره هاي حسن آبادرحمتسیدانمرودشت6955

**گاوداري اکبر امیريرحمتسیدانمرودشت6956

**گاوداري تلیسه داران فارسرحمتسیدانمرودشت6957

**گاوداري جوکار آسفالترحمتسیدانمرودشت6958
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**گاوداري رجبیرحمتسیدانمرودشت6959

**گاوداري سکینه کامیابرحمتسیدانمرودشت6960

**گاوداري شیبانیرحمتسیدانمرودشت6961

**گاوداري عباس عماديرحمتسیدانمرودشت6962

**گاوداري و مزرعه حقیقت خاکیرحمتسیدانمرودشت6963

**گله داري ایرج عطاردرحمتسیدانمرودشت6964

**گله داري محمدحسین محمديرحمتسیدانمرودشت6965

**مجتمع حمل و نقل و انبار تخت طاووسرحمتسیدانمرودشت6966

**مجتمع کشت و صنعت دشت ارمرحمتسیدانمرودشت6967

**مجتمع هاي صنعتی روستاي کره ايرحمتسیدانمرودشت6968

**مجموعه کشاورزي همایونرحمتسیدانمرودشت6969

100329محمود آبادرحمتسیدانمرودشت6970

**مراکز صنعتی بین راهیرحمتسیدانمرودشت6971

**مرغداري کارآمدرحمتسیدانمرودشت6972

**مرغداري مرغ مادررحمتسیدانمرودشت6973

**مرغداري هاي راهنویهرحمتسیدانمرودشت6974

**مزرعه آقاي فالحرحمتسیدانمرودشت6975

**مزرعه تخت طاووس همایونرحمتسیدانمرودشت6976

827مزرعه حاجی آبادرحمتسیدانمرودشت6977

**مزرعه داریوش خسرويرحمتسیدانمرودشت6978

**مزرعه رمانکرحمتسیدانمرودشت6979

**مزرعه سبزعلی کشاورزرحمتسیدانمرودشت6980

**مزرعه سیدعبدالهرحمتسیدانمرودشت6981

**مزرعه فتح آبادرحمتسیدانمرودشت6982

**مزرعه میرزا حسین الوانی نژادرحمتسیدانمرودشت6983

**مزرعه هادي کشتکارانرحمتسیدانمرودشت6984

**مزرعه هومن عطارد آسفالترحمتسیدانمرودشت6985

**منطقه کوره حسن آبادرحمتسیدانمرودشت6986

122490مهدي آبادرحمتسیدانمرودشت6987
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246824میجرحمتسیدانمرودشت6988

2280نعمت آبادرحمتسیدانمرودشت6989

125460هشتیجانرحمتسیدانمرودشت6990

3511,385اب بادخرم مکانکامفیروزمرودشت6991

72268بادمکخرم مکانکامفیروزمرودشت6992

624بلوکهاي صنعتی میان راهیخرم مکانکامفیروزمرودشت6993

**پارك جنگلیخرم مکانکامفیروزمرودشت6994

140607پلنگیخرم مکانکامفیروزمرودشت6995

414چم شیرخرم مکانکامفیروزمرودشت6996

201695خرم مکانخرم مکانکامفیروزمرودشت6997

134526خواجه ايخرم مکانکامفیروزمرودشت6998

246962شول بزرگخرم مکانکامفیروزمرودشت6999

209939شول بزيخرم مکانکامفیروزمرودشت7000

216913شیرمحمديخرم مکانکامفیروزمرودشت7001

165612قلعه چغاخرم مکانکامفیروزمرودشت7002

**کارگاه برنج کوبی کامفیروزيخرم مکانکامفیروزمرودشت7003

115492کربالیی محمدحسینخرم مکانکامفیروزمرودشت7004

**کمپاموزشی نیروي هواییخرم مکانکامفیروزمرودشت7005

83325کودینخرم مکانکامفیروزمرودشت7006

203773لیرمنجانخرم مکانکامفیروزمرودشت7007

**مرغداري علی نظري خاکیخرم مکانکامفیروزمرودشت7008

**مزرعه احمدمنوچهريخرم مکانکامفیروزمرودشت7009

**بهشت گمشده خاکیکامفیروزجنوبیکامفیروزمرودشت7010

**پاسگاه حفاظت محیط زیستکامفیروزجنوبیکامفیروزمرودشت7011

**پایگاه اورژانس کامفیروزکامفیروزجنوبیکامفیروزمرودشت7012

**پمپ بنزینکامفیروزجنوبیکامفیروزمرودشت7013

30107جیدرزارکامفیروزجنوبیکامفیروزمرودشت7014

43158دزدکردكکامفیروزجنوبیکامفیروزمرودشت7015

2661,183عباس آبادکامفیروزجنوبیکامفیروزمرودشت7016
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4071,389علی آبادسفلیکامفیروزجنوبیکامفیروزمرودشت7017

4531,583علی آبادعلیاکامفیروزجنوبیکامفیروزمرودشت7018

**کارگاه تیرچه بلوك قایمکامفیروزجنوبیکامفیروزمرودشت7019

**مزرعه حیدر شفیعیکامفیروزجنوبیکامفیروزمرودشت7020

107371منصورآبادکامفیروزجنوبیکامفیروزمرودشت7021

211735منگانکامفیروزجنوبیکامفیروزمرودشت7022

6272,112مهجن آبادکامفیروزجنوبیکامفیروزمرودشت7023

41130اب ماهیکامفیروزشمالیکرمرودشت7024

79297پیرسبزعلیکامفیروزشمالیکرمرودشت7025

**چشمه نوروزيکامفیروزشمالیکرمرودشت7026

62228چم چنارکامفیروزشمالیکرمرودشت7027

109383چم زیرکامفیروزشمالیکرمرودشت7028

81226چم سهراب خانیکامفیروزشمالیکرمرودشت7029

73141چمکنگريکامفیروزشمالیکرمرودشت7030

51170ده دامچهکامفیروزشمالیکرمرودشت7031

136468سربست کرمهکامفیروزشمالیکرمرودشت7032

220733کرمهکامفیروزشمالیکرمرودشت7033

140498اله مرادخانیگرمهکرمرودشت7034

**اموزشگاه چتربازان هوابردگرمهکرمرودشت7035

**باشگاه ورزشی صنایعگرمهکرمرودشت7036

5121,590بکیانگرمهکرمرودشت7037

**پاسگاه حفاظت محیط زیستگرمهکرمرودشت7038

256764پالنگريگرمهکرمرودشت7039

166596پالنگري کهنهگرمهکرمرودشت7040

2821,083حاجی آبادگرمهکرمرودشت7041

242848حسین آبادگرمهکرمرودشت7042

**دامداري حبیب خاکیگرمهکرمرودشت7043

67181قلعه نوگرمهکرمرودشت7044

**کارخانه برنجکوبی عباس رضایی خاکیگرمهکرمرودشت7045
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**مجتمع توریستیگرمهکرمرودشت7046

**مجموعه ورزشی پالنگريگرمهکرمرودشت7047

**آبادگرمهکرمرودشت7048

2793ابگرمرامجردیکمرکزيمرودشت7049

184611اسفندرانرامجردیکمرکزيمرودشت7050

201635اسالم آبادرامجردیکمرکزيمرودشت7051

1447ایستگاه پمپاژشماره 2رامجردیکمرکزيمرودشت7052

**باغ امینیرامجردیکمرکزيمرودشت7053

**پایگاه مقاومت بسیج امام علی (ع )رامجردیکمرکزيمرودشت7054

**تاالر پذیرایی پیوندرامجردیکمرکزيمرودشت7055

**تلمبه اقاخان منوچهريرامجردیکمرکزيمرودشت7056

**تلمبه آبرامجردیکمرکزيمرودشت7057

**تلمبه بنانرامجردیکمرکزيمرودشت7058

**تلمبه بیضاییرامجردیکمرکزيمرودشت7059

**تلمبه حاجی نواز زارعرامجردیکمرکزيمرودشت7060

**تلمبه حمزويرامجردیکمرکزيمرودشت7061

**تلمبه زمانیرامجردیکمرکزيمرودشت7062

**تلمبه سجاديرامجردیکمرکزيمرودشت7063

**تلمبه سرهنگ نگهبانرامجردیکمرکزيمرودشت7064

**تلمبه ضیاییرامجردیکمرکزيمرودشت7065

**تلمبه عسکري و مراديرامجردیکمرکزيمرودشت7066

**تلمبه منوچهريرامجردیکمرکزيمرودشت7067

**حسین آباد کنگرزاررامجردیکمرکزيمرودشت7068

**دامداري حاج دهقانرامجردیکمرکزيمرودشت7069

**دانشگاه آزاد فارسرامجردیکمرکزيمرودشت7070

143479دم افشانرامجردیکمرکزيمرودشت7071

103350دولت آباد رامجردرامجردیکمرکزيمرودشت7072

266874زرقانکرامجردیکمرکزيمرودشت7073

5651,952زرگرانرامجردیکمرکزيمرودشت7074
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**شرکت خزر الکتریکرامجردیکمرکزيمرودشت7075

