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343901داخلدهشالمرکزيآستانه اشرفیه271

312809درگاهدهشالمرکزيآستانه اشرفیه272

201502دهشالدهشالمرکزيآستانه اشرفیه273

613زیردهدهشالمرکزيآستانه اشرفیه274

150410سوخته کوهدهشالمرکزيآستانه اشرفیه275

4121,140ششکلدهشالمرکزيآستانه اشرفیه276

1950صیقل سرادهشالمرکزيآستانه اشرفیه277

191484فوشازدهدهشالمرکزيآستانه اشرفیه278

285742کارسیداندهشالمرکزيآستانه اشرفیه279

68161کلیدسردهشالمرکزيآستانه اشرفیه280

3697لبشکادهشالمرکزيآستانه اشرفیه281

138371لشکامدهشالمرکزيآستانه اشرفیه282

3281نوشردهشالمرکزيآستانه اشرفیه283

150394امشلکیسممرکزيآستانه اشرفیه284

242652امیرهندهکیسممرکزيآستانه اشرفیه285

113284بازانکیسممرکزيآستانه اشرفیه286

3882بیربنه باالکیسممرکزيآستانه اشرفیه287

47104بیربنه پائینکیسممرکزيآستانه اشرفیه288

صفحه 10
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

318900پنچاهکیسممرکزيآستانه اشرفیه289

96214تجنکیسممرکزيآستانه اشرفیه290

6431,809تجن گوکهکیسممرکزيآستانه اشرفیه291

55150تهامکیسممرکزيآستانه اشرفیه292

1024راحیجانکیسممرکزيآستانه اشرفیه293

43118سالستانکیسممرکزيآستانه اشرفیه294

305849سیاه کوچهکیسممرکزيآستانه اشرفیه295

55144کیسم چوکلکیسممرکزيآستانه اشرفیه296

83224کلدهکیسممرکزيآستانه اشرفیه297

193537کماچال باالمحلهکیسممرکزيآستانه اشرفیه298

100258کماچال پائین محلهکیسممرکزيآستانه اشرفیه299

5361,322کیسمکیسممرکزيآستانه اشرفیه300

307870نیاکوکیسممرکزيآستانه اشرفیه301

3711,173استخربیجارگورکامرکزيآستانه اشرفیه302

62168ایشلیکیگورکامرکزيآستانه اشرفیه303

280835پرکاپشت مهدي خانیگورکامرکزيآستانه اشرفیه304

214617پرکاپشت یاورزادهگورکامرکزيآستانه اشرفیه305

267885تمچالگورکامرکزيآستانه اشرفیه306

1334جسیدانگورکامرکزيآستانه اشرفیه307

56148جوپشتگورکامرکزيآستانه اشرفیه308

4411,271چورکوچانگورکامرکزيآستانه اشرفیه309

**چوشادستانگورکامرکزيآستانه اشرفیه310

271792خشکاروندانگورکامرکزيآستانه اشرفیه311

1230شادبندريگورکامرکزيآستانه اشرفیه312

84229کشل آزاد محلهگورکامرکزيآستانه اشرفیه313

236669کشل آزادسراگورکامرکزيآستانه اشرفیه314

117296کینچاهگورکامرکزيآستانه اشرفیه315

106289گوراب جوارگورکامرکزيآستانه اشرفیه316

133369گوهردانگورکامرکزيآستانه اشرفیه317

صفحه 11
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

113300لفوت باالگورکامرکزيآستانه اشرفیه318

93232لفوت پائینگورکامرکزيآستانه اشرفیه319

325857ماشک تهرانچیگورکامرکزيآستانه اشرفیه320

153370ماشک سپهداريگورکامرکزيآستانه اشرفیه321

102265مردمک دهگورکامرکزيآستانه اشرفیه322

153421نازك سراگورکامرکزيآستانه اشرفیه323

52136اشپالچهارفریضهمرکزيبندرانزلی324

1646اشترکانچهارفریضهمرکزيبندرانزلی325

8121,926آب کنارچهارفریضهمرکزيبندرانزلی326

7562,320بشمنچهارفریضهمرکزيبندرانزلی327

75177تربه برچهارفریضهمرکزيبندرانزلی328

2768چاي بیجارچهارفریضهمرکزيبندرانزلی329

109275خمیرانچهارفریضهمرکزيبندرانزلی330

113343رودپشتچهارفریضهمرکزيبندرانزلی331

8002,305سنگاچینچهارفریضهمرکزيبندرانزلی332

149361سیاه خاله سرچهارفریضهمرکزيبندرانزلی333

91246سیاه وزانچهارفریضهمرکزيبندرانزلی334

100249شیله سرچهارفریضهمرکزيبندرانزلی335

269749علی آبادچهارفریضهمرکزيبندرانزلی336

5441,542کپورچالچهارفریضهمرکزيبندرانزلی337

163491کچلکچهارفریضهمرکزيبندرانزلی338

162456کرگانچهارفریضهمرکزيبندرانزلی339

112328کوچک محلهچهارفریضهمرکزيبندرانزلی340

**گلوگاهچهارفریضهمرکزيبندرانزلی341

825ماهروزهچهارفریضهمرکزيبندرانزلی342

70164معافچهارفریضهمرکزيبندرانزلی343

89282تربه گودهلیچارکی حسن رودمرکزيبندرانزلی344

301868جفرودپائینلیچارکی حسن رودمرکزيبندرانزلی345

5061,466حسن رودلیچارکی حسن رودمرکزيبندرانزلی346

صفحه 12
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122366شانگهاي پردهلیچارکی حسن رودمرکزيبندرانزلی347

7472,362طالب آبادلیچارکی حسن رودمرکزيبندرانزلی348

312897گلشنلیچارکی حسن رودمرکزيبندرانزلی349

6342,003لیچارکی حسن رودلیچارکی حسن رودمرکزيبندرانزلی350

109318امیربکندهحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت351

221603امین آبادحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت352

192506باغ امیربکندهحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت353

109288بلسکله امام جمعهحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت354

178520پیرعلی دهحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت355

111290تازه آبادحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت356

3871,103جیرکویهحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت357

334955چپرپردحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت358

293873چپرپرد زمانحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت359

97258چوکدهحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت360

268711حاجی بکندهحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت361

272793سرخشکیحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت362

135370سیاه اسطلخ سقط الملکحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت363

331873شهرستانحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت364

121327طالش محلهحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت365

172494گیلوا محلهحاجی بکنده خشکبیجارخشکبیجاررشت366

128395آلماننوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت367

124342باغچه بنهنوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت368

169502بسته دیمنوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت369

87234بلسکله سید ابوالقاسمنوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت370

5081,508تملنوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت371

204561جورکویهنوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت372

134401جیرسر ویشکانوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت373

136422رفوه چاهنوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت374

259728رودپشتنوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت375

صفحه 13
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150427سیاه اسطلخ میرزا ربیعنوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت376

137380شیشه گورابنوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت377

190541فرشمنوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت378

45123کوریجاننوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت379

40121گل بازونوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت380

64177ماشال اعلمنوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت381

206593مریداننوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت382

273773نوشرنوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت383

3277نیساچاهنوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت384

3571,041ویشکانوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت385

54160یوسف آبادنوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت386

2569یوسف محلهنوشر خشکبیجارخشکبیجاررشت387

104279پشتستان گورابجیرچاپارخانهخمامرشت388

38101تازه آباد صدرچاپارخانهخمامرشت389

50127توکسر شیجانچاپارخانهخمامرشت390

118315جفرود باالچاپارخانهخمامرشت391

316972چاپارخانهچاپارخانهخمامرشت392

3291,004دهنه سرشیجانچاپارخانهخمامرشت393

211607راسته کنارچاپارخانهخمامرشت394

153422زرنگ محلهچاپارخانهخمامرشت395

1130زیردهچاپارخانهخمامرشت396

4021,042شیجانچاپارخانهخمامرشت397

60174غالمرضاباغچاپارخانهخمامرشت398

306861فتاتوچاپارخانهخمامرشت399

6731,901فشتکهچاپارخانهخمامرشت400

5471,507گورابجیرچاپارخانهخمامرشت401

224625میان محلهچاپارخانهخمامرشت402

5021,451اشکیکچوکامخمامرشت403

1,0193,096باالمحله چوکامچوکامخمامرشت404
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3221,013بلسکلهچوکامخمامرشت405

128375بیجچوکامخمامرشت406

119310بیجرودکلچوکامخمامرشت407

204566تازه آباد خاچکینچوکامخمامرشت408

304893جیرسر باقرخالهچوکامخمامرشت409

3471,078جیرسر چوکامچوکامخمامرشت410

4351,216خاچکینچوکامخمامرشت411

3301,000فرشکی چوکامچوکامخمامرشت412

6171,825هللا کاچوکامخمامرشت413

188557مصر دشتچوکامخمامرشت414

61153میانکلچوکامخمامرشت415

1237اسماعیل آبادکته سر خمامخمامرشت416

234679اشمنان طالمکته سر خمامخمامرشت417

155493برمچه باال محلهکته سر خمامخمامرشت418

161425برمچه پائین محلهکته سر خمامخمامرشت419

6111,688تیسیهکته سر خمامخمامرشت420

4671,325دافچاهکته سر خمامخمامرشت421

327914کته سرکته سر خمامخمامرشت422

6761,926کالچاهکته سر خمامخمامرشت423

317949کویشادکته سر خمامخمامرشت424

306837التکته سر خمامخمامرشت425

3641,049مرز دشتکته سر خمامخمامرشت426

57141مشکاپشتکته سر خمامخمامرشت427

7972,392اسالم آباداسالم آبادسنگررشت428

147410آینه وراسالم آبادسنگررشت429

297839بازقلعه اکبراسالم آبادسنگررشت430

4011,182بنکدهاسالم آبادسنگررشت431

276876بهداناسالم آبادسنگررشت432

308931پیش کناراسالم آبادسنگررشت433
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4021,217جوبنهاسالم آبادسنگررشت434

134398دره پشتاسالم آبادسنگررشت435

4651,418دهبنه اسالم آباداسالم آبادسنگررشت436

221668سوکاچااسالم آبادسنگررشت437

8172,385شهرستاناسالم آبادسنگررشت438

218593شیخ علی بستاسالم آبادسنگررشت439

9092,687طالم سه شنبهاسالم آبادسنگررشت440

85267فشتاماسالم آبادسنگررشت441

109341کشل ورزلاسالم آبادسنگررشت442

267767کنسستاناسالم آبادسنگررشت443

103288نصراله آباداسالم آبادسنگررشت444

7402,286امامزاده هاشمسراوانسنگررشت445

2669جوکول بندانسراوانسنگررشت446

1,8375,542سراوانسراوانسنگررشت447

9932,836قاضیانسراوانسنگررشت448

104292کچاسراوانسنگررشت449

4371,283گلسركسراوانسنگررشت450

96278موشنگاسراوانسنگررشت451

297869امشهسنگرسنگررشت452

126377بازقلعه ملکسنگرسنگررشت453

179538تورانسراسنگرسنگررشت454

158452چنچهسنگرسنگررشت455

246676دلچهسنگرسنگررشت456

3611,120رودبردهسنگرسنگررشت457

6211,772سروندانسنگرسنگررشت458

304930کدو سراسنگرسنگررشت459

137394کیساوندانسنگرسنگررشت460

225664کیاسراسنگرسنگررشت461

6361,922گیل پرده سرسنگرسنگررشت462
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197611گیالوندانسنگرسنگررشت463

142433میاندهسنگرسنگررشت464

3871,192نشرود کلسنگرسنگررشت465

176560ورازگاهسنگرسنگررشت466

6501,965ویشکاننکسنگرسنگررشت467

1750احمد سرابلسبنهکوچصفهانرشت468

176540ایمن آبادبلسبنهکوچصفهانرشت469

106293باالمحله برکادهبلسبنهکوچصفهانرشت470

4551,256برکاده پایینبلسبنهکوچصفهانرشت471

4921,420بلسبنهبلسبنهکوچصفهانرشت472

207554پشکهبلسبنهکوچصفهانرشت473

3691,093جعفر آبادبلسبنهکوچصفهانرشت474

254731جیرسرابلسبنهکوچصفهانرشت475

91247حسن آبادبلسبنهکوچصفهانرشت476

315881حشکوابلسبنهکوچصفهانرشت477

292871خشت مسجدبلسبنهکوچصفهانرشت478

6541,928سدهبلسبنهکوچصفهانرشت479

156482سیاه صوفیانبلسبنهکوچصفهانرشت480

169509شکارسرابلسبنهکوچصفهانرشت481

53167علی سرابلسبنهکوچصفهانرشت482

130366علی نودهبلسبنهکوچصفهانرشت483

159477فشکچهبلسبنهکوچصفهانرشت484

93290کالمرزبلسبنهکوچصفهانرشت485

252769گورابسربلسبنهکوچصفهانرشت486

220639الله دشتبلسبنهکوچصفهانرشت487

5201,549مژدهبلسبنهکوچصفهانرشت488

308919مالسرابلسبنهکوچصفهانرشت489

93296نو اسطلخبلسبنهکوچصفهانرشت490

238692نویدهبلسبنهکوچصفهانرشت491
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131361پیرموسیکنارسرکوچصفهانرشت492

121335جانکبرکنارسرکوچصفهانرشت493

131367جور بیجار کلکنارسرکوچصفهانرشت494

39115رودکلکنارسرکوچصفهانرشت495

272761شیرایهکنارسرکوچصفهانرشت496

4971,369کنارسر بزرگکنارسرکوچصفهانرشت497

125352گراکوکنارسرکوچصفهانرشت498

6381,706گیلوا دشتانکنارسرکوچصفهانرشت499

124329مامودانکنارسرکوچصفهانرشت500

149416هندوانه پردسرکنارسرکوچصفهانرشت501

339932ابراهیم سرالولمانکوچصفهانرشت502

353992چوالبلولمانکوچصفهانرشت503

80204خالکیلولمانکوچصفهانرشت504

346965طارمسرلولمانکوچصفهانرشت505

6021,636فشتملولمانکوچصفهانرشت506

181512کتیک الهیجانلولمانکوچصفهانرشت507

44117بلکدهجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت508

49123پیچاهجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت509

135396توچاه آلمانجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت510

201571جیرهندهجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت511

**چالکشجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت512

85233خشک رودجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت513

4098ده مردسراجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت514

106299دهسرجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت515

121326زهندهجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت516

97245سالستانجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت517

119309کردخیل ولمجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت518

125334الشهجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت519

49112لسکوجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت520

صفحه 18



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

5781,648لیچاجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت521

130353نوحدانجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت522

234628نورودجیرهنده لشت نشاءلشت نشاءرشت523

75176اژدهابلوچعلی آباد زیبا کنارلشت نشاءرشت524

71179امیلدانعلی آباد زیبا کنارلشت نشاءرشت525

58151تازه آبادعلی آباد زیبا کنارلشت نشاءرشت526

357981جلیدانعلی آباد زیبا کنارلشت نشاءرشت527

184536چالکش التعلی آباد زیبا کنارلشت نشاءرشت528

273774چونچنانعلی آباد زیبا کنارلشت نشاءرشت529

3921,072خشک اسطلخعلی آباد زیبا کنارلشت نشاءرشت530

61175دواجعلی آباد زیبا کنارلشت نشاءرشت531

3091دوباجعلی آباد زیبا کنارلشت نشاءرشت532

5301,522زیبا کنارعلی آباد زیبا کنارلشت نشاءرشت533

75201شهمیرسراعلی آباد زیبا کنارلشت نشاءرشت534

3701,077فخر آبادعلی آباد زیبا کنارلشت نشاءرشت535

44122ملکدهعلی آباد زیبا کنارلشت نشاءرشت536

269707نودهعلی آباد زیبا کنارلشت نشاءرشت537

238616اسطلکگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت538

207602آجی بوزایهگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت539

5081,533باالمحله گفشهگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت540

118312پس بیجارگفشهگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت541

86251جوپشتگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت542

209565جوریابگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت543

138362چافوچاهگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت544

70190چپک شفیع محلهگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت545

121326چپک ناظمی محلهگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت546

107319چلیکدانگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت547

232633شیخان گفشهگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت548

190494علی بزایهگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت549

صفحه 19
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

58149کنارسراربابیگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت550

153417الله گفشهگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت551

208552لیموچاهگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت552

192478میان محله گفشهگفشه لشت نشاءلشت نشاءرشت553

96276آتشگاهپسیخانمرکزيرشت554

298932بیجارکنارپسیخانمرکزيرشت555

201576پسویشهپسیخانمرکزيرشت556

158460پسیخانپسیخانمرکزيرشت557

34101تازه آبادپسیخانمرکزيرشت558

44130تازه آبادپسیخانمرکزيرشت559

6071,825خشت مسجدپسیخانمرکزيرشت560

148415دافسارپسیخانمرکزيرشت561

5071,703صف سرپسیخانمرکزيرشت562

244767طرازکوهپسیخانمرکزيرشت563

3751,137کسارپسیخانمرکزيرشت564

51145کلش طالشانپسیخانمرکزيرشت565

96256گالش محلهپسیخانمرکزيرشت566

141444آلمانپیربازارمرکزيرشت567

64189بیجارخالهپیربازارمرکزيرشت568

108313پستکپیربازارمرکزيرشت569

1,7615,373پیربازارپیربازارمرکزيرشت570

147431پیردهپیربازارمرکزيرشت571

3731,141پیله داربنپیربازارمرکزيرشت572

37113جوردهپیربازارمرکزيرشت573

75226خنفچهپیربازارمرکزيرشت574

1,0853,336سیاه اسطلخپیربازارمرکزيرشت575

297819طشپیربازارمرکزيرشت576

2056علویانپیربازارمرکزيرشت577

1849فیض آبادپیربازارمرکزيرشت578

صفحه 20
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

320900کفته رودپیربازارمرکزيرشت579

325992کماکلپیربازارمرکزيرشت580

131384گالش خیلپیربازارمرکزيرشت581

326940مبارك آبادپیربازارمرکزيرشت582

43122محمد آبادپیربازارمرکزيرشت583

271781منگودهپیربازارمرکزيرشت584

179542آج بیشهحومهمرکزيرشت585

135428باال کویخحومهمرکزيرشت586

4751,440بیجاربنهحومهمرکزيرشت587

3811,177بیجارپسحومهمرکزيرشت588

5801,883پاچکنارحومهمرکزيرشت589

97293پایین کویخحومهمرکزيرشت590

293832پلکوحومهمرکزيرشت591

8032,437پیرکالچاهحومهمرکزيرشت592

258714پیشه ورحومهمرکزيرشت593

66225توجی پایه بستحومهمرکزيرشت594

289849تویسراوندانحومهمرکزيرشت595

204591خاجان چهار دانگحومهمرکزيرشت596

37110خاجان دو دانگحومهمرکزيرشت597

5621,683خناچاهحومهمرکزيرشت598

87270دوآب مردخحومهمرکزيرشت599

56160رکن سراحومهمرکزيرشت600

126377سوقهحومهمرکزيرشت601

130398شالکوحومهمرکزيرشت602

184567شکار اسطلخحومهمرکزيرشت603

2358کرچوندانحومهمرکزيرشت604

279881کژدهحومهمرکزيرشت605

166490گرفمحومهمرکزيرشت606

116339گورابحومهمرکزيرشت607

صفحه 21
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7672,251لچه گورابحومهمرکزيرشت608

302936میشامندانحومهمرکزيرشت609

193518ویشکا سوقهحومهمرکزيرشت610

1640اسکدهالکانمرکزيرشت611

623انیستیتو تکنولوژي الکانالکانمرکزيرشت612

78231تخسمالکانمرکزيرشت613

**چشمه سرالکانمرکزيرشت614

**خوکیالکانمرکزيرشت615

304,728رواجیرالکانمرکزيرشت616

230689سقالکسرالکانمرکزيرشت617

208693سلکی سرالکانمرکزيرشت618

8132,545سلیمانداراب باالالکانمرکزيرشت619

205563سیاه گلوندانالکانمرکزيرشت620

133393صیقالن ورزلالکانمرکزيرشت621

1344عزیزکیانالکانمرکزيرشت622

4351,379فلکدهالکانمرکزيرشت623

83248کیسار ورزلالکانمرکزيرشت624

7782,419کتیگرالکانمرکزيرشت625

723کسارالکانمرکزيرشت626

140405گوراب ورزلالکانمرکزيرشت627

107284الکانالکانمرکزيرشت628

**لوله گازالکانمرکزيرشت629

30169نارنج کلالکانمرکزيرشت630

62172ویشکا ماتیرالکانمرکزيرشت631

54161ویشکا ورزلالکانمرکزيرشت632

7372,408اردجاندیناچالپره سررضوانشهر633

101349آبویاردیناچالپره سررضوانشهر634

4071,276آلکامدیناچالپره سررضوانشهر635

161514بره سرادیناچالپره سررضوانشهر636

صفحه 22
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60187پیش محلهدیناچالپره سررضوانشهر637

80263پیلمبرادیناچالپره سررضوانشهر638

151494جنبه سرادیناچالپره سررضوانشهر639

191585چراندیناچالپره سررضوانشهر640

5091,537حوریاندیناچالپره سررضوانشهر641

230713خلخالیاندیناچالپره سررضوانشهر642

142474دیناچالدیناچالپره سررضوانشهر643

167529رودکناردیناچالپره سررضوانشهر644

134388سندیاندیناچالپره سررضوانشهر645

155497سنگده باالدیناچالپره سررضوانشهر646

208642سنگده پائیندیناچالپره سررضوانشهر647

180536سیمبري خالهدیناچالپره سررضوانشهر648

172563صیقل سرادیناچالپره سررضوانشهر649

133379قلم باغ آلکامدیناچالپره سررضوانشهر650

244832کیش خالهدیناچالپره سررضوانشهر651

51171کالبدیناچالپره سررضوانشهر652

5831,872کوهستاندیناچالپره سررضوانشهر653

164545مازوپشتدیناچالپره سررضوانشهر654

69193مقدمی محله آلکامدیناچالپره سررضوانشهر655

261750نوکندهدیناچالپره سررضوانشهر656

233682اردهییالقی اردهپره سررضوانشهر657

122419آق مسجدییالقی اردهپره سررضوانشهر658

**برزکوهییالقی اردهپره سررضوانشهر659

**برینییالقی اردهپره سررضوانشهر660

77243پارگامییالقی اردهپره سررضوانشهر661

**تت بالوییالقی اردهپره سررضوانشهر662

**جلدبرداشتییالقی اردهپره سررضوانشهر663

40102جهان گریهییالقی اردهپره سررضوانشهر664

**چارانییالقی اردهپره سررضوانشهر665
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68239چرودهییالقی اردهپره سررضوانشهر666

34116خجه درهییالقی اردهپره سررضوانشهر667

1442دشت دامنییالقی اردهپره سررضوانشهر668

615دشتانسرییالقی اردهپره سررضوانشهر669

**دکان بیجاريییالقی اردهپره سررضوانشهر670

**دیانسرییالقی اردهپره سررضوانشهر671

1439رزدارستانییالقی اردهپره سررضوانشهر672

87298روشندهییالقی اردهپره سررضوانشهر673

47137زندانهییالقی اردهپره سررضوانشهر674

1240سرداربنییالقی اردهپره سررضوانشهر675

**سندیکهییالقی اردهپره سررضوانشهر676

111343سنگدهییالقی اردهپره سررضوانشهر677

2884سیاه لرزییالقی اردهپره سررضوانشهر678

**سیفه دشتییالقی اردهپره سررضوانشهر679

1438کوره رودبارییالقی اردهپره سررضوانشهر680

1030کهنه کالنییالقی اردهپره سررضوانشهر681

67217کهنه کهییالقی اردهپره سررضوانشهر682

**گیل یارییالقی اردهپره سررضوانشهر683

3099لتومییالقی اردهپره سررضوانشهر684

58لرزهییالقی اردهپره سررضوانشهر685

**لوسهییالقی اردهپره سررضوانشهر686

2361میان رودییالقی اردهپره سررضوانشهر687

68205نودهییالقی اردهپره سررضوانشهر688

1863وسکهییالقی اردهپره سررضوانشهر689

**ویسادارییالقی اردهپره سررضوانشهر690

**ارکندخوشابرمرکزيرضوانشهر691

72192انگولشخوشابرمرکزيرضوانشهر692

249813اورماخوشابرمرکزيرضوانشهر693

48136آسته سرخوشابرمرکزيرضوانشهر694
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1653آقاجان محلهخوشابرمرکزيرضوانشهر695

70197آالنخوشابرمرکزيرضوانشهر696

75249آهنگر محلهخوشابرمرکزيرضوانشهر697

1031باسکه مشمخوشابرمرکزيرضوانشهر698

514باناصرخوشابرمرکزيرضوانشهر699

36114بن منی کشخوشابرمرکزيرضوانشهر700

**بنگاهخوشابرمرکزيرضوانشهر701

41116بیاچالخوشابرمرکزيرضوانشهر702

56188بیجارکنخوشابرمرکزيرضوانشهر703

512پلختارخوشابرمرکزيرضوانشهر704

105321پلنگ پارهخوشابرمرکزيرضوانشهر705

9222,892پونلخوشابرمرکزيرضوانشهر706

72215چاخخوشابرمرکزيرضوانشهر707

3331,095چکچه پشتخوشابرمرکزيرضوانشهر708

**خالشتخوشابرمرکزيرضوانشهر709

1024خیلگاوانخوشابرمرکزيرضوانشهر710

212644دروازخوشابرمرکزيرضوانشهر711

1746دشت میانخوشابرمرکزيرضوانشهر712

51148رزدارخوشابرمرکزيرضوانشهر713

8202,552رودبارسراخوشابرمرکزيرضوانشهر714

154500رینچ محلهخوشابرمرکزيرضوانشهر715

57171سركخوشابرمرکزيرضوانشهر716

161554سکامخوشابرمرکزيرضوانشهر717

830سیاه بیلخوشابرمرکزيرضوانشهر718

126446سیاه بیل خوشابرخوشابرمرکزيرضوانشهر719

293972شانکاورخوشابرمرکزيرضوانشهر720

133448شیخ محلهخوشابرمرکزيرضوانشهر721

36107شیربچه پیرخوشابرمرکزيرضوانشهر722

1135شیرواخوشابرمرکزيرضوانشهر723
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39105شیشارخوشابرمرکزيرضوانشهر724

127436گالش خیلخوشابرمرکزيرضوانشهر725

922ماللخوشابرمرکزيرضوانشهر726

40123وانگاهخوشابرمرکزيرضوانشهر727

68210وزشتخوشابرمرکزيرضوانشهر728

1032وزمیخوشابرمرکزيرضوانشهر729

66223ویشه سراخوشابرمرکزيرضوانشهر730

169523اهللا بخش محلهگیل دوالبمرکزيرضوانشهر731

**باالمحله سیاه بالشگیل دوالبمرکزيرضوانشهر732

102330بداغ محلهگیل دوالبمرکزيرضوانشهر733

116343تازه آبادگیل دوالبمرکزيرضوانشهر734

175536چنگریانگیل دوالبمرکزيرضوانشهر735

63189خلیل محلهگیل دوالبمرکزيرضوانشهر736

144396خیمه سرگیل دوالبمرکزيرضوانشهر737

205614دارسراگیل دوالبمرکزيرضوانشهر738

3301,057دیلج محلهگیل دوالبمرکزيرضوانشهر739

103266رودسرگیل دوالبمرکزيرضوانشهر740

62197روشندهگیل دوالبمرکزيرضوانشهر741

95284ساسانسراگیل دوالبمرکزيرضوانشهر742

135439سیاه بیلگیل دوالبمرکزيرضوانشهر743

85239شادکوهگیل دوالبمرکزيرضوانشهر744

72207شفارودگیل دوالبمرکزيرضوانشهر745

107324طارمسراگیل دوالبمرکزيرضوانشهر746

61176کلیمانگیل دوالبمرکزيرضوانشهر747

245744گیل چاالنگیل دوالبمرکزيرضوانشهر748

72234الکتا سراگیل دوالبمرکزيرضوانشهر749

168529میانرودگیل دوالبمرکزيرضوانشهر750

2357اسپهبدانخورگامخورگامرودبار751

75161استخرکوهخورگامخورگامرودبار752
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**آسیابركخورگامخورگامرودبار753

3694پس طالکوهخورگامخورگامرودبار754

166506پشته کالهخورگامخورگامرودبار755

3594تیهخورگامخورگامرودبار756

**چراکوهخورگامخورگامرودبار757

3287چلوانسراخورگامخورگامرودبار758

128380چهشخورگامخورگامرودبار759

2574چیچالخورگامخورگامرودبار760

2055دنبالدهخورگامخورگامرودبار761

132337دوسالدهخورگامخورگامرودبار762

3074سنگ سركخورگامخورگامرودبار763

68162سه پستانکخورگامخورگامرودبار764

**سیاه دشتبنخورگامخورگامرودبار765

190537سیبنخورگامخورگامرودبار766

41118شاه شهیدانخورگامخورگامرودبار767

3888صیقلدهخورگامخورگامرودبار768

79226طالکوهخورگامخورگامرودبار769

59170قوشه النهخورگامخورگامرودبار770

1135کرفچالخورگامخورگامرودبار771

1733کشکشخورگامخورگامرودبار772

99235گرد ویشهخورگامخورگامرودبار773

1436گرزنه چاكخورگامخورگامرودبار774

151448گلنکشخورگامخورگامرودبار775

128371گوپلخورگامخورگامرودبار776

923مگس خانیخورگامخورگامرودبار777

116298ناشخورگامخورگامرودبار778

**ناوهخورگامخورگامرودبار779

181496نودهخورگامخورگامرودبار780

**نورالعرشخورگامخورگامرودبار781
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60127براروددلفکخورگامرودبار782

38112جاللدهدلفکخورگامرودبار783

**چملدلفکخورگامرودبار784

3961,168چهار محلدلفکخورگامرودبار785

105299حشمت آباددلفکخورگامرودبار786

**سرملدلفکخورگامرودبار787

**سوسفدلفکخورگامرودبار788

91246شیرکدهدلفکخورگامرودبار789

**کیاشدلفکخورگامرودبار790

2259لیاول سفلیدلفکخورگامرودبار791

73182لیاول علیادلفکخورگامرودبار792

39103ماشمیاندلفکخورگامرودبار793

51153ویشاندلفکخورگامرودبار794

**انجیل بنبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار795

**آلوبنبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار796

148465براگوربلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار797

200622حلیمه جانبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار798

41132دلدیم بزرگبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار799

**دیلمادهبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار800

1246رناسک بنبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار801

46138رودسربلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار802

923سرفري رودبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار803

285877شهربیجاربلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار804

130379شیخعلی توسهبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار805

**کشالمبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار806

90275کندالتبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار807

209608کوکنهبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار808

3299گردپشتهبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار809

**گیلزارودبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار810
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**لپه سرابلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار811

88265لیافوبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار812

3293موش بیجاربلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار813

2896میان فري رودبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار814

113322میرزا گلبندبلوکاترحمت آبادوبلوکاترودبار815

59185استخرگاهدشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار816

3396پرهدشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار817

2465پسین درهدشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار818

92260پشتهاندشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار819

60186پلنگ درهدشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار820

47129چاكدشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار821

142430چرهدشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار822

182541چلگاسردشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار823

51147چله بردشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار824

46105حاجی دهدشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار825

1551حاجی شیرکیادشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار826

141411خاصه کولدشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار827

1543دره دشتدشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار828

106360دشتویلدشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار829

94304دفرازدشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار830

85223راجعوندشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار831

232696رشیدشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار832

44128رودخانهدشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار833

63187سیداندشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار834

1548کلوس فروشدشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار835

50142گنبکدشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار836

42101الفندسرادشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار837

1134مخشردشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار838

1855ولیجاردشتویلرحمت آبادوبلوکاترودبار839

صفحه 29



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

203666اسطلخ جانرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار840

69218انارکولرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار841

44134بیجارکیرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار842

720جازم کلرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار843

42108خرشکرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار844

76233دره محلهرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار845

75210دیو رشرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار846

44118دیو رودرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار847

2163رود آبادرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار848

**سلطان بررحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار849

63151سندسرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار850

73204شهرانرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار851

187492شیرکوهرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار852

58167فتحکوهرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار853

**فتلکرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار854

48143فیشمرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار855

722کشکشانرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار856

78197کیا آبادرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار857

**کتلهرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار858

63185کالیهرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار859

**گورتیمرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار860

58168لیسنرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار861

202515نصفیرحمت آبادرحمت آبادوبلوکاترودبار862

2368اسکابنجیرندهعمارلورودبار863

65155آئینه دهجیرندهعمارلورودبار864

88278بیورزینجیرندهعمارلورودبار865

106302پارودبارجیرندهعمارلورودبار866

214590پاکدهجیرندهعمارلورودبار867

115337داماشجیرندهعمارلورودبار868
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511دربندجیرندهعمارلورودبار869

2072دشت رزجیرندهعمارلورودبار870

**دوساالنجیرندهعمارلورودبار871

926زردکشجیرندهعمارلورودبار872

51135زکابرجیرندهعمارلورودبار873

95294سنگرودجیرندهعمارلورودبار874

**سه کورهجیرندهعمارلورودبار875

1441کرماك باالجیرندهعمارلورودبار876

**کرماك پایینجیرندهعمارلورودبار877

414کره رودجیرندهعمارلورودبار878

**کیاخلجیرندهعمارلورودبار879

38121گووردجیرندهعمارلورودبار880

**معدن سنگ سیمانجیرندهعمارلورودبار881

3296معدن سنگرودجیرندهعمارلورودبار882

49116یکنمجیرندهعمارلورودبار883

208531انبوهکلیشمعمارلورودبار884

108264خره پوکلیشمعمارلورودبار885

1244دگاسرکلیشمعمارلورودبار886

287747کلیشمکلیشمعمارلورودبار887

1440گردالتکلیشمعمارلورودبار888

54144الیهکلیشمعمارلورودبار889

3398ناوهکلیشمعمارلورودبار890

**نواخان الیهکلیشمعمارلورودبار891

**نواخان ناوهکلیشمعمارلورودبار892

73165نودهکلیشمعمارلورودبار893

81199ویهکلیشمعمارلورودبار894

1231امین آبادرستم آباد جنوبیمرکزيرودبار895

2053پشتهرستم آباد جنوبیمرکزيرودبار896

**پیريرستم آباد جنوبیمرکزيرودبار897
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5171,478جوبنرستم آباد جنوبیمرکزيرودبار898