**شرکت دامپروري پگاه فارسرامجردیکمرکزيمرودشت7076

**شرکت عمران و توسعه فارسرامجردیکمرکزيمرودشت7077

**شرکت گوشت دنارامجردیکمرکزيمرودشت7078

116390شهرك طالقانیرامجردیکمرکزيمرودشت7079

123430فالونکرامجردیکمرکزيمرودشت7080

100328فخرآبادرامجردیکمرکزيمرودشت7081

246881قاسم آباد رامجردرامجردیکمرکزيمرودشت7082

**کارخانه چرم سازي چرمینهرامجردیکمرکزيمرودشت7083

**کارخانه مجتمع گوشت فارسرامجردیکمرکزيمرودشت7084

**کارگاههاي بین راهیرامجردیکمرکزيمرودشت7085

8012,871کوه سبزرامجردیکمرکزيمرودشت7086

**گاوداري اصغريرامجردیکمرکزيمرودشت7087

**گاوداري حسام نوروزي آسفالترامجردیکمرکزيمرودشت7088

**گاوداري زمانی (تلمبه زمانی)رامجردیکمرکزيمرودشت7089

**گاوداري شنبريرامجردیکمرکزيمرودشت7090

**گاوداري شنبريرامجردیکمرکزيمرودشت7091

**گاوداري شیروانیرامجردیکمرکزيمرودشت7092

**گاوداري صفچريرامجردیکمرکزيمرودشت7093

**گاوداري عبادترامجردیکمرکزيمرودشت7094

**گاوداري عباسیرامجردیکمرکزيمرودشت7095

**گاوداري عزیز شیروانیرامجردیکمرکزيمرودشت7096

**گاوداري عزیزيرامجردیکمرکزيمرودشت7097

**گروازجانرامجردیکمرکزيمرودشت7098

**مجتمع طیور فارسرامجردیکمرکزيمرودشت7099

**مجتمع هاي صنعتی آبگرمرامجردیکمرکزيمرودشت7100

**مرغداري اکبررامجردیکمرکزيمرودشت7101

**مرغداري بهاريرامجردیکمرکزيمرودشت7102

**مرغداري جهادرامجردیکمرکزيمرودشت7103
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**مرغداري حمید اژدريرامجردیکمرکزيمرودشت7104

**مزرعه پرورش ماهیرامجردیکمرکزيمرودشت7105

**مهرآبادرامجردیکمرکزيمرودشت7106

2886احمدآبادرودبالمرکزيمرودشت7107

**امامزاده سلطان محمدرودبالمرکزيمرودشت7108

**انبارجعفر دانشمندرودبالمرکزيمرودشت7109

2897بادکیرودبالمرکزيمرودشت7110

1759بلوك هاي صنعتی امرآبادرودبالمرکزيمرودشت7111

**بلوکهاي صنعتی بین راهیرودبالمرکزيمرودشت7112

**پادگان امام صادقرودبالمرکزيمرودشت7113

**تلمبه رحمان منصوريرودبالمرکزيمرودشت7114

523حسن آبادرودبالمرکزيمرودشت7115

65200حسین آبادسرطویلهرودبالمرکزيمرودشت7116

**دباغی سعیديرودبالمرکزيمرودشت7117

**سیديرودبالمرکزيمرودشت7118

**شرکت بتن اسهرودبالمرکزيمرودشت7119

180628علیاخالدآبادرودبالمرکزيمرودشت7120

267899عمادآبادرودبالمرکزيمرودشت7121

**فتح آبادرودبالمرکزيمرودشت7122

1,3594,739فتح آبادرودبالمرکزيمرودشت7123

**کارخانه پتروشیمیرودبالمرکزيمرودشت7124

**کارخانه ماکارونی خوشهرودبالمرکزيمرودشت7125

**کارگاه محصوالت بتونی عماديرودبالمرکزيمرودشت7126

**گاوداري عباس ایرجی خاکیرودبالمرکزيمرودشت7127

**گاوداري محمدي آسفالترودبالمرکزيمرودشت7128

**گاوداري موسوي آسفالترودبالمرکزيمرودشت7129

**گاوداري و انبار علوفه علمداري استخررودبالمرکزيمرودشت7130

**گاوداري یداهللا زارعی نژادرودبالمرکزيمرودشت7131

8883,020گرم آبادرودبالمرکزيمرودشت7132
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**ماسه شویی بصیرت آسفالترودبالمرکزيمرودشت7133

**مجتمعهاي بین راهی روبروي فتح آباد صنعتیرودبالمرکزيمرودشت7134

**مجموعه گاوداريرودبالمرکزيمرودشت7135

رودبالمرکزيمرودشت7136
مرکز ترویج مزارع گندم و جو سایت عماد 

آباد
**

**مزرعه حاج احمد پریوشرودبالمرکزيمرودشت7137

**مزرعه منوچهر زارعرودبالمرکزيمرودشت7138

**معدن سنگرودبالمرکزيمرودشت7139

97313معصوم آبادرودبالمرکزيمرودشت7140

619مقصود آباد موالرودبالمرکزيمرودشت7141

**منازل کارکنان پتروشیمیرودبالمرکزيمرودشت7142

81252میان قلعهرودبالمرکزيمرودشت7143

**امامزاده ابراهیمکنارهمرکزيمرودشت7144

**ایستگاه مایکرویو تلویزیونیکنارهمرکزيمرودشت7145

**بلوك زنی دس وتاالر پذیرایی آفتابکنارهمرکزيمرودشت7146

**پاسگاه انتظامی تخت جمشیدکنارهمرکزيمرودشت7147

**پمپبنزین تخت طاووسکنارهمرکزيمرودشت7148

**تخت جمشیدکنارهمرکزيمرودشت7149

**تیرچه و بلوك زنی پارس آسفالتکنارهمرکزيمرودشت7150

213640جلیانکنارهمرکزيمرودشت7151

60191جونجانکنارهمرکزيمرودشت7152

**چایخانه توچالکنارهمرکزيمرودشت7153

**دامداري داداهللا زارعیکنارهمرکزيمرودشت7154

**دانشگاه آزاد مرودشتکنارهمرکزيمرودشت7155

3511,218دولت آبادکنارهمرکزيمرودشت7156

3751,275ده بیدکنارهمرکزيمرودشت7157

**ذرت خشک کنی بوجاريکنارهمرکزيمرودشت7158

**ذرت خشک کنی مرزبانکنارهمرکزيمرودشت7159

**ذرت خشک کنی همایون خاکیکنارهمرکزيمرودشت7160

**رستوران پارسیانکنارهمرکزيمرودشت7161
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183617رشمیجانکنارهمرکزيمرودشت7162

**سالن غذاخوري تخت طاووسکنارهمرکزيمرودشت7163

**سالن غذاخوري تخت طاووسکنارهمرکزيمرودشت7164

**شرکت تعاونی بهار حافظ آسفالتکنارهمرکزيمرودشت7165

**شرکت تعاونی دشت آهوچرکنارهمرکزيمرودشت7166

**شرکت تولیدي بهاردانه آسفالتکنارهمرکزيمرودشت7167

**شرکت خوشنام فارسکنارهمرکزيمرودشت7168

8612,734شهرك مهدیهکنارهمرکزيمرودشت7169

9173,055فیروزيکنارهمرکزيمرودشت7170

**کارخانه وفا رضاییکنارهمرکزيمرودشت7171

**کارگاه صنعتی سلیمکنارهمرکزيمرودشت7172

**کشتارگاهکنارهمرکزيمرودشت7173

2,0336,571کنارهکنارهمرکزيمرودشت7174

1,0503,482کوشککنارهمرکزيمرودشت7175

**گاوداري زارعکنارهمرکزيمرودشت7176

**گاوداري عمو همایون خاکیکنارهمرکزيمرودشت7177

**مجتمع جهانگردي تخت جمشیدکنارهمرکزيمرودشت7178

**مجتمع هاي گاوداري خاکیکنارهمرکزيمرودشت7179

**مجتمعهاي دامداري خاکیکنارهمرکزيمرودشت7180

**مجموعه فرهنگی تفریحی فدكکنارهمرکزيمرودشت7181

**مجموعه گاوداري تخت طاووس آسفالتکنارهمرکزيمرودشت7182

**خاکیکنارهمرکزيمرودشت7183

**مرغداري عالیکارکنارهمرکزيمرودشت7184

**مرغداري یوسفیکنارهمرکزيمرودشت7185

**مرکز اموزش نیروي انتظامیکنارهمرکزيمرودشت7186

**مرکز خرید گندم و جوکنارهمرکزيمرودشت7187

**مزرعه کشاورزي و گلخانه تخت جمشیدکنارهمرکزيمرودشت7188

**مهمانسراي شماره 2کنارهمرکزيمرودشت7189

**نقش رجبکنارهمرکزيمرودشت7190
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**نقش رجبکنارهمرکزيمرودشت7191

**نیروگاه برقکنارهمرکزيمرودشت7192

**نیروگاه برق شماره یککنارهمرکزيمرودشت7193

42143ازن درهمجدآبادمرکزيمرودشت7194

**انبارحمیدکاظمیمجدآبادمرکزيمرودشت7195

**انبارکاظمیمجدآبادمرکزيمرودشت7196

**پاسگاه انتظامی پل خانمجدآبادمرکزيمرودشت7197

97333حسن آباد رامجردمجدآبادمرکزيمرودشت7198

624دامداريمجدآبادمرکزيمرودشت7199

**دامداري قریب محمديمجدآبادمرکزيمرودشت7200

**آباد)مجدآبادمرکزيمرودشت7201

**شرکت تک کارتن فارسمجدآبادمرکزيمرودشت7202

103396عباس آبادمجدآبادمرکزيمرودشت7203

**کارخانه آسفالت گلدشتمجدآبادمرکزيمرودشت7204

**کارگاه بتون ولیعصرمجدآبادمرکزيمرودشت7205

**کارگاه بلوك زنیمجدآبادمرکزيمرودشت7206

**کارگاه راه آهن اصفهان شیرازمجدآبادمرکزيمرودشت7207

**کفه خشکه میانمجدآبادمرکزيمرودشت7208

83313کمرزردمجدآبادمرکزيمرودشت7209

**گاوداري ابرعلی زارع (شرکت دشت کیان)مجدآبادمرکزيمرودشت7210

**گاوداري براتیمجدآبادمرکزيمرودشت7211

59199گلدشت سفلیمجدآبادمرکزيمرودشت7212

3821,256گلدشت علیامجدآبادمرکزيمرودشت7213

118399گودزرشکمجدآبادمرکزيمرودشت7214

**مجتمع کشاورزي وحید عنصري نژادمجدآبادمرکزيمرودشت7215

8943,353مجد آباد رامجردمجدآبادمرکزيمرودشت7216

5661,884مراگلومجدآبادمرکزيمرودشت7217

**مزرعه علیزادهمجدآبادمرکزيمرودشت7218

**مزرعه غالمیمجدآبادمرکزيمرودشت7219
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**مزرعه کیان دشتمجدآبادمرکزيمرودشت7220