**ساالنسررستم آباد جنوبیمرکزيرودبار899

53147شمامرستم آباد جنوبیمرکزيرودبار900

1239فیلدهرستم آباد جنوبیمرکزيرودبار901

94281کرارود جمشیدآبادرستم آباد جنوبیمرکزيرودبار902

**کبتهرستم آباد جنوبیمرکزيرودبار903

**کالسرستم آباد جنوبیمرکزيرودبار904

3181کلورزرستم آباد جنوبیمرکزيرودبار905

3991,147گنجهرستم آباد جنوبیمرکزيرودبار906

**ییالقی تکلیمرستم آباد جنوبیمرکزيرودبار907

56177ییالقی دارستانرستم آباد جنوبیمرکزيرودبار908

2883ییالقی دوگاههرستم آباد جنوبیمرکزيرودبار909

39133ییالقی الکهرستم آباد جنوبیمرکزيرودبار910

225707اسکلکرستم آباد شمالیمرکزيرودبار911

**بیجارپشتهرستم آباد شمالیمرکزيرودبار912

517پیرسرارستم آباد شمالیمرکزيرودبار913

**توسستانرستم آباد شمالیمرکزيرودبار914

39107توسه رودرستم آباد شمالیمرکزيرودبار915

**جورچشمهرستم آباد شمالیمرکزيرودبار916

1856چارمانرستم آباد شمالیمرکزيرودبار917

1238چوب تراش محلهرستم آباد شمالیمرکزيرودبار918

1945خولکرستم آباد شمالیمرکزيرودبار919

190567دیزکوهرستم آباد شمالیمرکزيرودبار920

80236رشت رودرستم آباد شمالیمرکزيرودبار921

63174سیاهرودپشتهرستم آباد شمالیمرکزيرودبار922

2152قلعه کلرستم آباد شمالیمرکزيرودبار923

56174کوله کشرستم آباد شمالیمرکزيرودبار924

**کالشمرستم آباد شمالیمرکزيرودبار925

513کهنه وانسرارستم آباد شمالیمرکزيرودبار926
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**گزکركرستم آباد شمالیمرکزيرودبار927

2155مازیانرستم آباد شمالیمرکزيرودبار928

81233هرکیانرستم آباد شمالیمرکزيرودبار929

**هزارمرزرستم آباد شمالیمرکزيرودبار930

50122آغوزبنکلشترمرکزيرودبار931

**برندکلشترمرکزيرودبار932

**بزبره ییالقیکلشترمرکزيرودبار933

**بلستانکلشترمرکزيرودبار934

133410پاچنارکلشترمرکزيرودبار935

**پادگان شهیدبهشتیکلشترمرکزيرودبار936

2059ترك نشین لوشانکلشترمرکزيرودبار937

76246جمال آباد حالجکلشترمرکزيرودبار938

148440جمال آباد کوسهکلشترمرکزيرودبار939

131447جمال آباد نظامی وندکلشترمرکزيرودبار940

**دربندخلخالکلشترمرکزيرودبار941

44113دشتگانکلشترمرکزيرودبار942

**رزکندکلشترمرکزيرودبار943

**رستم خانیکلشترمرکزيرودبار944

1033ساري چمکلشترمرکزيرودبار945

163470سفیدرودکلشترمرکزيرودبار946

**سی سر علیشارودکلشترمرکزيرودبار947

3789طالبرکلشترمرکزيرودبار948

3991,605علی آبادکلشترمرکزيرودبار949

**قره تیکان پایینکلشترمرکزيرودبار950

1132کلشترکلشترمرکزيرودبار951

3187گلیورزکلشترمرکزيرودبار952

**مداواکلشترمرکزيرودبار953

**مرجان آبادکلشترمرکزيرودبار954

**ناونکلشترمرکزيرودبار955
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3190نمک آورانکلشترمرکزيرودبار956

**هلوچالکلشترمرکزيرودبار957

**ارزن پشتهاوشیانچابکسررودسر958

5781,675اوشیاناوشیانچابکسررودسر959

271771باال محله قاسم آباداوشیانچابکسررودسر960

168473بند بن قاسم آباداوشیانچابکسررودسر961

**بورسرااوشیانچابکسررودسر962

**بینه پهلواوشیانچابکسررودسر963

149418پایین محله قاسم آباداوشیانچابکسررودسر964

**پشتانسراناوشیانچابکسررودسر965

**تركاوشیانچابکسررودسر966

**تله بناوشیانچابکسررودسر967

**تله سراوشیانچابکسررودسر968

158432توسکا محله قاسم آباداوشیانچابکسررودسر969

119345جنگ سرااوشیانچابکسررودسر970

**جینکیاوشیانچابکسررودسر971

**چاشلماوشیانچابکسررودسر972

**چملک سرااوشیانچابکسررودسر973

195530خانه سراوشیانچابکسررودسر974

**خشکا سرااوشیانچابکسررودسر975

138417دوراناوشیانچابکسررودسر976

51155دوگل سراوشیانچابکسررودسر977

79244سرخانیاوشیانچابکسررودسر978

178509سروالتاوشیانچابکسررودسر979

**سول سرااوشیانچابکسررودسر980

**سیاه کشاوشیانچابکسررودسر981

1032شمشادپشتهاوشیانچابکسررودسر982

69197شیخ زاهدمحلهاوشیانچابکسررودسر983

117352فکجوراوشیانچابکسررودسر984
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9722,850قاسم آباد سفلیاوشیانچابکسررودسر985

122365کبوتر آبکشاوشیانچابکسررودسر986

**کلوج گوابراوشیانچابکسررودسر987

49137کندسراوشیانچابکسررودسر988

**کوتالهاوشیانچابکسررودسر989

**گرازراناوشیانچابکسررودسر990

**گرچه آباوشیانچابکسررودسر991

**لمکاوشیانچابکسررودسر992

56170لیمه سرااوشیانچابکسررودسر993

68202لیه کالماوشیانچابکسررودسر994

**مازي کله پشتهاوشیانچابکسررودسر995

**ماسركاوشیانچابکسررودسر996

**مرگوازاوشیانچابکسررودسر997

221644ملکمیاناوشیانچابکسررودسر998

49138میاندهاوشیانچابکسررودسر999

150471هلوکلهاوشیانچابکسررودسر1000

107303باجی گوابرسیاهکلرودچابکسررودسر1001

3056پلط کله سرسیاهکلرودچابکسررودسر1002

513تله میانسیاهکلرودچابکسررودسر1003

**جواهردشتسیاهکلرودچابکسررودسر1004

57158جور محلهسیاهکلرودچابکسررودسر1005

331898چایجانسیاهکلرودچابکسررودسر1006

294802چایخانسرسیاهکلرودچابکسررودسر1007

1847خان الهسیاهکلرودچابکسررودسر1008

105298خشک التسیاهکلرودچابکسررودسر1009

239675خیاط محلهسیاهکلرودچابکسررودسر1010

160433سجیدانسیاهکلرودچابکسررودسر1011

2552سراگوابرسیاهکلرودچابکسررودسر1012

2976سیاه کشسیاهکلرودچابکسررودسر1013
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242650سیاهکلرودسیاهکلرودچابکسررودسر1014

128339شادمراد محلهسیاهکلرودچابکسررودسر1015

78205کل محلهسیاهکلرودچابکسررودسر1016

87216مرسهسیاهکلرودچابکسررودسر1017

515نهارخورالتسیاهکلرودچابکسررودسر1018

2156آبدوچالاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1019

1640آسیاب درهاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1020

189627آغوزبن کندسراشکور سفلیرحیم آبادرودسر1021

65201باالالم بشکستاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1022

619پرامکوهاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1023

2981پرچ کوهاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1024

1230ترپواشکور سفلیرحیم آبادرودسر1025

1536تواسانکشاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1026

**توسه چالاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1027

56147جیرکلاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1028

57چشاناشکور سفلیرحیم آبادرودسر1029

718چلمروداشکور سفلیرحیم آبادرودسر1030

1746چمتوکشاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1031

74211خراسان پشتهاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1032

44129دیوروداشکور سفلیرحیم آبادرودسر1033

2570رزه گردناشکور سفلیرحیم آبادرودسر1034

1438رودباركاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1035

2460ریاباشکور سفلیرحیم آبادرودسر1036

2776زورزمهاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1037

56150زیازاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1038

134357سجیراناشکور سفلیرحیم آبادرودسر1039

**سرخانیاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1040

1439سلجهاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1041

615سلیمان چپراشکور سفلیرحیم آبادرودسر1042

صفحه 36



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

817سنگ بنگاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1043

726سیاه کشاناشکور سفلیرحیم آبادرودسر1044

95235شوكاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1045

53124طوالي باالاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1046

1226طوالي پاییناشکور سفلیرحیم آبادرودسر1047

2373عزت آباداشکور سفلیرحیم آبادرودسر1048

41106عزت آباد شرمدشتاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1049

**فکشاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1050

82223کاکروداشکور سفلیرحیم آبادرودسر1051

1640کالیه پهلواشکور سفلیرحیم آبادرودسر1052

510کیارمشاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1053

2559گرمابدشتاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1054

134416گره گوابراشکور سفلیرحیم آبادرودسر1055

2982الم بشکست پائیناشکور سفلیرحیم آبادرودسر1056

88238لیمااشکور سفلیرحیم آبادرودسر1057

3692لیماچالاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1058

1840لیماگوابراشکور سفلیرحیم آبادرودسر1059

3275مازي بناشکور سفلیرحیم آبادرودسر1060

2149میان لنگهاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1061

44127میالشاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1062

614نرکیاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1063

921نسامکوهاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1064

110330نیلواشکور سفلیرحیم آبادرودسر1065

**نیلو پرده سراشکور سفلیرحیم آبادرودسر1066

48130هلوبن درهاشکور سفلیرحیم آبادرودسر1067

59ارکماشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1068

1543اره چاكاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1069

411آغوزکلهاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1070

927بازارمحلهاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1071
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3583بلتركاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1072

**پتنکاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1073

2872پرنداناشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1074

2149پرویزخانیاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1075

**پس کالسیاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1076

**پلستاناشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1077

**پلنگدماشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1078

69197پودهاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1079

817تالبناشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1080

2571توکامجاناشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1081

510جوردهاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1082

1943جیردهاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1083

**چاکاناشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1084

2057چاکانکاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1085

2762چاکلاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1086

2271چکروداشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1087

413خمیر محلهاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1088

**دارجهاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1089

3278درسنکاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1090

40134درگاهاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1091

1220دلیجاناشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1092

410دوگلاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1093

622رزاناشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1094

619زیدياشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1095

37107سارماشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1096

1431سردهاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1097

60170سزروداشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1098

59سنگسروداشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1099

51151سیارستاقاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1100
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**سیاوش کوهاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1101

**شادراج سفلیاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1102

2346شادراج علیااشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1103

**عروس محلهاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1104

823قاضی چاكاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1105

38118کشایهاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1106

1237کالیهاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1107

3298کلروداشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1108

**کیاشکولاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1109

48گرجانسواشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1110

927گوگاهاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1111

60148گیرياشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1112

1555الت محلهاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1113

74234لشکاناشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1114

1642لیاسیاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1115

**لیه خانیاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1116

1022مایستان باالاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1117

3998مایستان پائیناشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1118

**محمودالتاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1119

47میانروداشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1120

**نی دشتاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1121

2051نیاسناشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1122

3068ولنیاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1123

56134ویشکیاشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1124

919یاسوراشکور علیا و سیارستاق ییالقرحیم آبادرودسر1125

44130اربوسرارحیم آبادرحیم آبادرودسر1126

46143امیرگوابررحیم آبادرحیم آبادرودسر1127

**آچهرحیم آبادرحیم آبادرودسر1128

68216آخوندملکرحیم آبادرحیم آبادرودسر1129
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107308آزارکیرحیم آبادرحیم آبادرودسر1130

274850بازنشین سفلیرحیم آبادرحیم آبادرودسر1131

120350بازنشین علیارحیم آبادرحیم آبادرودسر1132

38107بلده سرارحیم آبادرحیم آبادرودسر1133

73219بندبن بنکسررحیم آبادرحیم آبادرودسر1134

53144بنکسررحیم آبادرحیم آبادرودسر1135

1648پرشورحیم آبادرحیم آبادرودسر1136

101298پالمرحیم آبادرحیم آبادرودسر1137

2870پلط دشترحیم آبادرحیم آبادرودسر1138

1232تب طوسرحیم آبادرحیم آبادرودسر1139

**توسکالنگهرحیم آبادرحیم آبادرودسر1140

**خانکسراي سفلیرحیم آبادرحیم آبادرودسر1141

514خانکسراي علیارحیم آبادرحیم آبادرودسر1142

123497خمپته اربوسرارحیم آبادرحیم آبادرودسر1143

47خورتابسرارحیم آبادرحیم آبادرودسر1144

830درازالت باالرحیم آبادرحیم آبادرودسر1145

**درازالت پائینرحیم آبادرحیم آبادرودسر1146

39110دزلیرحیم آبادرحیم آبادرودسر1147

37120دوالگوابررحیم آبادرحیم آبادرودسر1148

1536دیمابنرحیم آبادرحیم آبادرودسر1149

2377رجه سرارحیم آبادرحیم آبادرودسر1150

**زرخان الترحیم آبادرحیم آبادرودسر1151

1548سوگوابررحیم آبادرحیم آبادرودسر1152

55169سی سرارحیم آبادرحیم آبادرودسر1153

1450سیاه چالرحیم آبادرحیم آبادرودسر1154

47136سیاه گل چالرحیم آبادرحیم آبادرودسر1155

**سیجارهرحیم آبادرحیم آبادرودسر1156

1442شمشادسرارحیم آبادرحیم آبادرودسر1157

3221,027طول الترحیم آبادرحیم آبادرودسر1158
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46140فبیل سرارحیم آبادرحیم آبادرودسر1159

68203قلعه گردنرحیم آبادرحیم آبادرودسر1160

1550کج محمدگوابررحیم آبادرحیم آبادرودسر1161

144433کرباس سراي سفلیرحیم آبادرحیم آبادرودسر1162

2983کرباس سراي علیارحیم آبادرحیم آبادرودسر1163

2987کشکوهرحیم آبادرحیم آبادرودسر1164

134408کوشکوهرحیم آبادرحیم آبادرودسر1165

63227گوزل بنرحیم آبادرحیم آبادرودسر1166

621گوزه لنگهرحیم آبادرحیم آبادرودسر1167

1856گوسفندگویهرحیم آبادرحیم آبادرودسر1168

1552گوگاهرحیم آبادرحیم آبادرودسر1169

413الت پرشورحیم آبادرحیم آبادرودسر1170

111357التکرحیم آبادرحیم آبادرودسر1171

2154لرداربنرحیم آبادرحیم آبادرودسر1172

2584لرودبنرحیم آبادرحیم آبادرودسر1173

36115لوسرارحیم آبادرحیم آبادرودسر1174

927مازي گوابررحیم آبادرحیم آبادرودسر1175

2891نرماشرحیم آبادرحیم آبادرودسر1176

722وپرسررحیم آبادرحیم آبادرودسر1177

70238هرات بررحیم آبادرحیم آبادرودسر1178

2446اکبر آبادشوئیلرحیم آبادرودسر1179

3082امیر محلهشوئیلرحیم آبادرودسر1180

45113ایزدینشوئیلرحیم آبادرودسر1181

3697اینیشوئیلرحیم آبادرودسر1182

2465برگامشوئیلرحیم آبادرودسر1183

51118برم کوهشوئیلرحیم آبادرودسر1184

**بزچالهشوئیلرحیم آبادرودسر1185

2469بلکوتشوئیلرحیم آبادرودسر1186

**بنانشوئیلرحیم آبادرودسر1187
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64184پی آغوزبنشوئیلرحیم آبادرودسر1188

624تازه آبادشوئیلرحیم آبادرودسر1189

921تالبنکشوئیلرحیم آبادرودسر1190

**تله برانسرشوئیلرحیم آبادرودسر1191

511تله سرشوئیلرحیم آبادرودسر1192

410تلیسینشوئیلرحیم آبادرودسر1193

1856تلیکانشوئیلرحیم آبادرودسر1194

2973توسه چالکشوئیلرحیم آبادرودسر1195

102335توکاسشوئیلرحیم آبادرودسر1196

**چاکانشوئیلرحیم آبادرودسر1197

2466چمتوشوئیلرحیم آبادرودسر1198

1326خانه سركشوئیلرحیم آبادرودسر1199

721خراسان سرشوئیلرحیم آبادرودسر1200

615خرسند کالیهشوئیلرحیم آبادرودسر1201

511دتورسرشوئیلرحیم آبادرودسر1202

2157دشتکشوئیلرحیم آبادرودسر1203

617دوآبشوئیلرحیم آبادرودسر1204

**راسرانشوئیلرحیم آبادرودسر1205

77200روم دشتشوئیلرحیم آبادرودسر1206

41113ریسنشوئیلرحیم آبادرودسر1207

**زبرانشوئیلرحیم آبادرودسر1208

2985زراکیشوئیلرحیم آبادرودسر1209

40109سراورسوشوئیلرحیم آبادرودسر1210

1538سرخ تلهشوئیلرحیم آبادرودسر1211

33101سلوکبن سفلیشوئیلرحیم آبادرودسر1212

**سلوکبن علیاشوئیلرحیم آبادرودسر1213

2572سلوکبن وسطیشوئیلرحیم آبادرودسر1214

2250سوخته کششوئیلرحیم آبادرودسر1215

36107شرمدشتشوئیلرحیم آبادرودسر1216
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72190شفیع آبادشوئیلرحیم آبادرودسر1217

66179شوئیلشوئیلرحیم آبادرودسر1218

2359صمدآبادشوئیلرحیم آبادرودسر1219

1029کل کاموسشوئیلرحیم آبادرودسر1220

**کاجینشوئیلرحیم آبادرودسر1221

3776کیاسهشوئیلرحیم آبادرودسر1222

49گواجیشوئیلرحیم آبادرودسر1223

1031گورخانیشوئیلرحیم آبادرودسر1224

2661گیالیهشوئیلرحیم آبادرودسر1225

41123لترودشوئیلرحیم آبادرودسر1226

2675لردهشوئیلرحیم آبادرودسر1227

56153لسبوشوئیلرحیم آبادرودسر1228

1229لیلکیشوئیلرحیم آبادرودسر1229

2264مازو درهشوئیلرحیم آبادرودسر1230

1431مازوگهشوئیلرحیم آبادرودسر1231

1535مومن زمینشوئیلرحیم آبادرودسر1232

1536وربنشوئیلرحیم آبادرودسر1233

2461وگل خانیشوئیلرحیم آبادرودسر1234

410هسی کوهشوئیلرحیم آبادرودسر1235

3299اردو محلهبی باالنکالچايرودسر1236

57147استخر بیجاربی باالنکالچايرودسر1237

43101امیر بندهبی باالنکالچايرودسر1238

70179باغدشتبی باالنکالچايرودسر1239

159443باالگزاف رودبی باالنکالچايرودسر1240

281840باالنودهبی باالنکالچايرودسر1241

3173بزکویهبی باالنکالچايرودسر1242

357959بی باالنبی باالنکالچايرودسر1243

46130بیجارپشتهبی باالنکالچايرودسر1244

139397تازه آبادبی باالنکالچايرودسر1245
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1234جورسرابی باالنکالچايرودسر1246

56159چماقستانبی باالنکالچايرودسر1247

104269خاناپشتانبی باالنکالچايرودسر1248

86224دوگل سرابی باالنکالچايرودسر1249

206677دهکده قدسبی باالنکالچايرودسر1250

3501,025رضامحلهبی باالنکالچايرودسر1251

86232سارسربی باالنکالچايرودسر1252

116324سالکجانبی باالنکالچايرودسر1253

36107سیاه کلهبی باالنکالچايرودسر1254

1635عسکرآبادبی باالنکالچايرودسر1255

135413فشکل پشتهبی باالنکالچايرودسر1256

324987کندسربی باالنبی باالنکالچايرودسر1257

124380گاوماستبی باالنکالچايرودسر1258

45125گیالملکبی باالنکالچايرودسر1259

2777التهبی باالنکالچايرودسر1260

126353لی من جوببی باالنکالچايرودسر1261

154451مازوکله پشتهبی باالنکالچايرودسر1262

134417نعمت سرابی باالنکالچايرودسر1263

3086اربه لنگهماچیانکالچايرودسر1264

928بزاستانماچیانکالچايرودسر1265

100254بیجارگاه سفلیماچیانکالچايرودسر1266

121327بیجارگاه علیاماچیانکالچايرودسر1267

1746پائین کالمحلهماچیانکالچايرودسر1268

41109جانباز محلهماچیانکالچايرودسر1269

63153چناربنماچیانکالچايرودسر1270

61168حاجی آبادماچیانکالچايرودسر1271

42120خسادان سفلیماچیانکالچايرودسر1272

90263خسادان علیاماچیانکالچايرودسر1273

42119خمیرمحلهماچیانکالچايرودسر1274
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3690دادامحلهماچیانکالچايرودسر1275

40103درزي محلهماچیانکالچايرودسر1276

58149رودمیانهماچیانکالچايرودسر1277

3070زنگول برهماچیانکالچايرودسر1278

83209سارسرماچیانکالچايرودسر1279

1846سجوبسرماچیانکالچايرودسر1280

1029سلطانسراماچیانکالچايرودسر1281

50146سیاه التماچیانکالچايرودسر1282

3792شادمراد محلهماچیانکالچايرودسر1283

1737شاهی سراماچیانکالچايرودسر1284

1123شیرعلی بیک محلهماچیانکالچايرودسر1285

208574شیرمحلهماچیانکالچايرودسر1286

2567صیادمحلهماچیانکالچايرودسر1287

40107علی اوسط محلهماچیانکالچايرودسر1288

115316قاضی محلهماچیانکالچايرودسر1289

1232کاوه لنگهماچیانکالچايرودسر1290

65176کلجارماچیانکالچايرودسر1291

165418کلن کالیهماچیانکالچايرودسر1292

1340کندبنماچیانکالچايرودسر1293

3191کندسرماچیانکالچايرودسر1294

1028کودکانماچیانکالچايرودسر1295

50137کوره تاشهماچیانکالچايرودسر1296

52175کوگاهماچیانکالچايرودسر1297

37108کیاسج محلهماچیانکالچايرودسر1298

123319کیاسراماچیانکالچايرودسر1299

228621ماچیانماچیانکالچايرودسر1300

1635میران محلهماچیانکالچايرودسر1301

2670میرزاحسن لنگهماچیانکالچايرودسر1302

2770نارنج کالیه سفلیماچیانکالچايرودسر1303
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3693نارنج کالیه علیاماچیانکالچايرودسر1304

268779هادي کیاشرماچیانکالچايرودسر1305

50140هادي گوابرماچیانکالچايرودسر1306

4731,454احمد آبادچینی جانمرکزيرودسر1307

78205باال گواسراچینی جانمرکزيرودسر1308

2364پایین گواسراچینی جانمرکزيرودسر1309

175466تمیجانچینی جانمرکزيرودسر1310

4811,311چینی جانچینی جانمرکزيرودسر1311

180544حسین آبادچینی جانمرکزيرودسر1312

105233خلیفه محلهچینی جانمرکزيرودسر1313

71182دیو درهچینی جانمرکزيرودسر1314

91247صحنه سراچینی جانمرکزيرودسر1315

37108علی آبادچینی جانمرکزيرودسر1316

3851,118کلکاسراچینی جانمرکزيرودسر1317

317836کیشاکجانچینی جانمرکزيرودسر1318

79228گواسرا علیاچینی جانمرکزيرودسر1319

69202هللا رودچینی جانمرکزيرودسر1320

171451لهداربنچینی جانمرکزيرودسر1321

34100مازندران محلهچینی جانمرکزيرودسر1322

108283میان پشتهچینی جانمرکزيرودسر1323

374994ناصرسراچینی جانمرکزيرودسر1324

80220ولیسهچینی جانمرکزيرودسر1325

2463افرمجان سفلیرضامحلهمرکزيرودسر1326

2461افرمجان علیارضامحلهمرکزيرودسر1327

66165بازرگان محلهرضامحلهمرکزيرودسر1328

85194بازکلرضامحلهمرکزيرودسر1329

90223باللمرضامحلهمرکزيرودسر1330

40105بهادرمحلهرضامحلهمرکزيرودسر1331

1939پس چوررضامحلهمرکزيرودسر1332
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1544پیجانرضامحلهمرکزيرودسر1333

47118پیرمحلهرضامحلهمرکزيرودسر1334

3991ترشایهرضامحلهمرکزيرودسر1335

56154توتکله سفلیرضامحلهمرکزيرودسر1336

53132توتکله علیارضامحلهمرکزيرودسر1337

49132جوپشتانرضامحلهمرکزيرودسر1338

2456چالکسرارضامحلهمرکزيرودسر1339

3880چورکالیهرضامحلهمرکزيرودسر1340

2461چورکالیهرضامحلهمرکزيرودسر1341

226622حسنک سرارضامحلهمرکزيرودسر1342

2348خمیرمحلهرضامحلهمرکزيرودسر1343

**خورگردانرضامحلهمرکزيرودسر1344

79229داروگرمحلهرضامحلهمرکزيرودسر1345

65186دعوي سرارضامحلهمرکزيرودسر1346

104297دوستکوهرضامحلهمرکزيرودسر1347

200524رضامحلهرضامحلهمرکزيرودسر1348

87206روشن آبسر باالرضامحلهمرکزيرودسر1349

1428روشن آبسر پایینرضامحلهمرکزيرودسر1350

1129زرکالمرضامحلهمرکزيرودسر1351

1024زیاز محلهرضامحلهمرکزيرودسر1352

75210سالو محلهرضامحلهمرکزيرودسر1353

92233سرایدشترضامحلهمرکزيرودسر1354

3194سرمستانرضامحلهمرکزيرودسر1355

2984سالکجانرضامحلهمرکزيرودسر1356

42131سورچان محلهرضامحلهمرکزيرودسر1357

58145سیاوان محلهرضامحلهمرکزيرودسر1358

46122شیرایهرضامحلهمرکزيرودسر1359

4099عروس محلهرضامحلهمرکزيرودسر1360

141337علی کالیهرضامحلهمرکزيرودسر1361
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3784کل محلهرضامحلهمرکزيرودسر1362

286800کورچه پشترضامحلهمرکزيرودسر1363

117342کلدره سفلیرضامحلهمرکزيرودسر1364

245729کلدره علیارضامحلهمرکزيرودسر1365

122353کویه سفلیرضامحلهمرکزيرودسر1366

112271کویه علیارضامحلهمرکزيرودسر1367

112284کیوان پشتهرضامحلهمرکزيرودسر1368

210591گرمجانرضامحلهمرکزيرودسر1369

49104گنجارودرضامحلهمرکزيرودسر1370

233630گیالکجانرضامحلهمرکزيرودسر1371

61160الکالیهرضامحلهمرکزيرودسر1372

81239لسبومحلهرضامحلهمرکزيرودسر1373

188482لشکاجان سفلیرضامحلهمرکزيرودسر1374

109290لشکاجان علیارضامحلهمرکزيرودسر1375

46148ماه سایهرضامحلهمرکزيرودسر1376

63176مرداب بنرضامحلهمرکزيرودسر1377

67182مرداب سررضامحلهمرکزيرودسر1378

45115میرك محلهرضامحلهمرکزيرودسر1379

2976آسیاب سرپیرکوهدیلمانسیاهکل1380

130391بنه زمینپیرکوهدیلمانسیاهکل1381

42127پیرکوه سفلیپیرکوهدیلمانسیاهکل1382

203588پیرکوه علیاپیرکوهدیلمانسیاهکل1383

41114پیشکلیجان باالپیرکوهدیلمانسیاهکل1384

2466پیشکلیجان پایینپیرکوهدیلمانسیاهکل1385

49120پینوندپیرکوهدیلمانسیاهکل1386

928تلیجان کرپیرکوهدیلمانسیاهکل1387

925جارانپیرکوهدیلمانسیاهکل1388

165516جلیسهپیرکوهدیلمانسیاهکل1389

927چاکرودپیرکوهدیلمانسیاهکل1390
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53166چمچالپیرکوهدیلمانسیاهکل1391

**زاکامپیرکوهدیلمانسیاهکل1392

1441زنشپیرکوهدیلمانسیاهکل1393

412زنش درهپیرکوهدیلمانسیاهکل1394

922سردسرشاهی جانپیرکوهدیلمانسیاهکل1395

92261کالكپیرکوهدیلمانسیاهکل1396

2355کارسنگ شاهی جانپیرکوهدیلمانسیاهکل1397

49148کمنیپیرکوهدیلمانسیاهکل1398

39120گرماورپیرکوهدیلمانسیاهکل1399

2570گیالکشپیرکوهدیلمانسیاهکل1400

3281لردهپیرکوهدیلمانسیاهکل1401

830لوالیپیرکوهدیلمانسیاهکل1402

1033لیه چاكپیرکوهدیلمانسیاهکل1403

58155مالمحلهپیرکوهدیلمانسیاهکل1404

3487وسمه جانپیرکوهدیلمانسیاهکل1405

1345هفت بندپیرکوهدیلمانسیاهکل1406

49149یرشلمانپیرکوهدیلمانسیاهکل1407

2045یسنپیرکوهدیلمانسیاهکل1408

**ابی نامدیلماندیلمانسیاهکل1409

**اربستاندیلماندیلمانسیاهکل1410

76199اروشکیدیلماندیلمانسیاهکل1411

**اسپیلیدیلماندیلمانسیاهکل1412

924اسطلخ کیاندیلماندیلمانسیاهکل1413

**ایژگیدیلماندیلمانسیاهکل1414

3487ایشکو باال محلهدیلماندیلمانسیاهکل1415

1531ایشکو پایین محلهدیلماندیلمانسیاهکل1416

**آتشگیدیلماندیلمانسیاهکل1417

616آزارستانکدیلماندیلمانسیاهکل1418

148384آسیابردیلماندیلمانسیاهکل1419
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619آسیابركدیلماندیلمانسیاهکل1420

**آغوزيدیلماندیلمانسیاهکل1421

1642باباولیدیلماندیلمانسیاهکل1422

3282بندبندیلماندیلمانسیاهکل1423

1025پش سفلیدیلماندیلمانسیاهکل1424

1844پش علیادیلماندیلمانسیاهکل1425

1438پله شادیلماندیلمانسیاهکل1426

**پیلبوردیلماندیلمانسیاهکل1427

2053تاریک درهدیلماندیلمانسیاهکل1428

4398تکامدیلماندیلمانسیاهکل1429

410تلوم خانیدیلماندیلمانسیاهکل1430

2155تنگ روددیلماندیلمانسیاهکل1431

**جوروددیلماندیلمانسیاهکل1432

**چال میرسردیلماندیلمانسیاهکل1433

1137چشناسردیلماندیلمانسیاهکل1434

**خاصه خانیدیلماندیلمانسیاهکل1435

49خاك شوردیلماندیلمانسیاهکل1436

42120خرم روددیلماندیلمانسیاهکل1437

**خشک دشتدیلماندیلمانسیاهکل1438

928درویش خانیدیلماندیلمانسیاهکل1439

**دزدلیمدیلماندیلمانسیاهکل1440

**دودراندیلماندیلمانسیاهکل1441

48122دیارجاندیلماندیلمانسیاهکل1442

**ذالکوهدیلماندیلمانسیاهکل1443

39101رزدروددیلماندیلمانسیاهکل1444

2457رزدرهدیلماندیلمانسیاهکل1445

**زانوسرادیلماندیلمانسیاهکل1446

821زین پشتهدیلماندیلمانسیاهکل1447

**سردابدیلماندیلمانسیاهکل1448
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**سنگ بندیلماندیلمانسیاهکل1449

2265سیاه خانیدیلماندیلمانسیاهکل1450

**سیاه سردیلماندیلمانسیاهکل1451

2469سیاه کاربندیلماندیلمانسیاهکل1452

**سیستاندیلماندیلمانسیاهکل1453

819سیوسركدیلماندیلمانسیاهکل1454

**شادملک برهدیلماندیلمانسیاهکل1455

822صوفیان سردیلماندیلمانسیاهکل1456

826طالشکوهدیلماندیلمانسیاهکل1457

3181عاشورآباددیلماندیلمانسیاهکل1458

825علی وادیلماندیلمانسیاهکل1459

114277عین شیخدیلماندیلمانسیاهکل1460

**فیگورسردیلماندیلمانسیاهکل1461

71176قشالقدیلماندیلمانسیاهکل1462

54158کشتی گیرچاكدیلماندیلمانسیاهکل1463

**کالچخانیدیلماندیلمانسیاهکل1464

180486کوه پسدیلماندیلمانسیاهکل1465

**گالکیدیلماندیلمانسیاهکل1466

**گوته بندیلماندیلمانسیاهکل1467

**گوشیلدیلماندیلمانسیاهکل1468

148398گولکدیلماندیلمانسیاهکل1469

3184گیسلدیلماندیلمانسیاهکل1470

**الرخانیدیلماندیلمانسیاهکل1471

1443لنگلدیلماندیلمانسیاهکل1472

718لواردیلماندیلمانسیاهکل1473

165403لوردیلماندیلمانسیاهکل1474

**لیسانهدیلماندیلمانسیاهکل1475

41106لیهدیلماندیلمانسیاهکل1476

**لیه چاكدیلماندیلمانسیاهکل1477
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126316ملومهدیلماندیلمانسیاهکل1478

2576میان مرزدیلماندیلمانسیاهکل1479

**میاندشتدیلماندیلمانسیاهکل1480

141400میکالدیلماندیلمانسیاهکل1481

64191نوروزمحلهدیلماندیلمانسیاهکل1482

4098نیاولدیلماندیلمانسیاهکل1483

**اربه بنتوتکیمرکزيسیاهکل1484

1654اسب راهانتوتکیمرکزيسیاهکل1485

1539اسفندیارسراتوتکیمرکزيسیاهکل1486

79245اشکمجان پهلوتوتکیمرکزيسیاهکل1487

40120انگولورتوتکیمرکزيسیاهکل1488

**آذرچهتوتکیمرکزيسیاهکل1489

78222آسوتوتکیمرکزيسیاهکل1490

816آغوزبنتوتکیمرکزيسیاهکل1491

**آغوزچالتوتکیمرکزيسیاهکل1492

**باباکوهتوتکیمرکزيسیاهکل1493

**باالرودتوتکیمرکزيسیاهکل1494

**بیجارسراتوتکیمرکزيسیاهکل1495

**پت رودتوتکیمرکزيسیاهکل1496

**پلت وردشتتوتکیمرکزيسیاهکل1497

621پیله سراتوتکیمرکزيسیاهکل1498

**تمرینتوتکیمرکزيسیاهکل1499

**تناکوهتوتکیمرکزيسیاهکل1500

2571توتکیتوتکیمرکزيسیاهکل1501

60168توشیتوتکیمرکزيسیاهکل1502

**توکندهتوتکیمرکزيسیاهکل1503

**تی تی کاروانسراتوتکیمرکزيسیاهکل1504

612جانشرودتوتکیمرکزيسیاهکل1505

2780چالک سراکیتوتکیمرکزيسیاهکل1506
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**چشمه سرتوتکیمرکزيسیاهکل1507