**معدن سنگ گود زرشک (انتهاي آسفالت)مجدآبادمرکزيمرودشت7221

3095منصورآبادمجدآبادمرکزيمرودشت7222

200682اسماعیل آبادمحمدآبادمرکزيمرودشت7223

94274بریانکمحمدآبادمرکزيمرودشت7224

**پرورش و کشتار بوقلمون کشاورزمحمدآبادمرکزيمرودشت7225

119416تاج آبادمحمدآبادمرکزيمرودشت7226

517تلمبه صمدآبادمحمدآبادمرکزيمرودشت7227

413تلمبه مهندس لیاقتمحمدآبادمرکزيمرودشت7228

412تنگ شور علیامحمدآبادمرکزيمرودشت7229

**چشمه سنگ بندمحمدآبادمرکزيمرودشت7230

623چشمه سنگ بندمحمدآبادمرکزيمرودشت7231

184634چهارطاقمحمدآبادمرکزيمرودشت7232

194647خیرآبادمحمدآبادمرکزيمرودشت7233

51177ده چاشتمحمدآبادمرکزيمرودشت7234

4501,526رجاآبادمحمدآبادمرکزيمرودشت7235

4171,365سلطان والیتمحمدآبادمرکزيمرودشت7236

414سلمان آبادمحمدآبادمرکزيمرودشت7237

617شرکت پارس آبژ تخت جمشیدمحمدآبادمرکزيمرودشت7238

206635شمس آبادتختمحمدآبادمرکزيمرودشت7239

3951,283شهرك ولی عصرمحمدآبادمرکزيمرودشت7240

181577عزآبادمحمدآبادمرکزيمرودشت7241

**قلعه دکترعمادمحمدآبادمرکزيمرودشت7242

**کارخانجات آسفالت شهرداري مرودشتمحمدآبادمرکزيمرودشت7243

**کارخانه بهشادمحمدآبادمرکزيمرودشت7244

**کارخانه خوراك دام آقاي استخرمحمدآبادمرکزيمرودشت7245

**کوره اجرپزي مامالیسمحمدآبادمرکزيمرودشت7246

**کوره هاي اجرباقرآبادمحمدآبادمرکزيمرودشت7247

**گاوداري ارژن دشت به سمت دولت آبادمحمدآبادمرکزيمرودشت7248
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**گاوداري آریان زارع خاکیمحمدآبادمرکزيمرودشت7249

**گاوداري بنی عبدالهی آسفالتمحمدآبادمرکزيمرودشت7250

**گاوداري حاج فتح اهللا زارع خاکیمحمدآبادمرکزيمرودشت7251

**گاوداري حسن دیندارمحمدآبادمرکزيمرودشت7252

**گاوداري دکتر حسینیمحمدآبادمرکزيمرودشت7253

**گاوداري سرهنگ (مزارع ترویج گندم)محمدآبادمرکزيمرودشت7254

**گاوداري شمس آبادمحمدآبادمرکزيمرودشت7255

**گاوداري قاسمیمحمدآبادمرکزيمرودشت7256

**گاوداري کوروش زارعمحمدآبادمرکزيمرودشت7257

**گاوداري کیومرثمحمدآبادمرکزيمرودشت7258

**گاوداري نظام زارعمحمدآبادمرکزيمرودشت7259

**گاوداري همایون آسفالتمحمدآبادمرکزيمرودشت7260

**مجتمع هاي صنعتی بین راهیمحمدآبادمرکزيمرودشت7261

**مجتمع هاي گاوداريمحمدآبادمرکزيمرودشت7262

**شمس آبادمحمدآبادمرکزيمرودشت7263

180573محمد آبادمحمدآبادمرکزيمرودشت7264

**مرغداري بهزاد دشتیمحمدآبادمرکزيمرودشت7265

**مرغداري خداداد کشاورزمحمدآبادمرکزيمرودشت7266

**مرغداري ساسانمحمدآبادمرکزيمرودشت7267

**مرغداري شاه رضا کشاورزمحمدآبادمرکزيمرودشت7268

**مرغداري شهباز بازوبنديمحمدآبادمرکزيمرودشت7269

723مرغداري شهریارزارعمحمدآبادمرکزيمرودشت7270

**مرغداري عامري آسفالتمحمدآبادمرکزيمرودشت7271

**مرغداري غالمرضا زارعمحمدآبادمرکزيمرودشت7272

**مرغداري قاسمیمحمدآبادمرکزيمرودشت7273

**مرغداري نوريمحمدآبادمرکزيمرودشت7274

621مرغداري یزدانی آسفالتمحمدآبادمرکزيمرودشت7275

**مرکز مطالعات مرغداري جهاد کشاورزيمحمدآبادمرکزيمرودشت7276

**مزارع بازوبنديمحمدآبادمرکزيمرودشت7277
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**مزرعه ابراهیم کشاورزمحمدآبادمرکزيمرودشت7278

**مزرعه اسداله زارعمحمدآبادمرکزيمرودشت7279

**مزرعه ترویج گندممحمدآبادمرکزيمرودشت7280

**مزرعه حمید کشاورزمحمدآبادمرکزيمرودشت7281

**مزرعه رنجبرمحمدآبادمرکزيمرودشت7282

**مزرعه رنجبرمحمدآبادمرکزيمرودشت7283

**مزرعه شاه تاجمحمدآبادمرکزيمرودشت7284

**مزرعه شعله سعديمحمدآبادمرکزيمرودشت7285

**مزرعه کشاورزمحمدآبادمرکزيمرودشت7286

**مزرعه کلی خانیمحمدآبادمرکزيمرودشت7287

**مزرعه نفريمحمدآبادمرکزيمرودشت7288

**مزرعه نوشادمحمدآبادمرکزيمرودشت7289

160541مقصودآبادمحمدآبادمرکزيمرودشت7290

102317امیدیهنقش رستممرکزيمرودشت7291

5251,777حاجی آبادنقش رستممرکزيمرودشت7292

232822حسن آبادتل کمیننقش رستممرکزيمرودشت7293

192630حسین آبادنقش رستممرکزيمرودشت7294

**حمل نقل اتحادنقش رستممرکزيمرودشت7295

4151,303خلف طاهونهنقش رستممرکزيمرودشت7296

**ذرت خشک کنی دانشمندينقش رستممرکزيمرودشت7297

211711رضا آبادنقش رستممرکزيمرودشت7298

1,3334,273زنگی آبادنقش رستممرکزيمرودشت7299

**شرکت تعاونی دشت ناز فارسنقش رستممرکزيمرودشت7300

**شرکت ماالشعیر رایان نوشنقش رستممرکزيمرودشت7301

3981,281شمس آبادبرزونقش رستممرکزيمرودشت7302

3891,295شول سارویینقش رستممرکزيمرودشت7303

5081,756قاسم آبادسارویینقش رستممرکزيمرودشت7304

**کارخانه آرد نقش رستمنقش رستممرکزيمرودشت7305

**کشت صنعت گل افشاننقش رستممرکزيمرودشت7306
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**گاوداري خاتمی خاکینقش رستممرکزيمرودشت7307

**گاوداري داریوشنقش رستممرکزيمرودشت7308

**گاوداري عبداهللا مرزبان خاکینقش رستممرکزيمرودشت7309

**مجتمع هاي دامپروري موسوي بنیادنقش رستممرکزيمرودشت7310

**مجتمع هاي صنعتی نقش رستمنقش رستممرکزيمرودشت7311

**مجتمع هاي گاوداري خاکینقش رستممرکزيمرودشت7312

**مرغداري قاسم آبادينقش رستممرکزيمرودشت7313

**مزرعه حسن آبادشولنقش رستممرکزيمرودشت7314

**مزرعه شاهدشتنقش رستممرکزيمرودشت7315

**نقش رستمنقش رستممرکزيمرودشت7316

83281اببیددشمن زیاريدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7317

1231اسالم آباددشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7318

1340اقاجان توکلدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7319

**ایستگاه پل قایداندشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7320

107420باباصالحیدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7321

1330بالمنگاندشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7322

119340بلمینیدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7323

159470بلوطکدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7324

75271بنه دروازهدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7325

1347پارك برمدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7326

70204پاقلعهدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7327

34115پیرحسینیدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7328

**تلخ ابشاهی جاندشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7329

2254تنگ رودیاندشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7330

93306توکل آبادمرکزيدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7331

2579تیشه گريدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7332

1533جلیل آباددشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7333

**جمالیدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7334

618چم امامزادهدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7335
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617حسنی سنگ بزرگدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7336

113365حسین پاچردشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7337

**حیدرآبادبابامنیردشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7338

824دره تلخ راشکدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7339

153502ده گپدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7340

79259سرروددشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7341

81220سرنجلکدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7342

48139کرکدودشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7343

**کنزدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7344

924کیکمداندشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7345

69229گوركدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7346

**لب برافتابدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7347

**مزرعه علی باباتوکلیدشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7348

**مورگاه بابامنیردشمن زیاريدشمن زیاريممسنی7349

58اب انارمشایخدشمن زیاريممسنی7350

36118ابزالومشایخدشمن زیاريممسنی7351

3194برم جمالمشایخدشمن زیاريممسنی7352

3294بلهزارباالمشایخدشمن زیاريممسنی7353

826بلهزارپایینمشایخدشمن زیاريممسنی7354

**پاشیبمشایخدشمن زیاريممسنی7355

32118پرنبارمشایخدشمن زیاريممسنی7356

**تنگ بلوطقایدانمشایخدشمن زیاريممسنی7357

**چشمه ابسردمشایخدشمن زیاريممسنی7358

3189چشمه آب گورمشایخدشمن زیاريممسنی7359

2057چشمه سردومشایخدشمن زیاريممسنی7360

1245چنارانمشایخدشمن زیاريممسنی7361

55178حمزه بیگیمشایخدشمن زیاريممسنی7362

**درك تیرتاجمشایخدشمن زیاريممسنی7363

1348دره شورباالمشایخدشمن زیاريممسنی7364
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3631,148دشت ازادگانمشایخدشمن زیاريممسنی7365

53179دشت دیده بانمشایخدشمن زیاريممسنی7366

**دم دشتمشایخدشمن زیاريممسنی7367

**ده بیدمشایخدشمن زیاريممسنی7368

**دهنومشایخدشمن زیاريممسنی7369

**سراب دلمشایخدشمن زیاريممسنی7370

**شاه سیف الهمشایخدشمن زیاريممسنی7371

281771شهرك کالسیاهمشایخدشمن زیاريممسنی7372

41110قایدانمشایخدشمن زیاريممسنی7373

99359قالتکمشایخدشمن زیاريممسنی7374

**کره کانمشایخدشمن زیاريممسنی7375

412کلکمشایخدشمن زیاريممسنی7376

516گردن کالهمشایخدشمن زیاريممسنی7377

38114گلگونیمشایخدشمن زیاريممسنی7378

**مرزنگیمشایخدشمن زیاريممسنی7379

169524مشایخمشایخدشمن زیاريممسنی7380

**منصورآبادمشایخدشمن زیاريممسنی7381

210676هجرتمشایخدشمن زیاريممسنی7382

**اب انجیرماهورماهور میالتیممسنی7383

819امامزاده منیرماهورماهور میالتیممسنی7384

**اودلی شکستانماهورماهور میالتیممسنی7385

**اهوبازماهورماهور میالتیممسنی7386

725ایازگلوماهورماهور میالتیممسنی7387

**ایستگاه مخابراتیماهورماهور میالتیممسنی7388

**باتارچخرماهورماهور میالتیممسنی7389

**بام بادامی قرقانیماهورماهور میالتیممسنی7390

**بام بستانعلیماهورماهور میالتیممسنی7391

**بام قلعه شریقیماهورماهور میالتیممسنی7392

**بام گوري نجات گردبنهماهورماهور میالتیممسنی7393
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**بردقلعهماهورماهور میالتیممسنی7394

222769برمسیاهماهورماهور میالتیممسنی7395

**بست بادامی جوکارماهورماهور میالتیممسنی7396

1034بست ناري کوه برانماهورماهور میالتیممسنی7397

**بلوط گردماهورماهور میالتیممسنی7398

**بندباریکماهورماهور میالتیممسنی7399

**بنه بادامی ونداماهورماهور میالتیممسنی7400
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520دره بادوبکش یکمرکزيممسنی7652

**دره بلوطبکش یکمرکزيممسنی7653

**دره رودبکش یکمرکزيممسنی7654
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**دره کوگانبکش یکمرکزيممسنی7655

**دشت عالیبکش یکمرکزيممسنی7656

106332دم قنات جونگانبکش یکمرکزيممسنی7657

**ده پس قالتبکش یکمرکزيممسنی7658

275913رازیانه کاريبکش یکمرکزيممسنی7659

**رزكبکش یکمرکزيممسنی7660

127408رودریابکش یکمرکزيممسنی7661

112376سراب بهرامبکش یکمرکزيممسنی7662

420سراب رودبکش یکمرکزيممسنی7663

58184سنگرسفلیبکش یکمرکزيممسنی7664

1864سنگرعلیابکش یکمرکزيممسنی7665

46146شورجونگانبکش یکمرکزيممسنی7666

1260شهرك صنعتی نورآبادبکش یکمرکزيممسنی7667

99350شهرك گچگرانبکش یکمرکزيممسنی7668

162918شیراسپاريبکش یکمرکزيممسنی7669

53181شیربیمبکش یکمرکزيممسنی7670

32105عباس آبادبکش یکمرکزيممسنی7671

70209عموییبکش یکمرکزيممسنی7672

213668قلعه پیروبکش یکمرکزيممسنی7673

416کتنانبکش یکمرکزيممسنی7674

69208کجاییبکش یکمرکزيممسنی7675

27110کره کانبکش یکمرکزيممسنی7676

**کل بردستانبکش یکمرکزيممسنی7677

95297کلگه شیرازبکش یکمرکزيممسنی7678

**گاوداري محمديبکش یکمرکزيممسنی7679

2162گاوشاخیبکش یکمرکزيممسنی7680

4671,488گچگرانبکش یکمرکزيممسنی7681

2992گل سرخیبکش یکمرکزيممسنی7682

203689گلکونبکش یکمرکزيممسنی7683
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**گوراب سرخبکش یکمرکزيممسنی7684

126368مدوییبکش یکمرکزيممسنی7685

**مرغداري حسن غفاريبکش یکمرکزيممسنی7686

**مرغداري سپهداریوسفیبکش یکمرکزيممسنی7687

**مزرعه شیمک شوربکش یکمرکزيممسنی7688

77257مشگانبکش یکمرکزيممسنی7689

2569مهرآبادبکش یکمرکزيممسنی7690

**میشل قندیلبکش یکمرکزيممسنی7691

726هرایرزبکش یکمرکزيممسنی7692

**هرایرزباالییبکش یکمرکزيممسنی7693

413اب بیدجاویدماهوريمرکزيممسنی7694

191635اب پخشانجاویدماهوريمرکزيممسنی7695

**اب سفیدجاویدماهوريمرکزيممسنی7696

**اب ناروجاویدماهوريمرکزيممسنی7697

725ابعلیجاویدماهوريمرکزيممسنی7698

73261اسالم آبادجاویدجاویدماهوريمرکزيممسنی7699

**اشگفت درازجاویدماهوريمرکزيممسنی7700

250878باجگاهجاویدماهوريمرکزيممسنی7701

**بردخرانجاویدماهوريمرکزيممسنی7702

**بردکاهدانجاویدماهوريمرکزيممسنی7703

**بردیاعلیجاویدماهوريمرکزيممسنی7704

2479بلندوجاویدماهوريمرکزيممسنی7705

1245بلوط جهانهجاویدماهوريمرکزيممسنی7706

932بهلوجاویدماهوريمرکزيممسنی7707

**پاپیريجاویدماهوريمرکزيممسنی7708

**پزنگانجاویدماهوريمرکزيممسنی7709

**تپجاویدماهوريمرکزيممسنی7710

**تختکجاویدماهوريمرکزيممسنی7711

**تل سیاهجاویدماهوريمرکزيممسنی7712
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**تلخابجاویدماهوريمرکزيممسنی7713

**تیکجاویدماهوريمرکزيممسنی7714

**چشم رزيجاویدماهوريمرکزيممسنی7715

1250چم زیتون اسالم آبادجاویدماهوريمرکزيممسنی7716

**چم ساهجاویدماهوريمرکزيممسنی7717

1330چمزیتونجاویدماهوريمرکزيممسنی7718

**چهارراهجاویدماهوريمرکزيممسنی7719

**چهل چشمه جاویدجاویدماهوريمرکزيممسنی7720

**چهل شهیدانجاویدماهوريمرکزيممسنی7721

86239حجت آبادجاویدماهوريمرکزيممسنی7722

**خاصیونجاویدماهوريمرکزيممسنی7723

**دره بادامیجاویدماهوريمرکزيممسنی7724

**دره تختانجاویدماهوريمرکزيممسنی7725

623دره سفیدجاویدماهوريمرکزيممسنی7726

824دره گرمجاویدماهوريمرکزيممسنی7727

60215دره ماروجاویدماهوريمرکزيممسنی7728

162521دشت رزم علیاجاویدماهوريمرکزيممسنی7729

265833دشت رزم موسی عربیجاویدماهوريمرکزيممسنی7730

1454دهنوبهمنجاویدماهوريمرکزيممسنی7731

2487دیپونجاویدماهوريمرکزيممسنی7732

**زردنركجاویدماهوريمرکزيممسنی7733

512زرك تنگ خاصجاویدماهوريمرکزيممسنی7734

615زیرزردعلی شاهیجاویدماهوريمرکزيممسنی7735

**ساختمان اسدالهجاویدماهوريمرکزيممسنی7736

169550سراسیاب باالجاویدماهوريمرکزيممسنی7737

412سراسیاب پایینجاویدماهوريمرکزيممسنی7738

**سرزردجاویدماهوريمرکزيممسنی7739

722شیخ محمدجاویدماهوريمرکزيممسنی7740

521شیرینجاویدماهوريمرکزيممسنی7741
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**صحراي بیدجاویدماهوريمرکزيممسنی7742