**خشکابتوتکیمرکزيسیاهکل1508

**خوتنگاسوتوتکیمرکزيسیاهکل1509

**رنگالتوتکیمرکزيسیاهکل1510

**زرچه سراتوتکیمرکزيسیاهکل1511

1027زیزاکشتوتکیمرکزيسیاهکل1512

**سردشتتوتکیمرکزيسیاهکل1513

61187سوتگوابرتوتکیمرکزيسیاهکل1514

617سه چکهتوتکیمرکزيسیاهکل1515

3285سیاه بیجارتوتکیمرکزيسیاهکل1516

2264سیکاشتوتکیمرکزيسیاهکل1517

1231شبخوس التتوتکیمرکزيسیاهکل1518

**شرم لنگهتوتکیمرکزيسیاهکل1519

1852صالح کوهتوتکیمرکزيسیاهکل1520

**ضیا کوهتوتکیمرکزيسیاهکل1521

115374کرف پشته تازه آبادتوتکیمرکزيسیاهکل1522

1642کلنديتوتکیمرکزيسیاهکل1523

**کیش چالتوتکیمرکزيسیاهکل1524

3284کاشکیتوتکیمرکزيسیاهکل1525

**کرف پشتهتوتکیمرکزيسیاهکل1526

**کرف پشته ایلیاتیتوتکیمرکزيسیاهکل1527

86278کرف پشته گالشیتوتکیمرکزيسیاهکل1528

2145کشلتوتکیمرکزيسیاهکل1529

**کشورهتوتکیمرکزيسیاهکل1530

**کالم سراتوتکیمرکزيسیاهکل1531

2267کلنادان باالتوتکیمرکزيسیاهکل1532

3082کلنادان پائینتوتکیمرکزيسیاهکل1533

2670کهنه سراتوتکیمرکزيسیاهکل1534

3488کیارودتوتکیمرکزيسیاهکل1535
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**گالش زمینتوتکیمرکزيسیاهکل1536

**گندم سراتوتکیمرکزيسیاهکل1537

**الکارانتوتکیمرکزيسیاهکل1538

1446لشکجتوتکیمرکزيسیاهکل1539

1753لوشادهتوتکیمرکزيسیاهکل1540

**لونکتوتکیمرکزيسیاهکل1541

821لیاله کل باالتوتکیمرکزيسیاهکل1542

411لیاله کل پایینتوتکیمرکزيسیاهکل1543

248751لیشتوتکیمرکزيسیاهکل1544

101289مهربنتوتکیمرکزيسیاهکل1545

513نیسپیتوتکیمرکزيسیاهکل1546

**وارش دارتوتکیمرکزيسیاهکل1547

**ولنیسپیتوتکیمرکزيسیاهکل1548

**هلوبن سرتوتکیمرکزيسیاهکل1549

616یکاوركتوتکیمرکزيسیاهکل1550

2170اشکرابخرارودمرکزيسیاهکل1551

**آغوزچکهخرارودمرکزيسیاهکل1552

**بامخرارودمرکزيسیاهکل1553

2570بزگاهخرارودمرکزيسیاهکل1554

126343پنابندانخرارودمرکزيسیاهکل1555

317967تازه آباد جانکاهخرارودمرکزيسیاهکل1556

**تویی دشتخرارودمرکزيسیاهکل1557

139398چالشمخرارودمرکزيسیاهکل1558

1957چهل گاچهخرارودمرکزيسیاهکل1559

273805خرارودخرارودمرکزيسیاهکل1560

**دلدیم کوچکخرارودمرکزيسیاهکل1561

163514دوست التخرارودمرکزيسیاهکل1562

921دهگاهخرارودمرکزيسیاهکل1563

83263رادارپشتهخرارودمرکزيسیاهکل1564
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1750رودبارسراخرارودمرکزيسیاهکل1565

**زنگی رودخرارودمرکزيسیاهکل1566

63182سردارآبادخرارودمرکزيسیاهکل1567

54166سلشخرارودمرکزيسیاهکل1568

2061سلش دیسامخرارودمرکزيسیاهکل1569

**سوسراخرارودمرکزيسیاهکل1570

**شمیدینخرارودمرکزيسیاهکل1571

280777فشتالخرارودمرکزيسیاهکل1572

148422کجیلخرارودمرکزيسیاهکل1573

48134کاجانخرارودمرکزيسیاهکل1574

414کارگاه پرورش ماهی دکتریوسف پورخرارودمرکزيسیاهکل1575

**کالردهخرارودمرکزيسیاهکل1576

**کالرودخرارودمرکزيسیاهکل1577

139362کالمسرخرارودمرکزيسیاهکل1578

76224گاوکولخرارودمرکزيسیاهکل1579

1033گردکوهخرارودمرکزيسیاهکل1580

1840گلستان سراخرارودمرکزيسیاهکل1581

1233گندالورخرارودمرکزيسیاهکل1582

38107گیل بامخرارودمرکزيسیاهکل1583

**البنخرارودمرکزيسیاهکل1584

**النه پاكخرارودمرکزيسیاهکل1585

69216لیشکخرارودمرکزيسیاهکل1586

**مادرسراخرارودمرکزيسیاهکل1587

**مجتمع تولیدابریشمخرارودمرکزيسیاهکل1588

**ملت سراخرارودمرکزيسیاهکل1589

133387ملک رودخرارودمرکزيسیاهکل1590

176504ازبرممالفجانمرکزيسیاهکل1591

1440باالکالگوابرمالفجانمرکزيسیاهکل1592

2869برپشته سرمالفجانمرکزيسیاهکل1593
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**بوتستانمالفجانمرکزيسیاهکل1594

1751بیجارپشتمالفجانمرکزيسیاهکل1595

107271بیدرونمالفجانمرکزيسیاهکل1596

**بینه کردهمالفجانمرکزيسیاهکل1597

1959پائین کالگوابرمالفجانمرکزيسیاهکل1598

83200چوشلمالفجانمرکزيسیاهکل1599

46110چوفلکیمالفجانمرکزيسیاهکل1600

48143خوشلمالفجانمرکزيسیاهکل1601

1128دزرودمالفجانمرکزيسیاهکل1602

117320دهبنهمالفجانمرکزيسیاهکل1603

1436دیماسرامالفجانمرکزيسیاهکل1604

53151رجورازبرممالفجانمرکزيسیاهکل1605

3280روبرابرمالفجانمرکزيسیاهکل1606

**روبركمالفجانمرکزيسیاهکل1607

72200زیارتگاهمالفجانمرکزيسیاهکل1608

62159سپردانمالفجانمرکزيسیاهکل1609

1133سرارودمالفجانمرکزيسیاهکل1610

171500سیاهکل محلهمالفجانمرکزيسیاهکل1611

2047شیرکوه محلهمالفجانمرکزيسیاهکل1612

2145علی بیک سرامالفجانمرکزيسیاهکل1613

922کرف کلمالفجانمرکزيسیاهکل1614

2451کل سرمالفجانمرکزيسیاهکل1615

41109کرفستانمالفجانمرکزيسیاهکل1616

50154کالهدوزمحلهمالفجانمرکزيسیاهکل1617

41102کیش محلهمالفجانمرکزيسیاهکل1618

2658گالش موشامالفجانمرکزيسیاهکل1619

2465گیل موشامالفجانمرکزيسیاهکل1620

129339لشکریانمالفجانمرکزيسیاهکل1621

1444للممالفجانمرکزيسیاهکل1622
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64170مالدهمالفجانمرکزيسیاهکل1623

307855مالفجانمالفجانمرکزيسیاهکل1624

2984نعیجیمالفجانمرکزيسیاهکل1625

129416نمک رودبارمالفجانمرکزيسیاهکل1626

618نوروزآبادمالفجانمرکزيسیاهکل1627

102300هلستانمالفجانمرکزيسیاهکل1628

197547بداباحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1629

150451خرفکلاحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1630

115361خره کشاحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1631

290786دوبخشراحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1632

1336زردکاماحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1633

**زیان دشتاحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1634

149491سالک معلماحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1635

201646سفیدمزگیاحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1636

263820سیاه مزگیاحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1637

260810شالمااحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1638

180532علیسرااحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1639

211649گنجاراحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1640

217654لپونداناحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1641

8942,700نصیرمحلهاحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1642

57159والی سرااحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1643

**ونه بنهاحمدسرگوراباحمدسرگورابشفت1644

158432امامزاده ابراهیمچوبراحمدسرگورابشفت1645

2980امامزاده اسحقچوبراحمدسرگورابشفت1646

926آقانور سه تنچوبراحمدسرگورابشفت1647

41111بابارکابچوبراحمدسرگورابشفت1648

161459بیجارسرچوبراحمدسرگورابشفت1649

152420پلنگ پشتچوبراحمدسرگورابشفت1650

105285تانی محلهچوبراحمدسرگورابشفت1651
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**تنزچوبراحمدسرگورابشفت1652

**جنگلکاري چوبرچوبراحمدسرگورابشفت1653

85242چناررودخانچوبراحمدسرگورابشفت1654

92262چوبتراشانچوبراحمدسرگورابشفت1655

3601,069چوبرچوبراحمدسرگورابشفت1656

3391خرم آبادچوبراحمدسرگورابشفت1657

48141داکله سراچوبراحمدسرگورابشفت1658

214613درودخانچوبراحمدسرگورابشفت1659

40120سفیدخانیچوبراحمدسرگورابشفت1660

147429سله مرزچوبراحمدسرگورابشفت1661

97269شادنشینچوبراحمدسرگورابشفت1662

129389صیقالنچوبراحمدسرگورابشفت1663

109307طالقانچوبراحمدسرگورابشفت1664

**قلعه گلچوبراحمدسرگورابشفت1665

108295کاظم آبادچوبراحمدسرگورابشفت1666

47135کوچک کومسارچوبراحمدسرگورابشفت1667

137364کولوانچوبراحمدسرگورابشفت1668

77207کیش خالهچوبراحمدسرگورابشفت1669

109291گیشمچوبراحمدسرگورابشفت1670

203556السکچوبراحمدسرگورابشفت1671

1342لیسمچوبراحمدسرگورابشفت1672

58176لیفکوخندانچوبراحمدسرگورابشفت1673

148450لیفکوهچوبراحمدسرگورابشفت1674

3079ماشااهللا کلچوبراحمدسرگورابشفت1675

101262مبارك آبادچوبراحمدسرگورابشفت1676

74235محرمانچوبراحمدسرگورابشفت1677

159459میرسراچوبراحمدسرگورابشفت1678

272751ویسرودچوبراحمدسرگورابشفت1679

3191آقامحلهجیردهمرکزيشفت1680
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123381برزوهندانجیردهمرکزيشفت1681

109327بیالواجیردهمرکزيشفت1682

120322پشت سراجیردهمرکزيشفت1683

75225پیرده شفتجیردهمرکزيشفت1684

74215پیرمومن سراجیردهمرکزيشفت1685

172498تکرمجیردهمرکزيشفت1686

4811,449جیردهجیردهمرکزيشفت1687

262758چماچاجیردهمرکزيشفت1688

3174چوسرجیردهمرکزيشفت1689

232692خرطومجیردهمرکزيشفت1690

97268خطیبانجیردهمرکزيشفت1691

92275خلیالنجیردهمرکزيشفت1692

87264خمیرانجیردهمرکزيشفت1693

246730ذوالپیرانجیردهمرکزيشفت1694

3491,046شالدهجیردهمرکزيشفت1695

74205شیخ محلهجیردهمرکزيشفت1696

210600عثماوندانجیردهمرکزيشفت1697

51142قصاب محلهجیردهمرکزيشفت1698

2665کالچ خندانجیردهمرکزيشفت1699

175519کوزانجیردهمرکزيشفت1700

92246کولی سرانجیردهمرکزيشفت1701

164481کومسارجیردهمرکزيشفت1702

100287گیلدهجیردهمرکزيشفت1703

136372القانجیردهمرکزيشفت1704

149438لختکیجیردهمرکزيشفت1705

344907مردخهجیردهمرکزيشفت1706

151441مژدههجیردهمرکزيشفت1707

72185میرمحلهجیردهمرکزيشفت1708

82206ناصرانجیردهمرکزيشفت1709
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170502نهزم صیقل کومهجیردهمرکزيشفت1710

256831آقاسیدیعقوبمالسرامرکزيشفت1711

2067تازه آباد پسیخانمالسرامرکزيشفت1712

193598جیرده پسیخانمالسرامرکزيشفت1713

265787چکوسرمالسرامرکزيشفت1714

134377راسته کنارمالسرامرکزيشفت1715

219632شادخالمالسرامرکزيشفت1716

143410طالش محلهمالسرامرکزيشفت1717

61173فشالممالسرامرکزيشفت1718

182567کاسانمالسرامرکزيشفت1719

5951,732کالشم باالمالسرامرکزيشفت1720

105300کوزه گرانمالسرامرکزيشفت1721

4211,250گوراب لیشاوندانمالسرامرکزيشفت1722

240729ماشاتوكمالسرامرکزيشفت1723

190547مرخالمالسرامرکزيشفت1724

5121,561مالسرامالسرامرکزيشفت1725

103283نودهمالسرامرکزيشفت1726

37164نوده پسیخانمالسرامرکزيشفت1727

92256بریرانتولمتولمصومعه سرا1728

87254بودیانتولمتولمصومعه سرا1729

110350خراط محلهتولمتولمصومعه سرا1730

925خواجه علیوندانتولمتولمصومعه سرا1731

155423دلیوندانتولمتولمصومعه سرا1732

127348زیمسارتولمتولمصومعه سرا1733

298844سسمستولمتولمصومعه سرا1734

110331سیاه تنتولمتولمصومعه سرا1735

**شالکاتولمتولمصومعه سرا1736

89235صیقالنتولمتولمصومعه سرا1737

149417صیقلوندانتولمتولمصومعه سرا1738
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141413فالح آبادتولمتولمصومعه سرا1739

284836کالشم پائینتولمتولمصومعه سرا1740

2878کلکوهتولمتولمصومعه سرا1741

34101گالبخوارانتولمتولمصومعه سرا1742

141442گورابتولمتولمصومعه سرا1743

3571,021لیفشاگردتولمتولمصومعه سرا1744

226662ماتکتولمتولمصومعه سرا1745

61186مرجقل پایینتولمتولمصومعه سرا1746

155419مردخه بزرگتولمتولمصومعه سرا1747

117350مردخه کوچکتولمتولمصومعه سرا1748

1851مرسارودتولمتولمصومعه سرا1749

70211باقالکشهندوخالهتولمصومعه سرا1750

43119خمسرهندوخالهتولمصومعه سرا1751

148452سادات محلههندوخالهتولمصومعه سرا1752

2992سیاويهندوخالهتولمصومعه سرا1753

257766سیاه درویشانهندوخالهتولمصومعه سرا1754

326934شیخ محلههندوخالهتولمصومعه سرا1755

232684صوفیان دههندوخالهتولمصومعه سرا1756

172510کیشستانهندوخالهتولمصومعه سرا1757

105289گازگیشههندوخالهتولمصومعه سرا1758

126372الکسارهندوخالهتولمصومعه سرا1759

275795نرگستانهندوخالهتولمصومعه سرا1760

6842,135نوخاله اکبريهندوخالهتولمصومعه سرا1761

6721,971نوخاله جعفريهندوخالهتولمصومعه سرا1762

5971,683هندوخالههندوخالهتولمصومعه سرا1763

62154ارم ساداتضیابرمرکزيصومعه سرا1764

35104اسفقن سرضیابرمرکزيصومعه سرا1765

134350اسفندضیابرمرکزيصومعه سرا1766

41108آقامحله بهمبرضیابرمرکزيصومعه سرا1767
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44122بهمبرضیابرمرکزيصومعه سرا1768

53172بیجارکنضیابرمرکزيصومعه سرا1769

3092بیشه سراضیابرمرکزيصومعه سرا1770

90270بیشه گاهضیابرمرکزيصومعه سرا1771

130372بیشه گاه بهمبرضیابرمرکزيصومعه سرا1772

**پلیس راه ضیابرضیابرمرکزيصومعه سرا1773

716جیرسربهمبرضیابرمرکزيصومعه سرا1774

49137جیرسرنودهضیابرمرکزيصومعه سرا1775

150430چکوورضیابرمرکزيصومعه سرا1776

110345خشک رودبارضیابرمرکزيصومعه سرا1777

70227خلیفه کنارضیابرمرکزيصومعه سرا1778

82265سارمهضیابرمرکزيصومعه سرا1779

1130سنگ بیجاربست بهمبرضیابرمرکزيصومعه سرا1780

38117شفت محلهضیابرمرکزيصومعه سرا1781

1,1933,603ضیابرضیابرمرکزيصومعه سرا1782

2183طالش محله بهمبرضیابرمرکزيصومعه سرا1783

73193فتمه سرضیابرمرکزيصومعه سرا1784

211566قراباضیابرمرکزيصومعه سرا1785

35104کتمجان سیدعبدالوهابیضیابرمرکزيصومعه سرا1786

1435کتمجان معتمديضیابرمرکزيصومعه سرا1787

2474کتمجان یوسفعلیضیابرمرکزيصومعه سرا1788

62159الرسرضیابرمرکزيصومعه سرا1789

108310اللمضیابرمرکزيصومعه سرا1790

62172لشمرزمخضیابرمرکزيصومعه سرا1791

72215مازندران محله بهمبرضیابرمرکزيصومعه سرا1792

42119معاف وزیريضیابرمرکزيصومعه سرا1793

88257میان گسکرضیابرمرکزيصومعه سرا1794

121342نوپاشانضیابرمرکزيصومعه سرا1795

112323نودهضیابرمرکزيصومعه سرا1796
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5521,538اباترطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1797