723عناجاویدماهوريمرکزيممسنی7743

**فرخونجاویدماهوريمرکزيممسنی7744

**فضیلیجاویدماهوريمرکزيممسنی7745

**کناركجاویدماهوريمرکزيممسنی7746

52183کوسنگانجاویدماهوريمرکزيممسنی7747

160552گاوپیازيجاویدماهوريمرکزيممسنی7748

**گچیجاویدماهوريمرکزيممسنی7749

33124گروهجاویدماهوريمرکزيممسنی7750

**گل گاهجاویدماهوريمرکزيممسنی7751

**گودبلوطجاویدماهوريمرکزيممسنی7752

71232گورابجاویدماهوريمرکزيممسنی7753

**گوش بندجاویدماهوريمرکزيممسنی7754

**موردكجاویدماهوريمرکزيممسنی7755

5691,893مورکیجاویدماهوريمرکزيممسنی7756

**ناركجاویدماهوريمرکزيممسنی7757

**نیدانجاویدماهوريمرکزيممسنی7758

622اب توتجوزارمرکزيممسنی7759

**اب گروجوزارمرکزيممسنی7760

**ابسردوجوزارمرکزيممسنی7761

1433اشگفت رومهجوزارمرکزيممسنی7762

510باغ انارجوزارمرکزيممسنی7763

**بام بادامیجوزارمرکزيممسنی7764

**بدرهجوزارمرکزيممسنی7765

1446برید محمدقلیجوزارمرکزيممسنی7766

**بنه پهنجوزارمرکزيممسنی7767

**بنه سورجوزارمرکزيممسنی7768

**بونه سرخجوزارمرکزيممسنی7769

**پازنانجوزارمرکزيممسنی7770
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**پس چاتک ( پس جاتک )جوزارمرکزيممسنی7771

**پس ملهجوزارمرکزيممسنی7772

722پسکیجوزارمرکزيممسنی7773

718پل موردجوزارمرکزيممسنی7774

**پیر سرجوزارمرکزيممسنی7775

41123پیرالیجوزارمرکزيممسنی7776

1240تل بلکیجوزارمرکزيممسنی7777

61173تنگ سباجوزارمرکزيممسنی7778

1654تنگ کوچکجوزارمرکزيممسنی7779

**تنگپهناجوزارمرکزيممسنی7780

170568جوزاربکشجوزارمرکزيممسنی7781

114338جوزارجاویدجوزارمرکزيممسنی7782

338953جویجانجوزارمرکزيممسنی7783

**چشمه بکلوجوزارمرکزيممسنی7784

**چشمه زري پراشکفتجوزارمرکزيممسنی7785

36135چناربرگجوزارمرکزيممسنی7786

1750چیرجوزارمرکزيممسنی7787

1744خرنگانجوزارمرکزيممسنی7788

2772درفش سفلیجوزارمرکزيممسنی7789

1027درفش علیاجوزارمرکزيممسنی7790

2781دره پلنگیجوزارمرکزيممسنی7791

**دشت وارجوزارمرکزيممسنی7792

**دلی بنکجوزارمرکزيممسنی7793

**دودزجوزارمرکزيممسنی7794

107352ده گردوجوزارمرکزيممسنی7795

2162ده گردوجوزارمرکزيممسنی7796

**دیرمیرجوزارمرکزيممسنی7797

518دیلمیجوزارمرکزيممسنی7798

32115دین باغانجوزارمرکزيممسنی7799
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1140رجالوجوزارمرکزيممسنی7800

40114رودکیجوزارمرکزيممسنی7801

413سراب گجستانجوزارمرکزيممسنی7802

87317سرتنگ بزرگجوزارمرکزيممسنی7803

**سرکوه محمديجوزارمرکزيممسنی7804

1142سیب بر آفتابجوزارمرکزيممسنی7805

1748سیدعبدالهجوزارمرکزيممسنی7806

66236سیدمحمدجوزارمرکزيممسنی7807

513شیخ عیبجوزارمرکزيممسنی7808

**عدس کاري سفلیجوزارمرکزيممسنی7809

**عدس کاري علیاجوزارمرکزيممسنی7810

77228علیشاهیجوزارمرکزيممسنی7811

1248قلعه سفیدجوزارمرکزيممسنی7812

**کاروانسراجوزارمرکزيممسنی7813

**کرنوشانجوزارمرکزيممسنی7814

**کونیزجوزارمرکزيممسنی7815

48156گچ دروازهجوزارمرکزيممسنی7816

934گلیله جاویدجوزارمرکزيممسنی7817

42136گویمجوزارمرکزيممسنی7818

2170مال حاجیجوزارمرکزيممسنی7819

**مرغ دولهجوزارمرکزيممسنی7820

**مله شیريجوزارمرکزيممسنی7821

46173مورمیرجوزارمرکزيممسنی7822

5251,508مهرنجانجوزارمرکزيممسنی7823

74219میدانجوزارمرکزيممسنی7824

**میرسیديجوزارمرکزيممسنی7825

**ناركجوزارمرکزيممسنی7826

57212نجکیجوزارمرکزيممسنی7827

1130نوشکجوزارمرکزيممسنی7828
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3811,193پل فهلیانفهلیانمرکزيممسنی7829

124393تل گرفهلیانفهلیانمرکزيممسنی7830

70205جنجان مرکزيفهلیانمرکزيممسنی7831

2795چاهکیفهلیانمرکزيممسنی7832

928دوازدهیفهلیانمرکزيممسنی7833

1341سربیشهفهلیانمرکزيممسنی7834

112316سروانفهلیانمرکزيممسنی7835

129438فهلیان سفلیفهلیانمرکزيممسنی7836

4801,487فهلیان علیافهلیانمرکزيممسنی7837

62171قلعه نوفهلیانمرکزيممسنی7838

**کره درفهلیانمرکزيممسنی7839

410گردنهفهلیانمرکزيممسنی7840

43104میانه جنجانفهلیانمرکزيممسنی7841

46نارنجونفهلیانمرکزيممسنی7842

36116ارودان اسیراسیراسیرمهر7843

84271باغ چالهاسیراسیرمهر7844

**بناکورویهاسیراسیرمهر7845

**بندواسیراسیرمهر7846

**بهرام آباداسیراسیرمهر7847

134479بهرستاناسیراسیرمهر7848

**تنگ بیدواسیراسیرمهر7849

**تنگ توکلیاسیراسیرمهر7850

**تنگ حاجی مهرویهاسیراسیرمهر7851

**تنگ سدکاناسیراسیرمهر7852

**چاه بالواسیراسیرمهر7853

80291چاه بیدواسیراسیرمهر7854

74298چاه شوركاسیراسیرمهر7855

3962,150چاه کبکاناسیراسیرمهر7856

**حسونواسیراسیرمهر7857
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**خجه داناسیراسیرمهر7858

**شلداناسیراسیرمهر7859

70248قدماناسیراسیرمهر7860

**گچینواسیراسیرمهر7861

2421,107مزیجاناسیراسیرمهر7862

**ناچارباالاسیراسیرمهر7863

**ناچارپاییناسیراسیرمهر7864

258853هرجاسیراسیرمهر7865

**هندونواسیراسیرمهر7866

**اب رنگینودشت اللهاسیرمهر7867

**ابسردودشت اللهاسیرمهر7868

1761ازاد خانیدشت اللهاسیرمهر7869

**ال شیراندشت اللهاسیرمهر7870

2080برکه ابیدشت اللهاسیرمهر7871

1555بلکرهدشت اللهاسیرمهر7872

**بنکوي اهنگردشت اللهاسیرمهر7873

**پاراگویهدشت اللهاسیرمهر7874

836پاکلدشت اللهاسیرمهر7875

30114جوینودشت اللهاسیرمهر7876

**چاه باریکدشت اللهاسیرمهر7877

1045چاه پهندشت اللهاسیرمهر7878

740چک چگدشت اللهاسیرمهر7879

**حاجی احمديدشت اللهاسیرمهر7880

211773دارالمیزاندشت اللهاسیرمهر7881

**دره حرهدشت اللهاسیرمهر7882

**دمیدندشت اللهاسیرمهر7883

**زنداندشت اللهاسیرمهر7884

**سرکمدشت اللهاسیرمهر7885

**سرگلودشت اللهاسیرمهر7886
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114339سمنگاندشت اللهاسیرمهر7887

4581,770شهرك امام خمینیدشت اللهاسیرمهر7888

74319قلعه سرگاهدشت اللهاسیرمهر7889

1534کتویهدشت اللهاسیرمهر7890

**کچلیدشت اللهاسیرمهر7891

2084کریم آباددشت اللهاسیرمهر7892

78295کوربلنددشت اللهاسیرمهر7893

**کوربیدودشت اللهاسیرمهر7894

**کورودشت اللهاسیرمهر7895

**کهنویهدشت اللهاسیرمهر7896

63224گاوچاهدشت اللهاسیرمهر7897

84304گنبدودشت اللهاسیرمهر7898

**گورمزهدشت اللهاسیرمهر7899

**مرشديدشت اللهاسیرمهر7900

**مزرعه بیدودشت اللهاسیرمهر7901

26100میودشت اللهاسیرمهر7902

**نرگسیدشت اللهاسیرمهر7903

111462نوآباددشت اللهاسیرمهر7904

**تنگ فالیانفالگله دارمهر7905

168668چاه خالوهافالگله دارمهر7906

127539چاه محمدحاجیفالگله دارمهر7907

3221,200حاجی آبادفالگله دارمهر7908

99374خواجه مرادفالگله دارمهر7909

9763,757فالفالگله دارمهر7910

**نخلستان گله دارفالگله دارمهر7911

**تنگ کارونگله دارگله دارمهر7912

260990چاه درواگله دارگله دارمهر7913

116469ده باالده نو گله دارگله دارگله دارمهر7914

3091,109کارونگله دارگله دارمهر7915
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5391,984ارودان علیاارودانمرکزيمهر7916