110255اومندانطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1798

110315آسیابسرطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1799

61176پاتاوانطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1800

90211پشتیرطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1801

73204جاده کنارطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1802

93268چمنطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1803

86264خانه کنارطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1804

2671خشتامدخطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1805

96295راجیرطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1806

120319زیکسارطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1807

1839شکرباغانطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1808

3961,168طاهرگورابطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1809

92274کردمحلهطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1810

211658کلنگستانطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1811

202549کلیدبرطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1812

116313کودهطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1813

116318محمودکیانطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1814

4399معاف اومندانطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1815

54154مالسراطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1816

172527ملک سرطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1817

102287مناره بازارطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1818

222646نوکاشتطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1819

1849ویشه سراطاهرگورابمرکزيصومعه سرا1820

94241ازگمکسمامرکزيصومعه سرا1821

98258اسالم آبادکسمامرکزيصومعه سرا1822

3087اشپلمکسمامرکزيصومعه سرا1823

125345پاسکهکسمامرکزيصومعه سرا1824

68184پوستین سراکسمامرکزيصومعه سرا1825
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239607پیشخانکسمامرکزيصومعه سرا1826

1122جیرگورابکسمامرکزيصومعه سرا1827

116310جیرمحله کسماکسمامرکزيصومعه سرا1828

212523چمثقالکسمامرکزيصومعه سرا1829

89239چنه سرکسمامرکزيصومعه سرا1830

226650چوبهکسمامرکزيصومعه سرا1831

106328خاکیانکسمامرکزيصومعه سرا1832

2159خرفکامکسمامرکزيصومعه سرا1833

71206خطیبانکسمامرکزيصومعه سرا1834

302995دوگورکسمامرکزيصومعه سرا1835

52119دهندهکسمامرکزيصومعه سرا1836

75175راسته کنارکسمامرکزيصومعه سرا1837

173471زرکامکسمامرکزيصومعه سرا1838

1544زعفانکسمامرکزيصومعه سرا1839

100261سنگجوبکسمامرکزيصومعه سرا1840

101311شارمکسمامرکزيصومعه سرا1841

2687شعله پسکسمامرکزيصومعه سرا1842

68220صیقالنکسمامرکزيصومعه سرا1843

2675عربانکسمامرکزيصومعه سرا1844

106303فشخامکسمامرکزيصومعه سرا1845

61172قاصدهکسمامرکزيصومعه سرا1846

117338قصاب سراکسمامرکزيصومعه سرا1847

5121,508کسماکسمامرکزيصومعه سرا1848

89268کلسرکسمامرکزيصومعه سرا1849

87242کماکسمامرکزيصومعه سرا1850

153437کهنه سرکسمامرکزيصومعه سرا1851

2258گیاکوکسمامرکزيصومعه سرا1852

207596الدمخکسمامرکزيصومعه سرا1853

112291میاندهکسمامرکزيصومعه سرا1854
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258756نفوتکسمامرکزيصومعه سرا1855

140412واقعه دشتکسمامرکزيصومعه سرا1856

176534پشت مخگوراب زرمیخمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1857

6101,794پشتیرگوراب زرمیخمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1858

137434پیرسراگوراب زرمیخمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1859

218662تطفگوراب زرمیخمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1860

9843,240تنیانگوراب زرمیخمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1861

188525چالکسرگوراب زرمیخمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1862

228775رفتگیگوراب زرمیخمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1863

70206سورمگوراب زرمیخمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1864

3861,192سه سارگوراب زرمیخمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1865

103313سیاه کوهگوراب زرمیخمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1866

305861مهویزانگوراب زرمیخمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1867

190576میان برگوراب زرمیخمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1868

298833ندامانگوراب زرمیخمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1869

266829ولدگوراب زرمیخمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1870

106332باالبلگورمرکیهمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1871

92246پایین بلگورمرکیهمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1872

43125پردسرمرکیهمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1873

358996پشتمسارمرکیهمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1874

2058خرفمرکیهمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1875

35107خشته پلمرکیهمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1876

73210سه شنبهمرکیهمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1877

109334سیاه اسطلخمرکیهمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1878

4091,117مرکیهمرکیهمیرزاکوچک جنگلیصومعه سرا1879

3711,177اوله کري اسالماسالماسالمطوالش1880

56181آالالن قدیماسالماسالمطوالش1881

7252,360باالدهاسالماسالمطوالش1882

69214بداغ محلهاسالماسالمطوالش1883
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60191ترك محله آالالناسالماسالمطوالش1884

135415تقی سرااسالماسالمطوالش1885

74244جنگ میرهاسالماسالمطوالش1886

2931,004چخره محلهاسالماسالمطوالش1887

60173حاج بهرام محلهاسالماسالمطوالش1888

115361حاج شهباز محلهاسالماسالمطوالش1889

60175حاجیه محلهاسالماسالمطوالش1890

159526خانقاه باالوپائیناسالماسالمطوالش1891

66185رستم محلهاسالماسالمطوالش1892

62216روهام بیک محلهاسالماسالمطوالش1893

34105زمان محلهاسالماسالمطوالش1894

166514سیاه چالاسالماسالمطوالش1895

160521شیخ سرااسالماسالمطوالش1896

87244طاهربیک محلهاسالماسالمطوالش1897

78246غریب محلهاسالماسالمطوالش1898

91291قندي سرااسالماسالمطوالش1899

310967کاربنداسالماسالمطوالش1900

105331کریم سرااسالماسالمطوالش1901

3211,041کله سرااسالماسالمطوالش1902

115383گیلک محله آالالناسالماسالمطوالش1903

153484الچو محلهاسالماسالمطوالش1904

7152,299لمیرسفلیاسالماسالمطوالش1905

213682نارنج دولاسالماسالمطوالش1906

237739وارده سرااسالماسالمطوالش1907

56173یگانه محلهاسالماسالمطوالش1908

222668اهللا دهخاله سرااسالمطوالش1909

54171آهنگر محلهخاله سرااسالمطوالش1910

278907پیرهراتخاله سرااسالمطوالش1911

114374خاله سراي پنجاه و نهخاله سرااسالمطوالش1912
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4301,274خاله سراي پنجاه و هفتخاله سرااسالمطوالش1913

181601دیگه سراخاله سرااسالمطوالش1914

2371رنگرج محلهخاله سرااسالمطوالش1915

142425سیاه بیلخاله سرااسالمطوالش1916

48136سیاه علمخاله سرااسالمطوالش1917

79248علی سراخاله سرااسالمطوالش1918

201649گتگسراخاله سرااسالمطوالش1919

84233گیسومخاله سرااسالمطوالش1920

88260لتعینخاله سرااسالمطوالش1921

134408لمیر علیاخاله سرااسالمطوالش1922

138422مالمحلهخاله سرااسالمطوالش1923

144463میاندهخاله سرااسالمطوالش1924

133392ویش خس محلهخاله سرااسالمطوالش1925

33102اسب بونیخرجگیلاسالمطوالش1926

**اسب سیاهخرجگیلاسالمطوالش1927

**اهللا دهخرجگیلاسالمطوالش1928

**اندهخرجگیلاسالمطوالش1929

40157آسیاب شمخرجگیلاسالمطوالش1930

91272پرده گوشهخرجگیلاسالمطوالش1931

**پنبه پشتهخرجگیلاسالمطوالش1932

**پیرلیلیخرجگیلاسالمطوالش1933

**چاره سوخرجگیلاسالمطوالش1934

829چوواژیهخرجگیلاسالمطوالش1935

8262,801خرجگیلخرجگیلاسالمطوالش1936

518خرخونیخرجگیلاسالمطوالش1937

2166خطائیهخرجگیلاسالمطوالش1938

**خلیانخرجگیلاسالمطوالش1939

**دخاله کوهخرجگیلاسالمطوالش1940

196676دراز محلهخرجگیلاسالمطوالش1941
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1445دریابنخرجگیلاسالمطوالش1942

**دزدي قلعهخرجگیلاسالمطوالش1943

**دوله زمینخرجگیلاسالمطوالش1944

1852رزوانخرجگیلاسالمطوالش1945

416سی بستانخرجگیلاسالمطوالش1946

**کرمونخرجگیلاسالمطوالش1947

218737کشاورخرجگیلاسالمطوالش1948

**کوره رودخرجگیلاسالمطوالش1949

271962گیجوخرجگیلاسالمطوالش1950

75253گیالندهخرجگیلاسالمطوالش1951

57211الکاتشمخرجگیلاسالمطوالش1952

**لرزدهخرجگیلاسالمطوالش1953

**لرزیره پشتخرجگیلاسالمطوالش1954

**لکخرجگیلاسالمطوالش1955

**لمیرخرجگیلاسالمطوالش1956

177588لوابنخرجگیلاسالمطوالش1957

**لومه دشتخرجگیلاسالمطوالش1958

47متشخرجگیلاسالمطوالش1959

1753ناوخرجگیلاسالمطوالش1960

**ناو باالخرجگیلاسالمطوالش1961

**ورگه درهخرجگیلاسالمطوالش1962

73253یاري محلهخرجگیلاسالمطوالش1963

**انونچوبرحویقطوالش1964

**اوالسیچوبرحویقطوالش1965

**ایرنهچوبرحویقطوالش1966

2478ایلکوفیچوبرحویقطوالش1967

**باالژیهچوبرحویقطوالش1968

197644باالمحله چوبرچوبرحویقطوالش1969

34128بخش حیاطیچوبرحویقطوالش1970
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181609پالسیچوبرحویقطوالش1971

90309تخته پوريچوبرحویقطوالش1972

100350چاله بیجارچوبرحویقطوالش1973

85293حیله سراچوبرحویقطوالش1974

291986خلج لرچوبرحویقطوالش1975

103350خلخالیانچوبرحویقطوالش1976

53181خودکار محلهچوبرحویقطوالش1977

106328درزگريچوبرحویقطوالش1978

180591دروار محلهچوبرحویقطوالش1979

**دواهیلچوبرحویقطوالش1980

**دوددهچوبرحویقطوالش1981

86278رکوچوبرحویقطوالش1982

51143رودبارسراچوبرحویقطوالش1983

2256زنده کشچوبرحویقطوالش1984

**سرداب هونیچوبرحویقطوالش1985

173597سفیدسنگانچوبرحویقطوالش1986

**سوهاجرچوبرحویقطوالش1987

54198شادگلدي محلهچوبرحویقطوالش1988

253851شلقونچوبرحویقطوالش1989

110384عنويچوبرحویقطوالش1990

59200قراخان محلهچوبرحویقطوالش1991

**قره چیچوبرحویقطوالش1992

1246قره داشتچوبرحویقطوالش1993

**قره قوزهچوبرحویقطوالش1994

63199کهنه حیاطچوبرحویقطوالش1995

**کاروانسراچوبرحویقطوالش1996

1439کچوم محلهچوبرحویقطوالش1997

82291کش بیلچوبرحویقطوالش1998

1134کوه بنچوبرحویقطوالش1999

صفحه 69



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1247گروفچوبرحویقطوالش2000

**گندوچوبرحویقطوالش2001

**گنده سرچوبرحویقطوالش2002

**لملرچوبرحویقطوالش2003

132491لمیرچوبرحویقطوالش2004

2373لنزيچوبرحویقطوالش2005

**لیشکیچوبرحویقطوالش2006

61177متالدشتچوبرحویقطوالش2007

131465محروم زومهچوبرحویقطوالش2008

148450مسجدقباقیچوبرحویقطوالش2009

728مسکینچوبرحویقطوالش2010

176632مطالع سراچوبرحویقطوالش2011

**نظرژيچوبرحویقطوالش2012

68225نقله کشچوبرحویقطوالش2013

109374نودهچوبرحویقطوالش2014

33105وسیچوبرحویقطوالش2015

**وله چولچوبرحویقطوالش2016

518ونیستانچوبرحویقطوالش2017

8773,022ویزنهچوبرحویقطوالش2018

**ییالق ویزنهچوبرحویقطوالش2019

2790اوتارحویقحویقطوالش2020

168531اوتارمحله شیرآبادحویقحویقطوالش2021

**آترانمارحویقحویقطوالش2022

65217آغاسیحویقحویقطوالش2023

200715بابالو محلهحویقحویقطوالش2024

**بازارگاهحویقحویقطوالش2025

162558باغشلو محلهحویقحویقطوالش2026

**برزبرحویقحویقطوالش2027

**بلیطیحویقحویقطوالش2028
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1347بیجاربینحویقحویقطوالش2029

150518خلیله سراحویقحویقطوالش2030

**داش دیبیحویقحویقطوالش2031

**رنده سرحویقحویقطوالش2032

90308ریک حویقحویقحویقطوالش2033

**زرهونیحویقحویقطوالش2034

2495زمريحویقحویقطوالش2035

**ستومحویقحویقطوالش2036

**سوتاپاراحویقحویقطوالش2037

174477سید محله شیرآبادحویقحویقطوالش2038

265832شیر آبادحویقحویقطوالش2039

189585شیرآباد محلهحویقحویقطوالش2040

**طوئلحویقحویقطوالش2041

57213کوهستانحویقحویقطوالش2042

56208کوهستان حویقحویقحویقطوالش2043

**لنزاحویقحویقطوالش2044

**لوکهحویقحویقطوالش2045

**محمدعلی یورديحویقحویقطوالش2046

1873مژده علیحویقحویقطوالش2047

**نوحویقحویقطوالش2048

**وشرهحویقحویقطوالش2049

8372,971هرندانحویقحویقطوالش2050

46163هشتروچونیحویقحویقطوالش2051

154473هلیسحویقحویقطوالش2052

233733هنزنیحویقحویقطوالش2053

**هنزنی باالحویقحویقطوالش2054

**هولیژيحویقحویقطوالش2055

127389انبوخطبه سراکرگانرودطوالش2056

177569آغاسیخطبه سراکرگانرودطوالش2057
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**برزبیلخطبه سراکرگانرودطوالش2058

247753بوراسراخطبه سراکرگانرودطوالش2059

**تاجدرهخطبه سراکرگانرودطوالش2060

128379ترك محلهخطبه سراکرگانرودطوالش2061

66206تمشه المهخطبه سراکرگانرودطوالش2062

617تنبوخطبه سراکرگانرودطوالش2063

**تنگ سرخطبه سراکرگانرودطوالش2064

284928چوپان محلهخطبه سراکرگانرودطوالش2065

923چوالدهخطبه سراکرگانرودطوالش2066

215651خطبه سراخطبه سراکرگانرودطوالش2067

229721خواجه کريخطبه سراکرگانرودطوالش2068

**رندلخطبه سراکرگانرودطوالش2069

115362روکی محلهخطبه سراکرگانرودطوالش2070

**زنگولهخطبه سراکرگانرودطوالش2071

126389سوستخطبه سراکرگانرودطوالش2072

69239شادمیلرزانخطبه سراکرگانرودطوالش2073

255787کشاورز خطبه سراخطبه سراکرگانرودطوالش2074

**کته سرخطبه سراکرگانرودطوالش2075

8842,920کشلیخطبه سراکرگانرودطوالش2076

181538کالت خطبه سراخطبه سراکرگانرودطوالش2077

1137کلمرخطبه سراکرگانرودطوالش2078

157497کوهستانخطبه سراکرگانرودطوالش2079

88288لواچالخطبه سراکرگانرودطوالش2080

6982,137لیسار محلهخطبه سراکرگانرودطوالش2081

319980لیساراخطبه سراکرگانرودطوالش2082

1235مظلم کمخطبه سراکرگانرودطوالش2083

**مهارخطبه سراکرگانرودطوالش2084

150446هله دمهخطبه سراکرگانرودطوالش2085

151492اگري بوجاقلیسارکرگانرودطوالش2086
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66194امیربیگلولیسارکرگانرودطوالش2087