**تنگ زیغانارودانمرکزيمهر7917

**تنگ شولارودانمرکزيمهر7918

120497چاه سه گاهیارودانمرکزيمهر7919

156564زیغانارودانمرکزيمهر7920

119479شولارودانمرکزيمهر7921

2334غالم آبادارودانمرکزيمهر7922

4191,454قلعه محمدعلیارودانمرکزيمهر7923

96388برد کویهمهرمرکزيمهر7924

**پاالیشگاه پارسیانمهرمرکزيمهر7925

**تنگ چه زرهمهرمرکزيمهر7926

**تنگ خلهمهرمرکزيمهر7927

3689تنگ مهرمهرمرکزيمهر7928

243846چاهومهرمرکزيمهر7929

130496حاجی آبادمهرمرکزيمهر7930

**خوش آبادمهرمرکزيمهر7931

136442صادرهمهرمرکزيمهر7932

82302فاریابمهرمرکزيمهر7933

**قلعه سیدمهرمرکزيمهر7934

519مهرمهرمرکزيمهر7935

924تل ملوخوزيوراويمهر7936

**تنگ خوزيخوزيوراويمهر7937

130474چاه گزيخوزيوراويمهر7938

**چاه گلخوزيوراويمهر7939

34119حاجی آبادملوخوزيوراويمهر7940

**عباس آبادخوزيوراويمهر7941

**کمپ پاالیشگاه پارسیانخوزيوراويمهر7942

**گري خوزيخوزيوراويمهر7943

721گودرزيخوزيوراويمهر7944
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412مزرعه ملوخوزيوراويمهر7945

3391,187نورآبادخوزيوراويمهر7946

419تل مالییوراويوراويمهر7947

246899چاه شرفوراويوراويمهر7948

163624خالدهوراويوراويمهر7949

194712میرملکیوراويوراويمهر7950

259926نرمانوراويوراويمهر7951

**آبادهآباده طشکآباده طشکنی ریز7952

**باغوآباده طشکآباده طشکنی ریز7953

**تلمبه امینی آسمندآباده طشکآباده طشکنی ریز7954

232735جزینآباده طشکآباده طشکنی ریز7955

1,1673,394خواجه جمالیآباده طشکآباده طشکنی ریز7956

**ده پایینآباده طشکآباده طشکنی ریز7957

178553ده زیرآباده طشکآباده طشکنی ریز7958

2287صفی آبادآباده طشکآباده طشکنی ریز7959

176556طشکآباده طشکآباده طشکنی ریز7960

**معدن چشمه بیدآباده طشکآباده طشکنی ریز7961

**معدن خواجه جمالیآباده طشکآباده طشکنی ریز7962

**معدن دوتوآباده طشکآباده طشکنی ریز7963

**معدن نیککآباده طشکآباده طشکنی ریز7964

**اسالويبختگانآباده طشکنی ریز7965

**امامزاده پیچکانبختگانآباده طشکنی ریز7966

**امامزاده دوالببختگانآباده طشکنی ریز7967

**باغ یاقوبختگانآباده طشکنی ریز7968

**بنه جوکارانبختگانآباده طشکنی ریز7969

69بورکانبختگانآباده طشکنی ریز7970

**پاسگاه شکاربانی بختگانبختگانآباده طشکنی ریز7971

71233تل خاکیبختگانآباده طشکنی ریز7972

**تلمبه بورکانبختگانآباده طشکنی ریز7973
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**تلمبه توتکبختگانآباده طشکنی ریز7974

**تلمبه گرگیبختگانآباده طشکنی ریز7975

4381,395جهان آبادبختگانآباده طشکنی ریز7976

**چاه بنهبختگانآباده طشکنی ریز7977

**چاه بنه معبربختگانآباده طشکنی ریز7978

**چاه پروبختگانآباده طشکنی ریز7979

**چاه زگیربختگانآباده طشکنی ریز7980

**چاه گنبدبختگانآباده طشکنی ریز7981

3951,287حسین آباد کوشککبختگانآباده طشکنی ریز7982

39121حیدريبختگانآباده طشکنی ریز7983

59207درجوهبختگانآباده طشکنی ریز7984

**دره بزبختگانآباده طشکنی ریز7985

**دره پهنبختگانآباده طشکنی ریز7986

**دول انگیزبختگانآباده طشکنی ریز7987

**ده گرگیبختگانآباده طشکنی ریز7988

7072,327دهموردبختگانآباده طشکنی ریز7989

**سرچاه درازبختگانآباده طشکنی ریز7990

**سنگ سفیدبختگانآباده طشکنی ریز7991

**شرکت تعاونی وتولیدجهان آرابختگانآباده طشکنی ریز7992

184579شهرك امام صادقبختگانآباده طشکنی ریز7993

**شهرك حاجی آبادبختگانآباده طشکنی ریز7994

39123کنگاشیبختگانآباده طشکنی ریز7995

6121,904کوشککبختگانآباده طشکنی ریز7996

1134کیمالوبختگانآباده طشکنی ریز7997

**لی کولیبختگانآباده طشکنی ریز7998

**مجتمع سنگبري خواجه جمالیبختگانآباده طشکنی ریز7999

**محیط بانی بختگانبختگانآباده طشکنی ریز8000

2270مزرعه اسالم آبادبختگانآباده طشکنی ریز8001

**ناانجیربختگانآباده طشکنی ریز8002
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**نجف آبادبختگانآباده طشکنی ریز8003

79310اطاقیحناءآباده طشکنی ریز8004

**اطاقی کالنتريحناءآباده طشکنی ریز8005

**ایستگاه پرورش نهالحناءآباده طشکنی ریز8006

**باساجیحناءآباده طشکنی ریز8007

**باسکول معادنحناءآباده طشکنی ریز8008

**باغ خونیحناءآباده طشکنی ریز8009

36115باقرآبادحناءآباده طشکنی ریز8010

99365بسترم چشمه انجیرحناءآباده طشکنی ریز8011

143476بسترم علیاحناءآباده طشکنی ریز8012

57192بنه یکهحناءآباده طشکنی ریز8013

**پاسگاه انتظامی تنگ حناحناءآباده طشکنی ریز8014

**تعاونی شماره 5شیرازحناءآباده طشکنی ریز8015

96307تل زردحناءآباده طشکنی ریز8016

67232تل ساربانیحناءآباده طشکنی ریز8017

**تلمبه باقريحناءآباده طشکنی ریز8018

**تلمبه بیديحناءآباده طشکنی ریز8019

**تلمبه جعفربیگیحناءآباده طشکنی ریز8020

180587تلمبه چاه سرخحناءآباده طشکنی ریز8021

**تلمبه خان بازکرونیحناءآباده طشکنی ریز8022

74268تلمبه سیدهحناءآباده طشکنی ریز8023

**تلمبه شهبازمهدیانحناءآباده طشکنی ریز8024

**تلمبه محمد بیگیحناءآباده طشکنی ریز8025

**تلمبه مستضعفینحناءآباده طشکنی ریز8026

94346تلمبه مهدويحناءآباده طشکنی ریز8027

111355تلمبه یدالهحناءآباده طشکنی ریز8028

3981,362تم شولیحناءآباده طشکنی ریز8029

40141جالل آبادحناءآباده طشکنی ریز8030

**چاه بیشهحناءآباده طشکنی ریز8031
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**چاه روغنیحناءآباده طشکنی ریز8032

**چاه سنجدحناءآباده طشکنی ریز8033

5141,758چاه سواراغاحناءآباده طشکنی ریز8034

**چاه غالمیحناءآباده طشکنی ریز8035

3531,156چاه گزحناءآباده طشکنی ریز8036

415چاه گورکیحناءآباده طشکنی ریز8037

121428چاه محکیحناءآباده طشکنی ریز8038

**چشمه انجیرحناءآباده طشکنی ریز8039

**چنارپاکنهحناءآباده طشکنی ریز8040

62212حسین آبادحناءآباده طشکنی ریز8041

**ردهحناءآباده طشکنی ریز8042

156581شهرك تنگ حناحناءآباده طشکنی ریز8043

244754صالح آبادحناءآباده طشکنی ریز8044

87293فخرآبادحناءآباده طشکنی ریز8045

211697قاسم آبادحناءآباده طشکنی ریز8046

**کل مهکوحناءآباده طشکنی ریز8047

**گودکرشکحناءآباده طشکنی ریز8048

**مجتمع معادن سنگ نی ریزحناءآباده طشکنی ریز8049

**مجتمع معدن سنگ چینیحناءآباده طشکنی ریز8050

**مجموعه سنگ بري ایثارحناءآباده طشکنی ریز8051

41156مزرعه شا هرضا کرمی و شركحناءآباده طشکنی ریز8052

**مزرعه مرادحیدريحناءآباده طشکنی ریز8053

**معدن آریا سنگحناءآباده طشکنی ریز8054

**معدن سلحشوران فارسحناءآباده طشکنی ریز8055

**معدن کرومحناءآباده طشکنی ریز8056

**اشکنهده چاهپشتکوهنی ریز8057

**باغویهده چاهپشتکوهنی ریز8058

112344بهویهده چاهپشتکوهنی ریز8059

**بیدکهتوده چاهپشتکوهنی ریز8060
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**بیدلنگده چاهپشتکوهنی ریز8061

**تلمبه ازاديده چاهپشتکوهنی ریز8062

**تلمبه اکبرحیدريده چاهپشتکوهنی ریز8063

**تلمبه ساختمانیده چاهپشتکوهنی ریز8064

**تلمبه شماره 1اسالمیده چاهپشتکوهنی ریز8065

**تلمبه قلعه سنگیده چاهپشتکوهنی ریز8066

**تلمبه محمدحسین برهانیده چاهپشتکوهنی ریز8067

**تلمبه مختاريده چاهپشتکوهنی ریز8068

**چالقون سفلیده چاهپشتکوهنی ریز8069

2581چاه علیده چاهپشتکوهنی ریز8070

1327حسن آبادده چاهپشتکوهنی ریز8071

**حسین آبادده چاهپشتکوهنی ریز8072

721حیدرآبادده چاهپشتکوهنی ریز8073

**دامداري معین فردده چاهپشتکوهنی ریز8074

43157دربیدوده چاهپشتکوهنی ریز8075

**درنخودده چاهپشتکوهنی ریز8076

5371,715ده چاهده چاهپشتکوهنی ریز8077

**زینلیده چاهپشتکوهنی ریز8078

**سردابده چاهپشتکوهنی ریز8079

**سفیدارده چاهپشتکوهنی ریز8080

**شمسیاده چاهپشتکوهنی ریز8081

**شیطان آبادده چاهپشتکوهنی ریز8082

**عشایرغوريده چاهپشتکوهنی ریز8083

3271,041غوريده چاهپشتکوهنی ریز8084

**کارخانه سیمان سفیدنی ریزده چاهپشتکوهنی ریز8085

**کهنه قوس سفلیده چاهپشتکوهنی ریز8086

**کهنه قوس علیاده چاهپشتکوهنی ریز8087

**گاوداري حاج صمد بایريده چاهپشتکوهنی ریز8088

**ماربیهده چاهپشتکوهنی ریز8089
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511محمدآبادسفلیده چاهپشتکوهنی ریز8090

**محمدآبادعلیاده چاهپشتکوهنی ریز8091

**مزرعه اصغريده چاهپشتکوهنی ریز8092

**مزرعه اکبربرهانیده چاهپشتکوهنی ریز8093

**مزرعه سنگکیده چاهپشتکوهنی ریز8094

**مزرعه علی فقیهیده چاهپشتکوهنی ریز8095

**مزرعه مدرسیده چاهپشتکوهنی ریز8096

**معدن اسالمیده چاهپشتکوهنی ریز8097

**معدن ثاقبده چاهپشتکوهنی ریز8098

**معدن جاویدده چاهپشتکوهنی ریز8099

**معدن کوهستان شیرازده چاهپشتکوهنی ریز8100

**معدن مسروريده چاهپشتکوهنی ریز8101

**معدن هریگانده چاهپشتکوهنی ریز8102

625اسالم آبادمشکانپشتکوهنی ریز8103

67اکبرآبادمشکانپشتکوهنی ریز8104

**باغ باداممشکانپشتکوهنی ریز8105

1647باقرآبادمشکانپشتکوهنی ریز8106

**باالشهرمشکانپشتکوهنی ریز8107

1142برج سیف الهمشکانپشتکوهنی ریز8108

612بیش دهمشکانپشتکوهنی ریز8109

1335تلمبه افشارمشکانپشتکوهنی ریز8110

**تلمبه صداقتمشکانپشتکوهنی ریز8111

**تلمبه محمد مراد حیدريمشکانپشتکوهنی ریز8112

**چاه برهمشکانپشتکوهنی ریز8113

**چاه ولیمشکانپشتکوهنی ریز8114

**چشمه چنارمشکانپشتکوهنی ریز8115

**چمن بیدومشکانپشتکوهنی ریز8116

**دهنومشکانپشتکوهنی ریز8117

**دهومشکانپشتکوهنی ریز8118
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**سرسبزمشکانپشتکوهنی ریز8119

1337سیرجمشکانپشتکوهنی ریز8120

**قرجهمشکانپشتکوهنی ریز8121

**قنات باالشهرمشکانپشتکوهنی ریز8122

1035کربزهمشکانپشتکوهنی ریز8123

**کشوريمشکانپشتکوهنی ریز8124

**کوره آهک پزي کریمیمشکانپشتکوهنی ریز8125

37119کهتویهمشکانپشتکوهنی ریز8126

**گله داري بابا زادهمشکانپشتکوهنی ریز8127

59محمودآبادمشکانپشتکوهنی ریز8128

38120مزرعه معدنمشکانپشتکوهنی ریز8129

2988مزرومشکانپشتکوهنی ریز8130

**نی ریشمشکانپشتکوهنی ریز8131

2373ارگریزآبقطرویهنی ریز8132

929اسالم آبادریزآبقطرویهنی ریز8133

**اکبر مجیديریزآبقطرویهنی ریز8134

**امامزاده سید محمدریزآبقطرویهنی ریز8135

**امیرآبادریزآبقطرویهنی ریز8136

6032,187بنه کالغیریزآبقطرویهنی ریز8137

42137تلمبه ارج یاراحمديریزآبقطرویهنی ریز8138

**تلمبه اسحاقریزآبقطرویهنی ریز8139

2669تلمبه اقاگلریزآبقطرویهنی ریز8140

**تلمبه اقامحمدریزآبقطرویهنی ریز8141

414تلمبه بگلریاراحمديریزآبقطرویهنی ریز8142

**تلمبه پمپروریزآبقطرویهنی ریز8143

**تلمبه حسن آبادریزآبقطرویهنی ریز8144

2285تلمبه حسین یاراحمديریزآبقطرویهنی ریز8145

**تلمبه خسرويریزآبقطرویهنی ریز8146

**تلمبه رحمتریزآبقطرویهنی ریز8147
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**تلمبه سالکیریزآبقطرویهنی ریز8148

1336تلمبه صمداقاریزآبقطرویهنی ریز8149

2473تلمبه عباس آبادریزآبقطرویهنی ریز8150

2687تلمبه عزمیریزآبقطرویهنی ریز8151

36106تلمبه علیرضایاراحمديریزآبقطرویهنی ریز8152

**تلمبه عمیقریزآبقطرویهنی ریز8153

825تلمبه غریبریزآبقطرویهنی ریز8154

**تلمبه فریدونریزآبقطرویهنی ریز8155

**تلمبه قلی علی خانیریزآبقطرویهنی ریز8156

**تلمبه قنبر علیریزآبقطرویهنی ریز8157

**تلمبه کریم یاراحمديریزآبقطرویهنی ریز8158

**تلمبه مسعودخانریزآبقطرویهنی ریز8159

**تلمبه نظریاراحمديریزآبقطرویهنی ریز8160

**تمب تاروریزآبقطرویهنی ریز8161

**جعفرآبادریزآبقطرویهنی ریز8162

**جنگلی ریز آبریزآبقطرویهنی ریز8163

**چاه امیرریزآبقطرویهنی ریز8164

**چاه دکترریزآبقطرویهنی ریز8165

**چاه شماره دوریزآبقطرویهنی ریز8166

2164چاه شماره سهریزآبقطرویهنی ریز8167

2988چاه شورریزآبقطرویهنی ریز8168

**چاه عسکريریزآبقطرویهنی ریز8169

**چاه قلندريریزآبقطرویهنی ریز8170

59چاه گزریزآبقطرویهنی ریز8171

**چاه گزيریزآبقطرویهنی ریز8172

1664چاه واگذاري شماره 2ریزآبقطرویهنی ریز8173

1646چاه واگذاري شماره 3ریزآبقطرویهنی ریز8174

2173چاه واگذاري شماره 4ریزآبقطرویهنی ریز8175

413چاه واگذاري شماره 5ریزآبقطرویهنی ریز8176
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1647چاه واگذاري شماره 6ریزآبقطرویهنی ریز8177

110344چاه واگذاري شماره 7ریزآبقطرویهنی ریز8178

**چاه واگذاري شماره 8ریزآبقطرویهنی ریز8179

2175چاه واگذاري شماره یکریزآبقطرویهنی ریز8180

**حاجی آبادریزآبقطرویهنی ریز8181

**حاجی محمد رضاریزآبقطرویهنی ریز8182

**حسن آبادریزآبقطرویهنی ریز8183

**حسین آبادریزآبقطرویهنی ریز8184

2164درویش آبادریزآبقطرویهنی ریز8185

**دزدانریزآبقطرویهنی ریز8186

**دق مرادریزآبقطرویهنی ریز8187

**دولت آبادریزآبقطرویهنی ریز8188

**روبسون خیرآبادریزآبقطرویهنی ریز8189

60188سبزآبادریزآبقطرویهنی ریز8190

**سراشکوریزآبقطرویهنی ریز8191

**شور وحسینیریزآبقطرویهنی ریز8192

**شورویهریزآبقطرویهنی ریز8193

1,0793,840شهرك امامریزآبقطرویهنی ریز8194

5991,935شهرك وزیرهریزآبقطرویهنی ریز8195

51154صادق آبادریزآبقطرویهنی ریز8196

**عباس آبادریزآبقطرویهنی ریز8197

**عباس آبادنورمحمديریزآبقطرویهنی ریز8198

61199علی آبادریزآبقطرویهنی ریز8199

825علی آبادریزآبقطرویهنی ریز8200

58177فتح آبادریزآبقطرویهنی ریز8201

920فخر آبادریزآبقطرویهنی ریز8202

**فالحیریزآبقطرویهنی ریز8203

120421کارگاهریزآبقطرویهنی ریز8204

149485کت آبادریزآبقطرویهنی ریز8205
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**کشت وصنعت حدایقریزآبقطرویهنی ریز8206