293828اوتارلیسارکرگانرودطوالش2088

**بده پشتلیسارکرگانرودطوالش2089

1668برون بااللیسارکرگانرودطوالش2090

**برون پایینلیسارکرگانرودطوالش2091

**بزچمن کللیسارکرگانرودطوالش2092

46169بنونلیسارکرگانرودطوالش2093

2793پی سرالیسارکرگانرودطوالش2094

830تختهلیسارکرگانرودطوالش2095

3281,064داوانلیسارکرگانرودطوالش2096

2573زرمیلیسارکرگانرودطوالش2097

**سله مرلیسارکرگانرودطوالش2098

1224سوباتانلیسارکرگانرودطوالش2099

34101سیاه جعفرلیسارکرگانرودطوالش2100

51148سیاه کتلیسارکرگانرودطوالش2101

196614سیدلرلیسارکرگانرودطوالش2102

**شش انگژيلیسارکرگانرودطوالش2103

**غالم یورديلیسارکرگانرودطوالش2104

4401,436قلعه بینلیسارکرگانرودطوالش2105

**قلعه بین یورديلیسارکرگانرودطوالش2106

39115قلعه دوشلیسارکرگانرودطوالش2107

**کلین داشیلیسارکرگانرودطوالش2108

3282گللیسارکرگانرودطوالش2109

**گنجه خانهلیسارکرگانرودطوالش2110

71220لپاقاصدقلیسارکرگانرودطوالش2111

1138لتن پرتلیسارکرگانرودطوالش2112

213654محمود آبادلیسارکرگانرودطوالش2113

**مریم گلشنلیسارکرگانرودطوالش2114

**مشگديلیسارکرگانرودطوالش2115
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64197نمازي محلهلیسارکرگانرودطوالش2116

**نولونلیسارکرگانرودطوالش2117

114350نومندانلیسارکرگانرودطوالش2118

**ورزانلیسارکرگانرودطوالش2119

5031,569هره دشتلیسارکرگانرودطوالش2120

**هماسرلیسارکرگانرودطوالش2121

**هونیشلیسارکرگانرودطوالش2122

6672,396انوش محله جوکندانساحلی جوکندانمرکزيطوالش2123

3651,226پشتهساحلی جوکندانمرکزيطوالش2124

232881پی سراساحلی جوکندانمرکزيطوالش2125

112393ترك محلهساحلی جوکندانمرکزيطوالش2126

5141,860تنگده طول گیالنساحلی جوکندانمرکزيطوالش2127

**تی تکساحلی جوکندانمرکزيطوالش2128

222713جماکوهساحلی جوکندانمرکزيطوالش2129

281990جوکندان بزرگساحلی جوکندانمرکزيطوالش2130

3521,198چلونه سرساحلی جوکندانمرکزيطوالش2131

96307خاصه سراساحلی جوکندانمرکزيطوالش2132

195662خواجه گريساحلی جوکندانمرکزيطوالش2133

147488دولبینساحلی جوکندانمرکزيطوالش2134

124402دیراکريساحلی جوکندانمرکزيطوالش2135

148514دیزگاه محلهساحلی جوکندانمرکزيطوالش2136

214753راهنما محلهساحلی جوکندانمرکزيطوالش2137

257889سراگاهساحلی جوکندانمرکزيطوالش2138

216739سیاه گلساحلی جوکندانمرکزيطوالش2139

98341شرکت بی سیم گازساحلی جوکندانمرکزيطوالش2140

252879شیخ محلهساحلی جوکندانمرکزيطوالش2141

61203شیالنساحلی جوکندانمرکزيطوالش2142

3681,223قروقساحلی جوکندانمرکزيطوالش2143

281954قنبرمحلهساحلی جوکندانمرکزيطوالش2144
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108354کواکريساحلی جوکندانمرکزيطوالش2145

112528نصور محلهساحلی جوکندانمرکزيطوالش2146

163549نعلبندساحلی جوکندانمرکزيطوالش2147

35109ارباسرطوالرودمرکزيطوالش2148

**اسب سراطوالرودمرکزيطوالش2149

161569انوش محلهطوالرودمرکزيطوالش2150

**اوله دشتطوالرودمرکزيطوالش2151

231818اوله کري طوالرودطوالرودمرکزيطوالش2152

75276برزگروطوالرودمرکزيطوالش2153

2173بستان سرطوالرودمرکزيطوالش2154

64221پالوتهطوالرودمرکزيطوالش2155

3191,069تازه آبادطوالرودمرکزيطوالش2156

177580تکی آبادطوالرودمرکزيطوالش2157

187567جولندانطوالرودمرکزيطوالش2158

42164چاله خونیطوالرودمرکزيطوالش2159

2371حایمرطوالرودمرکزيطوالش2160

131433حیانطوالرودمرکزيطوالش2161

165575خلیفه گريطوالرودمرکزيطوالش2162

140505درازلوطوالرودمرکزيطوالش2163

118415دهنه سیاه درونطوالرودمرکزيطوالش2164

4421,509ریکطوالرودمرکزيطوالش2165

4621,535سوراپشتطوالرودمرکزيطوالش2166

27101سیاهونیطوالرودمرکزيطوالش2167

**سئون سرطوالرودمرکزيطوالش2168

33132شاد رسولطوالرودمرکزيطوالش2169

**طوال رود پائینطوالرودمرکزيطوالش2170

3171,139طوالرودباالطوالرودمرکزيطوالش2171

268858عنبرا پشتطوالرودمرکزيطوالش2172

524کله دشتطوالرودمرکزيطوالش2173
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99338کنده سراطوالرودمرکزيطوالش2174

283968کیشاویشه سفلیطوالرودمرکزيطوالش2175

4761,763کیشاویشه علیاطوالرودمرکزيطوالش2176

**گوخسطوالرودمرکزيطوالش2177

84279للکه پشتهطوالرودمرکزيطوالش2178

214704میانکوهطوالرودمرکزيطوالش2179

83314نیک کريطوالرودمرکزيطوالش2180

2570وزنه سرطوالرودمرکزيطوالش2181

49169هره شوندشتطوالرودمرکزيطوالش2182

156511هنده گرانطوالرودمرکزيطوالش2183

**اسب عمرکوهستانی تالشمرکزيطوالش2184

33112اسبوسراکوهستانی تالشمرکزيطوالش2185

**الشه چالکوهستانی تالشمرکزيطوالش2186

65205آق اولرکوهستانی تالشمرکزيطوالش2187

928آواکوهستانی تالشمرکزيطوالش2188

127422بره پشتکوهستانی تالشمرکزيطوالش2189

113411بسککوهستانی تالشمرکزيطوالش2190

2168بلوره پشتکوهستانی تالشمرکزيطوالش2191

**بوناپشتکوهستانی تالشمرکزيطوالش2192

**بیابندکوهستانی تالشمرکزيطوالش2193

**بیگلوکوهستانی تالشمرکزيطوالش2194

84278بیلیابینکوهستانی تالشمرکزيطوالش2195

414پشته هیرکوهستانی تالشمرکزيطوالش2196

**پیراکريکوهستانی تالشمرکزيطوالش2197

39149تن دبینکوهستانی تالشمرکزيطوالش2198

55180تنگابکوهستانی تالشمرکزيطوالش2199

**جنگوکوهستانی تالشمرکزيطوالش2200

39126حسن دایرمانکوهستانی تالشمرکزيطوالش2201

42134دوله سرکوهستانی تالشمرکزيطوالش2202
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58194دیزگاهکوهستانی تالشمرکزيطوالش2203

**دیگلیکوهستانی تالشمرکزيطوالش2204

**ذولتنگکوهستانی تالشمرکزيطوالش2205

70232رزهکوهستانی تالشمرکزيطوالش2206

53173رسمجیکوهستانی تالشمرکزيطوالش2207

72251زربیلکوهستانی تالشمرکزيطوالش2208

**ساري چالکوهستانی تالشمرکزيطوالش2209

58203سرداب خانه پشتکوهستانی تالشمرکزيطوالش2210

2158سله یورديکوهستانی تالشمرکزيطوالش2211

**سنابندکوهستانی تالشمرکزيطوالش2212

**سنگ سراکوهستانی تالشمرکزيطوالش2213

1447سیاپشتکوهستانی تالشمرکزيطوالش2214

1035سیغ چالکوهستانی تالشمرکزيطوالش2215

51171سیله سرکوهستانی تالشمرکزيطوالش2216

1130سیناهونیکوهستانی تالشمرکزيطوالش2217

160551شیله وشتکوهستانی تالشمرکزيطوالش2218

**طولکوهستانی تالشمرکزيطوالش2219

511طول گیالنکوهستانی تالشمرکزيطوالش2220

**قاضی هونیکوهستانی تالشمرکزيطوالش2221

1451قلعه بینکوهستانی تالشمرکزيطوالش2222

32110قلعه چالکوهستانی تالشمرکزيطوالش2223

**قلعه زاکوهستانی تالشمرکزيطوالش2224

186603کشتمیکوهستانی تالشمرکزيطوالش2225

1033کبودمهرکوهستانی تالشمرکزيطوالش2226

**کرالهکوهستانی تالشمرکزيطوالش2227

147450کسم جانکوهستانی تالشمرکزيطوالش2228

**کندولهکوهستانی تالشمرکزيطوالش2229

1657کوالنهکوهستانی تالشمرکزيطوالش2230

76237لرکوهستانی تالشمرکزيطوالش2231
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51191لمیرکوهستانی تالشمرکزيطوالش2232

39125لنبهکوهستانی تالشمرکزيطوالش2233

36119لوادهکوهستانی تالشمرکزيطوالش2234

**لوراهانیکوهستانی تالشمرکزيطوالش2235

56178لورونکوهستانی تالشمرکزيطوالش2236

31127لیرکوهستانی تالشمرکزيطوالش2237

87291ماشین خانهکوهستانی تالشمرکزيطوالش2238

43143مثالکوهکوهستانی تالشمرکزيطوالش2239

45141مردوانکوهستانی تالشمرکزيطوالش2240

65219مریانکوهستانی تالشمرکزيطوالش2241

2054مکشکوهستانی تالشمرکزيطوالش2242

2673ناوانکوهستانی تالشمرکزيطوالش2243

824نماهونیکوهستانی تالشمرکزيطوالش2244

2059ونه خونیکوهستانی تالشمرکزيطوالش2245

**ویزادشتکوهستانی تالشمرکزيطوالش2246

32114هوديکوهستانی تالشمرکزيطوالش2247

78227پلنگ درهآلیانسردارجنگلفومن2248

116337تطف رودآلیانسردارجنگلفومن2249

132389توسه کلهآلیانسردارجنگلفومن2250

67193تیمورکوهآلیانسردارجنگلفومن2251

67206جیردهآلیانسردارجنگلفومن2252

52154خجکهآلیانسردارجنگلفومن2253

**دوال کوهآلیانسردارجنگلفومن2254

414سفیدسنگانآلیانسردارجنگلفومن2255

170478سیاه ورودآلیانسردارجنگلفومن2256

51141شلشه درهآلیانسردارجنگلفومن2257

122354عباسکوهآلیانسردارجنگلفومن2258

29103کلتاسرآلیانسردارجنگلفومن2259

34101کوریهآلیانسردارجنگلفومن2260
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96270کیش درهآلیانسردارجنگلفومن2261

3598گاوکوهآلیانسردارجنگلفومن2262

30100لتین پردآلیانسردارجنگلفومن2263

3890مسجدپیشآلیانسردارجنگلفومن2264

2472موسی کوهآلیانسردارجنگلفومن2265

2250میشکهآلیانسردارجنگلفومن2266

**اسپیدداربنسردارجنگلسردارجنگلفومن2267

**اشکلیتسردارجنگلسردارجنگلفومن2268

**امامزاده هاشمسردارجنگلسردارجنگلفومن2269

**انجیل بنهسردارجنگلسردارجنگلفومن2270

198614آبرودسردارجنگلسردارجنگلفومن2271

**آغوزکلهسردارجنگلسردارجنگلفومن2272

1553برکیلهسردارجنگلسردارجنگلفومن2273

**بره گونسردارجنگلسردارجنگلفومن2274

**پرده سرسردارجنگلسردارجنگلفومن2275

**توتون التسردارجنگلسردارجنگلفومن2276

**توري شمسردارجنگلسردارجنگلفومن2277

**تیپ 52 قدسسردارجنگلسردارجنگلفومن2278

**جیرزودلسردارجنگلسردارجنگلفومن2279

56171چپولسردارجنگلسردارجنگلفومن2280

**چپول کشسردارجنگلسردارجنگلفومن2281

2574خالصانسردارجنگلسردارجنگلفومن2282

170508خانه وانهسردارجنگلسردارجنگلفومن2283

**داره سرسردارجنگلسردارجنگلفومن2284

**درام درام بارانسردارجنگلسردارجنگلفومن2285

38121درفشهسردارجنگلسردارجنگلفومن2286

**دله خانیسردارجنگلسردارجنگلفومن2287

**رباب چالسردارجنگلسردارجنگلفومن2288

**رضی نساسردارجنگلسردارجنگلفومن2289
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52150زردلجهسردارجنگلسردارجنگلفومن2290

1633زودلسردارجنگلسردارجنگلفومن2291

261769زیده باالسردارجنگلسردارجنگلفومن2292

303876زیده پایینسردارجنگلسردارجنگلفومن2293

46135سخیبنسردارجنگلسردارجنگلفومن2294

616سیابکونسردارجنگلسردارجنگلفومن2295

**سیاه خونیسردارجنگلسردارجنگلفومن2296

416سیاه کشسردارجنگلسردارجنگلفومن2297

47155شالتوكسردارجنگلسردارجنگلفومن2298

**شله ویلسردارجنگلسردارجنگلفومن2299

152419شیرذیلسردارجنگلسردارجنگلفومن2300

**کلوعهسردارجنگلسردارجنگلفومن2301

266789کلرمسردارجنگلسردارجنگلفومن2302

66177کمادولسردارجنگلسردارجنگلفومن2303

109332کوچی چالسردارجنگلسردارجنگلفومن2304

62188کوره خرمسردارجنگلسردارجنگلفومن2305

184477گسگرهسردارجنگلسردارجنگلفومن2306

2772التسردارجنگلسردارجنگلفومن2307

**لشسردارجنگلسردارجنگلفومن2308

**مجتمع دامپروري شهیدبهشتیسردارجنگلسردارجنگلفومن2309

**مالباغسردارجنگلسردارجنگلفومن2310

**ماللسردارجنگلسردارجنگلفومن2311

106295میان رزسردارجنگلسردارجنگلفومن2312

**نمی هشتسردارجنگلسردارجنگلفومن2313

**واشناسردارجنگلسردارجنگلفومن2314

75233وزمناسردارجنگلسردارجنگلفومن2315

1545وقفیسردارجنگلسردارجنگلفومن2316

**ویزبنسردارجنگلسردارجنگلفومن2317

**هرزل کوهسردارجنگلسردارجنگلفومن2318

صفحه 80



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

72193آالسررودپیشمرکزيفومن2319

74226پیشدهرودپیشمرکزيفومن2320

181486تازه آباد کالشمرودپیشمرکزيفومن2321

275824چیرانرودپیشمرکزيفومن2322

48137حلقه سرارودپیشمرکزيفومن2323

71196خداشهررودپیشمرکزيفومن2324

78232خرم بیشهرودپیشمرکزيفومن2325

289798خسمخرودپیشمرکزيفومن2326

40115خطیب گورابرودپیشمرکزيفومن2327

7212,140رودپیشرودپیشمرکزيفومن2328

274765سندباالرودپیشمرکزيفومن2329

126371سندپائینرودپیشمرکزيفومن2330

224660سنگ بیجاررودپیشمرکزيفومن2331

101293کردآبادرودپیشمرکزيفومن2332

171510کهنه گورابرودپیشمرکزيفومن2333

104319کیابانرودپیشمرکزيفومن2334

64183گربه کوچهرودپیشمرکزيفومن2335

226664گل افزانرودپیشمرکزيفومن2336

283817گوشلوندانرودپیشمرکزيفومن2337

248674گیگاسررودپیشمرکزيفومن2338

74222الدمخرودپیشمرکزيفومن2339

86225مالوانرودپیشمرکزيفومن2340

77220مخسررودپیشمرکزيفومن2341

94244معاف محلهرودپیشمرکزيفومن2342

818مالکوهرودپیشمرکزيفومن2343

72184میرمحلهرودپیشمرکزيفومن2344

3080نقاره چیانرودپیشمرکزيفومن2345

125340نودهرودپیشمرکزيفومن2346

127378امامزاده تقیگشتمرکزيفومن2347
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199529بوئینگشتمرکزيفومن2348

76238پلنگ کلگشتمرکزيفومن2349

256878پیش حصارگشتمرکزيفومن2350

44130جهودبیجارگشتمرکزيفومن2351

169513حسین آبادگشتمرکزيفومن2352

161492حسین کوهگشتمرکزيفومن2353

3081حلقه بستهگشتمرکزيفومن2354

92274خلیل سراگشتمرکزيفومن2355

235703دارباغگشتمرکزيفومن2356

163445رودبارچیرهگشتمرکزيفومن2357

220665سرابستانگشتمرکزيفومن2358

49118شالدهگشتمرکزيفومن2359

188554شکال گوراب باالگشتمرکزيفومن2360

116338شکال گوراب پایینگشتمرکزيفومن2361

82254شلکه بانانگشتمرکزيفومن2362

331903شولمگشتمرکزيفومن2363

89244علی سراگشتمرکزيفومن2364

186687قلعه کلگشتمرکزيفومن2365

6621,945کردمحلهگشتمرکزيفومن2366

77222کمسرگشتمرکزيفومن2367

75209گراکوگشتمرکزيفومن2368

5871,840گشتگشتمرکزيفومن2369

116334گشت گورابگشتمرکزيفومن2370

156443للکامگشتمرکزيفومن2371

130331مودگانگشتمرکزيفومن2372

140388نصراهللا محلهگشتمرکزيفومن2373

117378نوگورابگشتمرکزيفومن2374

183530ازبرگوراب پسمرکزيفومن2375

**باسکم رودبارگوراب پسمرکزيفومن2376
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40116تله گنگاهگوراب پسمرکزيفومن2377

188512تنگدرهگوراب پسمرکزيفومن2378

3686حالج محلهگوراب پسمرکزيفومن2379

217666حیدر آالتگوراب پسمرکزيفومن2380

183518خسروآبادگوراب پسمرکزيفومن2381

135399راسته کناربوئینگوراب پسمرکزيفومن2382

**زرین دشتگوراب پسمرکزيفومن2383

100246سسطالنگوراب پسمرکزيفومن2384

43142سیاه کشگوراب پسمرکزيفومن2385

193567سیدآبادگوراب پسمرکزيفومن2386

135411سیدسراگوراب پسمرکزيفومن2387

**شاهرودگوراب پسمرکزيفومن2388

198597فوشهگوراب پسمرکزيفومن2389

195538قلعه رودخانگوراب پسمرکزيفومن2390

2384کرداوالستگوراب پسمرکزيفومن2391

148441کلفتگوراب پسمرکزيفومن2392

137454کیش رودبارگوراب پسمرکزيفومن2393

211657گشت رودخانگوراب پسمرکزيفومن2394

5061,433گوراب پسگوراب پسمرکزيفومن2395

219610ملسکامگوراب پسمرکزيفومن2396

60179اتورسرالولمانمرکزيفومن2397

151448اشکلنلولمانمرکزيفومن2398

156469آالله گورابلولمانمرکزيفومن2399

219642باغبانانلولمانمرکزيفومن2400

106302پامسارلولمانمرکزيفومن2401

4671,417خشک نودهان بااللولمانمرکزيفومن2402

343988خشک نودهان پایینلولمانمرکزيفومن2403

76236دزدكلولمانمرکزيفومن2404

113314سیاه پیران کاشانیلولمانمرکزيفومن2405
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64201سیاه پیران کسمائیلولمانمرکزيفومن2406