**گل کرمریزآبقطرویهنی ریز8207

618محمدآبادریزآبقطرویهنی ریز8208

**محمودآبادریزآبقطرویهنی ریز8209

1452مزرعه اسالم صداقتریزآبقطرویهنی ریز8210

**مزرعه بادآبادریزآبقطرویهنی ریز8211

**مزرعه جعفرآبادریزآبقطرویهنی ریز8212

**مزرعه درویش سعادتریزآبقطرویهنی ریز8213

**مزرعه سرحديریزآبقطرویهنی ریز8214

**مزرعه شوروحاجی آبادریزآبقطرویهنی ریز8215

**مزرعه عباس آبادمرواریدریزآبقطرویهنی ریز8216

**مزرعه علی سیرجانیریزآبقطرویهنی ریز8217

**مزرعه کرمانیریزآبقطرویهنی ریز8218

**مزرعه محمودآبادریزآبقطرویهنی ریز8219

38142مسلم آبادریزآبقطرویهنی ریز8220

**ناخوديریزآبقطرویهنی ریز8221

923وزیرهریزآبقطرویهنی ریز8222

**یوردچالهریزآبقطرویهنی ریز8223

**یورددیگوریزآبقطرویهنی ریز8224

**امیرآبادقطرویهقطرویهنی ریز8225

**انجیرخواجهقطرویهقطرویهنی ریز8226

**باغ باالقطرویهقطرویهنی ریز8227

**باغ غفارآبادقطرویهقطرویهنی ریز8228

46150بشنهقطرویهقطرویهنی ریز8229

**بیگردوقطرویهقطرویهنی ریز8230

**پاسگاه انتظامی قطرویهقطرویهقطرویهنی ریز8231

**پاسگاه شکاربانی بهرام گورقطرویهقطرویهنی ریز8232

**پاسگاه محیطبانی شهیدمحمد طهماسبیقطرویهقطرویهنی ریز8233

**تفتقطرویهقطرویهنی ریز8234
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**تلمبه احمدسنگدلقطرویهقطرویهنی ریز8235

**تلمبه بهرام امیريقطرویهقطرویهنی ریز8236

1449تلمبه جعفردولت خواهقطرویهقطرویهنی ریز8237

**تلمبه سیدابراهیم محبیقطرویهقطرویهنی ریز8238

**تلمبه عباس اله بخشیقطرویهقطرویهنی ریز8239

**تلمبه علی سنگدلقطرویهقطرویهنی ریز8240

**تلمبه کعبه هاقطرویهقطرویهنی ریز8241

**تلمبه محمدعلی عسکريقطرویهقطرویهنی ریز8242

**تلمبه محمدعلی مقنیقطرویهقطرویهنی ریز8243

**تلمبه مهدي شریعتیقطرویهقطرویهنی ریز8244

**تلمبه هاي اسالم آباد1قطرویهقطرویهنی ریز8245

**تلمبه هاي اسالم آباد2قطرویهقطرویهنی ریز8246

1132تلمبه هاي سنگ سفیدقطرویهقطرویهنی ریز8247

**تلمبه هاي کرسفیدقطرویهقطرویهنی ریز8248

**چاه بادامقطرویهقطرویهنی ریز8249

**چاه خرگوشیقطرویهقطرویهنی ریز8250

**چاه خشتوقطرویهقطرویهنی ریز8251

**چاه شورقطرویهقطرویهنی ریز8252

1033چاه شیرینقطرویهقطرویهنی ریز8253

**چاه شیرینقطرویهقطرویهنی ریز8254

**چاه عباسقطرویهقطرویهنی ریز8255

**چاه عمیق عشایريقطرویهقطرویهنی ریز8256

**چاه قنبرقطرویهقطرویهنی ریز8257

**چاه قوسکیقطرویهقطرویهنی ریز8258

**چاه کوپالقطرویهقطرویهنی ریز8259

**چاه گله مهدي آبادقطرویهقطرویهنی ریز8260

**چاه نوقطرویهقطرویهنی ریز8261

**چشمه سفیدقطرویهقطرویهنی ریز8262

820حسین آبادقطرویهقطرویهنی ریز8263
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1128ده برینقطرویهقطرویهنی ریز8264

410ده وزیرقطرویهقطرویهنی ریز8265

**دینهقطرویهقطرویهنی ریز8266

43155سنگ زردقطرویهقطرویهنی ریز8267

1348سنگ سفیدقطرویهقطرویهنی ریز8268

**شرکت تعاونی معدنی15 قطرویهقطرویهقطرویهنی ریز8269

1969شط بادامقطرویهقطرویهنی ریز8270

1851شوروقطرویهقطرویهنی ریز8271

**صادق آبادقطرویهقطرویهنی ریز8272

415علی آبادقطرویهقطرویهنی ریز8273

78271قطاربنهقطرویهقطرویهنی ریز8274

**کت گزقطرویهقطرویهنی ریز8275

**کشتارگاهقطرویهقطرویهنی ریز8276

**کنهقطرویهقطرویهنی ریز8277

**ماهورقطرویهقطرویهنی ریز8278

**مزرعه علی اصغريقطرویهقطرویهنی ریز8279

**معدن پیروزقطرویهقطرویهنی ریز8280

**معدن سنگ بلوكقطرویهقطرویهنی ریز8281

**معدن شن و ماسه و اسفالتقطرویهقطرویهنی ریز8282

**معدن گرافیت بشنهقطرویهقطرویهنی ریز8283

**میان ده قطار بنهقطرویهقطرویهنی ریز8284

**نیگینوقطرویهقطرویهنی ریز8285

53185نیلوقطرویهقطرویهنی ریز8286

3680اکبر آبادرستاقمرکزينی ریز8287

**امیرآبادرستاقمرکزينی ریز8288

**انبار جهاد سازندگیرستاقمرکزينی ریز8289

**باغ بلوچرستاقمرکزينی ریز8290

**بهروزآبادرستاقمرکزينی ریز8291

**پادگان آموزشی قدسرستاقمرکزينی ریز8292
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3071,050تل مهتابیرستاقمرکزينی ریز8293

**تلمبه الیقمندرستاقمرکزينی ریز8294

106354جعفرآبادرستاقمرکزينی ریز8295

1451چاه گندهرستاقمرکزينی ریز8296

**چنارمحسنیرستاقمرکزينی ریز8297

133381حاجی آبادرستاقمرکزينی ریز8298

**حسین آبادجدیدرستاقمرکزينی ریز8299

1643حسین آبادسورمقرستاقمرکزينی ریز8300

67191حیدرآبادرستاقمرکزينی ریز8301

82249خراسانیرستاقمرکزينی ریز8302

**خنیرستاقمرکزينی ریز8303

**دانشگاه آزاد اسالمیرستاقمرکزينی ریز8304

934دشت ولرستاقمرکزينی ریز8305

58192دولت آبادرستاقمرکزينی ریز8306

64218ده فاضلرستاقمرکزينی ریز8307

32113دهویهرستاقمرکزينی ریز8308

**رحیم آبادرستاقمرکزينی ریز8309

**زیرقالترستاقمرکزينی ریز8310

**سیف آبادرستاقمرکزينی ریز8311

2270سیمیارهرستاقمرکزينی ریز8312

**صادق آبادرستاقمرکزينی ریز8313

58186عباس آبادرستاقمرکزينی ریز8314

2787علی آبادشوررستاقمرکزينی ریز8315

109362غدیرگهرستاقمرکزينی ریز8316

117387قلعه بهمنرستاقمرکزينی ریز8317

88281قلعه خواجهرستاقمرکزينی ریز8318

1953الي حنارستاقمرکزينی ریز8319

**الي رزرستاقمرکزينی ریز8320

**مجتمع صنعتی شهرسنگ نی ریزرستاقمرکزينی ریز8321
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**مجتمع معادن نی ریزرستاقمرکزينی ریز8322

115392محمودآبادرستاقمرکزينی ریز8323

**مرغداري کاظمی نژارستاقمرکزينی ریز8324

**مرغداري محمد حسین مربیرستاقمرکزينی ریز8325

717مزرعه شهیددستغیبرستاقمرکزينی ریز8326

**مزرعه صمدملک حسینیرستاقمرکزينی ریز8327

**مزرعه نصرتیرستاقمرکزينی ریز8328

**معدنورستاقمرکزينی ریز8329

70246میبدرستاقمرکزينی ریز8330

**نارویهرستاقمرکزينی ریز8331

115408نصیرآبادرستاقمرکزينی ریز8332

**نیروگاه برقرستاقمرکزينی ریز8333

**ارودگاه خاتم االنبیاءهرگانمرکزينی ریز8334

**اسالم آبادهرگانمرکزينی ریز8335

618باداموهرگانمرکزينی ریز8336

1656بادامويهرگانمرکزينی ریز8337

1965پهنابههرگانمرکزينی ریز8338

1956تهرانیهرگانمرکزينی ریز8339

721چاه انجیرسفلیهرگانمرکزينی ریز8340

2781چاه انجیرعلیاهرگانمرکزينی ریز8341

**چاه دریمیهرگانمرکزينی ریز8342

621چاه دیمهرگانمرکزينی ریز8343

617چاه مسکههرگانمرکزينی ریز8344

1857چاه نصروهرگانمرکزينی ریز8345

**چک نارهرگانمرکزينی ریز8346

2384چناروهرگانمرکزينی ریز8347

**دزدانهرگانمرکزينی ریز8348

**ده چنارهرگانمرکزينی ریز8349

**ده مسیهرگانمرکزينی ریز8350
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720سبزویههرگانمرکزينی ریز8351

2372سروویههرگانمرکزينی ریز8352

2672عربوهرگانمرکزينی ریز8353

49139علی آبادهرگانمرکزينی ریز8354

49قلندرکشتههرگانمرکزينی ریز8355

**کوره اهکی حسینعلی خانیهرگانمرکزينی ریز8356

**گاوداري احمدرجبیهرگانمرکزينی ریز8357

**مرغداري گوشتی نی ریز مرغهرگانمرکزينی ریز8358

**مزرعه آب اناریکهرگانمرکزينی ریز8359

**مزرعه باغ برهرگانمرکزينی ریز8360

**مزرعه باقرغفاريهرگانمرکزينی ریز8361

**مزرعه پلنگانهرگانمرکزينی ریز8362

**مزرعه تل گرههرگانمرکزينی ریز8363

**مزرعه چاه خرجکیهرگانمرکزينی ریز8364

1240مزرعه چاه شورهرگانمرکزينی ریز8365

1236مزرعه چاه شورسفلیهرگانمرکزينی ریز8366

926مزرعه راه جویانهرگانمرکزينی ریز8367

2265مزرعه سنگ برهرگانمرکزينی ریز8368

621مزرعه شورویههرگانمرکزينی ریز8369

**مزرعه شهبازکرمیهرگانمرکزينی ریز8370

**مزرعه علی آباد پهنابههرگانمرکزينی ریز8371

**مزرعه له  سوزهرگانمرکزينی ریز8372

**مزرعه هفتویههرگانمرکزينی ریز8373

**منبع اب شهرهرگانمرکزينی ریز8374

56170هرگانهرگانمرکزينی ریز8375

**هفت چاههرگانمرکزينی ریز8376
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