224609شنبه بازارلولمانمرکزيفومن2407

51156شیرترلولمانمرکزيفومن2408

69219قصابعلی سرالولمانمرکزيفومن2409

65184کاس احمدانلولمانمرکزيفومن2410

144339کلدهلولمانمرکزيفومن2411

243701کمامردخلولمانمرکزيفومن2412

94254گرانلولمانمرکزيفومن2413

154423لولمانلولمانمرکزيفومن2414

170486ماوردیانلولمانمرکزيفومن2415

2155نصراهللا آبادلولمانمرکزيفومن2416

214586اکبرآبادرودبنهرودبنهالهیجان2417

163445ایشگاهرودبنهرودبنهالهیجان2418

145403پایین محله رودبنهرودبنهرودبنهالهیجان2419

6131,682پهمدانرودبنهرودبنهالهیجان2420

47127چاروق دوزمحلهرودبنهرودبنهالهیجان2421

149390حاج سلیم محلهرودبنهرودبنهالهیجان2422

99285رعیت محلهرودبنهرودبنهالهیجان2423

135340شرفشادهرودبنهرودبنهالهیجان2424

143395شیخ علی کالیهرودبنهرودبنهالهیجان2425

124336صداپشتهرودبنهرودبنهالهیجان2426

50138کنف گورابرودبنهرودبنهالهیجان2427

141375کهنه رودپشترودبنهرودبنهالهیجان2428

106276گلچالرودبنهرودبنهالهیجان2429

142375الکمه سررودبنهرودبنهالهیجان2430

161452مهدي آبادرودبنهرودبنهالهیجان2431

2161میان محله رودبنهرودبنهرودبنهالهیجان2432

80192یوسف دهرودبنهرودبنهالهیجان2433

180491ارباستانشیرجوپشترودبنهالهیجان2434
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43112اربوکالیهشیرجوپشترودبنهالهیجان2435

97280امیرآبادشیرجوپشترودبنهالهیجان2436

149403ایوان استخرشیرجوپشترودبنهالهیجان2437

5201,368بارکوسراشیرجوپشترودبنهالهیجان2438

304824باالرودپشتشیرجوپشترودبنهالهیجان2439

298829باالمحله ناصرکیادهشیرجوپشترودبنهالهیجان2440

246643بین کالیهشیرجوپشترودبنهالهیجان2441

183469پائین محله ناصرکیادهشیرجوپشترودبنهالهیجان2442

2566تی تی پریزادشیرجوپشترودبنهالهیجان2443

103295جیرباغشیرجوپشترودبنهالهیجان2444

209626حسن بکندهشیرجوپشترودبنهالهیجان2445

239575حسنعلی دهشیرجوپشترودبنهالهیجان2446

88226ده بنهشیرجوپشترودبنهالهیجان2447

169487سحرخیزمحلهشیرجوپشترودبنهالهیجان2448

293765سراجارشیرجوپشترودبنهالهیجان2449

72197سیدمحلهشیرجوپشترودبنهالهیجان2450

159414شیرجوپشت باالشیرجوپشترودبنهالهیجان2451

96256شیرجوپشت پائینشیرجوپشترودبنهالهیجان2452

57156صیقل بنهشیرجوپشترودبنهالهیجان2453

70158فشوپشتهشیرجوپشترودبنهالهیجان2454

234598کچالمشیرجوپشترودبنهالهیجان2455

4471,145کورندهشیرجوپشترودبنهالهیجان2456

235602گاویهشیرجوپشترودبنهالهیجان2457

2662متعلق محله ارباستانشیرجوپشترودبنهالهیجان2458

46110میان محله چاف گاویهشیرجوپشترودبنهالهیجان2459

78203میردریاسرشیرجوپشترودبنهالهیجان2460

68181ناصرکیاده میان محلهشیرجوپشترودبنهالهیجان2461

162412نوشرشیرجوپشترودبنهالهیجان2462

4194آزارستانآهندانمرکزيالهیجان2463
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90229آزارستانکیآهندانمرکزيالهیجان2464

3741,031آهندانآهندانمرکزيالهیجان2465

515باالبیجارانکیشآهندانمرکزيالهیجان2466

110315باالتموشلآهندانمرکزيالهیجان2467

**باالنارنج لنگهآهندانمرکزيالهیجان2468

2144بندبن باالآهندانمرکزيالهیجان2469

37101بندبن پائینآهندانمرکزيالهیجان2470

183551بوجایهآهندانمرکزيالهیجان2471

2262بیالژمحلهآهندانمرکزيالهیجان2472

**پائین بیجارانکیشآهندانمرکزيالهیجان2473

52152پائین تموشلآهندانمرکزيالهیجان2474

55173پائین نارنج لنگهآهندانمرکزيالهیجان2475

**جورگوابرآهندانمرکزيالهیجان2476

2457جیرگوابرآهندانمرکزيالهیجان2477

4299چمندانآهندانمرکزيالهیجان2478

51128چی چی نی کوتیآهندانمرکزيالهیجان2479

410خرتابآهندانمرکزيالهیجان2480

3287خورتايآهندانمرکزيالهیجان2481

77213دره جیرآهندانمرکزيالهیجان2482

1747دزدك سوآهندانمرکزيالهیجان2483

1161,240دهسرآهندانمرکزيالهیجان2484

1329راهدارخانهآهندانمرکزيالهیجان2485

3461,058سادات محلهآهندانمرکزيالهیجان2486

105271سوخته کوهآهندانمرکزيالهیجان2487

1330شرم لنگهآهندانمرکزيالهیجان2488

1843صالح برآهندانمرکزيالهیجان2489

924قاضی گوابرآهندانمرکزيالهیجان2490

68212کوره برآهندانمرکزيالهیجان2491

5561,630کوه بنهآهندانمرکزيالهیجان2492
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56139گردکوهآهندانمرکزيالهیجان2493

823گلستانآهندانمرکزيالهیجان2494

2463لواسی محلهآهندانمرکزيالهیجان2495

268719لیالمانآهندانمرکزيالهیجان2496

36108مازي کلهآهندانمرکزيالهیجان2497

**مالگوابرآهندانمرکزيالهیجان2498

3184مالمحله چهل ستونآهندانمرکزيالهیجان2499

47میان گوابرآهندانمرکزيالهیجان2500

99292میان محله زاکله برآهندانمرکزيالهیجان2501

2674هالوخانیآهندانمرکزيالهیجان2502

121341انارستانبازکیاگورابمرکزيالهیجان2503

176510ایشگاهبازکیاگورابمرکزيالهیجان2504

1,4694,166بازکیاگوراببازکیاگورابمرکزيالهیجان2505

61160باالمحله گلرودباربازکیاگورابمرکزيالهیجان2506

47129بهادرکالیهبازکیاگورابمرکزيالهیجان2507

75190پائین محله گلرودباربازکیاگورابمرکزيالهیجان2508

74180تبرکالیهبازکیاگورابمرکزيالهیجان2509

317897توستانبازکیاگورابمرکزيالهیجان2510

140383چفلبازکیاگورابمرکزيالهیجان2511

61174دراپشتانبازکیاگورابمرکزيالهیجان2512

3390دلیجانبازکیاگورابمرکزيالهیجان2513

124326دهسربازکیاگورابمرکزيالهیجان2514

52144سادات محلهبازکیاگورابمرکزيالهیجان2515

264629سرشکهبازکیاگورابمرکزيالهیجان2516

130370شکاکمبازکیاگورابمرکزيالهیجان2517

252664کلشتاجانبازکیاگورابمرکزيالهیجان2518

4661,352الشیدان حکومتیبازکیاگورابمرکزيالهیجان2519

141510مال بیجاربازکیاگورابمرکزيالهیجان2520

157388میان محله گلرودباربازکیاگورابمرکزيالهیجان2521
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3370بازاردهلفمجانمرکزيالهیجان2522

81204بازارسرلفمجانلفمجانمرکزيالهیجان2523

98257باالشاددهلفمجانمرکزيالهیجان2524

4611,154باالمحله پاشاکیلفمجانمرکزيالهیجان2525

86219باالمحله لفمجانلفمجانمرکزيالهیجان2526

2751بیجاربنهلفمجانمرکزيالهیجان2527

86210پایین شاددهلفمجانمرکزيالهیجان2528

310802پایین محله پاشاکیلفمجانمرکزيالهیجان2529

4499پائین محله لفمجانلفمجانمرکزيالهیجان2530

56151جوپیشلفمجانمرکزيالهیجان2531

54135خوبدهلفمجانمرکزيالهیجان2532

64173شیوالفمجانمرکزيالهیجان2533

2576کردمحلهلفمجانمرکزيالهیجان2534

79212کلنگرانلفمجانمرکزيالهیجان2535

80209کیاسرالفمجانمرکزيالهیجان2536

57128گوشکجانلفمجانمرکزيالهیجان2537

163416گوکهلفمجانمرکزيالهیجان2538

2960الحشرلفمجانمرکزيالهیجان2539

4495لمک محله لفمجانلفمجانمرکزيالهیجان2540

3076الکی صحرالیالستانمرکزيالهیجان2541

47112بیجاربسته سرلیالستانمرکزيالهیجان2542

7042,136بیجاربنه بااللیالستانمرکزيالهیجان2543

226675بیجاربنه پایینلیالستانمرکزيالهیجان2544

517چهارخانه سرپائینلیالستانمرکزيالهیجان2545

3641,064دیزبنلیالستانمرکزيالهیجان2546

72190سپهرپشتلیالستانمرکزيالهیجان2547

54126سیاهگوراب بااللیالستانمرکزيالهیجان2548

3485سیاهگوراب پایینلیالستانمرکزيالهیجان2549

126359شاددهسرلیالستانمرکزيالهیجان2550
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40110شیخان برلیالستانمرکزيالهیجان2551

151377قصاب محلهلیالستانمرکزيالهیجان2552

64151کوچکدهلیالستانمرکزيالهیجان2553

203498کوشاللیالستانمرکزيالهیجان2554

121297گوراندانلیالستانمرکزيالهیجان2555

**الشیدان مطلقلیالستانمرکزيالهیجان2556

6161,601لیالستانلیالستانمرکزيالهیجان2557

89237متعلق محله نوبیجارلیالستانمرکزيالهیجان2558

334966نخجیرکالیهلیالستانمرکزيالهیجان2559

109282نوبیجارلیالستانمرکزيالهیجان2560

3084امیرکالیهلیلمرکزيالهیجان2561

1135باال محله زمیدانلیلمرکزيالهیجان2562

46122بنگبرلیلمرکزيالهیجان2563

68197بیجارباغلیلمرکزيالهیجان2564

66213پائین گمللیلمرکزيالهیجان2565

79246پائین محله زمیدانلیلمرکزيالهیجان2566

2889تنازارودلیلمرکزيالهیجان2567

1334توسادشتلیلمرکزيالهیجان2568

42139چلکلیلمرکزيالهیجان2569

615چهارخانه سر بااللیلمرکزيالهیجان2570

49127دانگایهلیلمرکزيالهیجان2571

3182رجب سرالیلمرکزيالهیجان2572

2359رحیم آبادلیلمرکزيالهیجان2573

715رمضان بیجارلیلمرکزيالهیجان2574

103304زمیدانلیلمرکزيالهیجان2575

515زمیدان سرالیلمرکزيالهیجان2576

1236ستارآبادلیلمرکزيالهیجان2577

2885سراشلیلمرکزيالهیجان2578

132359سرچشمهلیلمرکزيالهیجان2579
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291834سطل سرلیلمرکزيالهیجان2580

7772,336سوستانلیلمرکزيالهیجان2581

63170سیاه رودبارلیلمرکزيالهیجان2582

**سیاه کشلیلمرکزيالهیجان2583

68177شیرین نسالیلمرکزيالهیجان2584

77217علی سرودلیلمرکزيالهیجان2585

2968فیدره سفلیلیلمرکزيالهیجان2586

66219فیدره علیالیلمرکزيالهیجان2587

69172کاه بیجارلیلمرکزيالهیجان2588

114330کتشال بااللیلمرکزيالهیجان2589

63166کتشال پائینلیلمرکزيالهیجان2590

50158کردگاورلیلمرکزيالهیجان2591

4299کورهلیلمرکزيالهیجان2592

57170کوه بیجارلیلمرکزيالهیجان2593

2371گردگرفلیلمرکزيالهیجان2594

2373گرمابرودلیلمرکزيالهیجان2595

2687گل کشلیلمرکزيالهیجان2596

48155گمللیلمرکزيالهیجان2597

1033گمل سرالیلمرکزيالهیجان2598

60173مراددهندهلیلمرکزيالهیجان2599

618میشکاسرلیلمرکزيالهیجان2600

2995نارنج کالیهلیلمرکزيالهیجان2601

2577اتروداطاقوراطاقورلنگرود2602

58163اربولنگهاطاقوراطاقورلنگرود2603

411اسدسرااطاقوراطاقورلنگرود2604

2267اشکالاطاقوراطاقورلنگرود2605

**اشکواطاقوراطاقورلنگرود2606

54158اکبرسرااطاقوراطاقورلنگرود2607

2981انبالن سراطاقوراطاقورلنگرود2608
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70192آشیاناطاقوراطاقورلنگرود2609

51147آقاعلی سرااطاقوراطاقورلنگرود2610

3485آلمان لنگهاطاقوراطاقورلنگرود2611

514باجی سرااطاقوراطاقورلنگرود2612

717بارگلیاطاقوراطاقورلنگرود2613

94261باال شکرکشاطاقوراطاقورلنگرود2614

**باالتنوروداطاقوراطاقورلنگرود2615

**باالکش سرااطاقوراطاقورلنگرود2616

1127بندرمحلهاطاقوراطاقورلنگرود2617

48121بهپس باغاطاقوراطاقورلنگرود2618

1235بهشت التاطاقوراطاقورلنگرود2619

613بیجارانجیل کچل بناطاقوراطاقورلنگرود2620

2369بیروماطاقوراطاقورلنگرود2621

49135پایین شکرکشاطاقوراطاقورلنگرود2622

**پائین تنوروداطاقوراطاقورلنگرود2623

614پائین کش سرااطاقوراطاقورلنگرود2624

3390پروش باالاطاقوراطاقورلنگرود2625

135375پروش پائیناطاقوراطاقورلنگرود2626

923پشتل سرااطاقوراطاقورلنگرود2627

53153پنواطاقوراطاقورلنگرود2628

51149پیله محلهاطاقوراطاقورلنگرود2629

143385تازه آباد کرد سراکوهاطاقوراطاقورلنگرود2630

**تیاماطاقوراطاقورلنگرود2631

68213تیکسراطاقوراطاقورلنگرود2632

615جانعلی آباداطاقوراطاقورلنگرود2633

717جواردهاطاقوراطاقورلنگرود2634

520چورياطاقوراطاقورلنگرود2635

411حسین سرااطاقوراطاقورلنگرود2636

**خاناورسرااطاقوراطاقورلنگرود2637
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2463خانه پشتاناطاقوراطاقورلنگرود2638

512خراراطاقوراطاقورلنگرود2639

1132خرطاياطاقوراطاقورلنگرود2640

3277خرمااطاقوراطاقورلنگرود2641

1026خلیفه گوابراطاقوراطاقورلنگرود2642

46133خمیرمحلهاطاقوراطاقورلنگرود2643

2261دشت علماطاقوراطاقورلنگرود2644

**ده جاناطاقوراطاقورلنگرود2645

72192سادات محلهاطاقوراطاقورلنگرود2646

**سارسراطاقوراطاقورلنگرود2647

49سبزعلی سرااطاقوراطاقورلنگرود2648

49سالجاناطاقوراطاقورلنگرود2649

**سنگ سرااطاقوراطاقورلنگرود2650

1952سوگوابراطاقوراطاقورلنگرود2651

**سیزکوهاطاقوراطاقورلنگرود2652

919سیالب کشاطاقوراطاقورلنگرود2653

930شریف علی سرااطاقوراطاقورلنگرود2654

3595ششکالیهاطاقوراطاقورلنگرود2655

32103ششلواطاقوراطاقورلنگرود2656

69200طالب سرااطاقوراطاقورلنگرود2657

49ظهراب علی سرااطاقوراطاقورلنگرود2658

1645علم سراطاقوراطاقورلنگرود2659

**علی آباداطاقوراطاقورلنگرود2660

1243علی خان سرااطاقوراطاقورلنگرود2661

929فبیل گاوسرااطاقوراطاقورلنگرود2662

48121کنده سراطاقوراطاقورلنگرود2663

**کچل بناطاقوراطاقورلنگرود2664

2047کردسراکوه باالاطاقوراطاقورلنگرود2665

1628کردسراکوه پائیناطاقوراطاقورلنگرود2666
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**کرسراطاقوراطاقورلنگرود2667

2049کره رودخاناطاقوراطاقورلنگرود2668

166471کفش کل محلهاطاقوراطاقورلنگرود2669

2561کند سر شکر کشاطاقوراطاقورلنگرود2670

411کندسرزین پرهاطاقوراطاقورلنگرود2671

2248کهلبوناطاقوراطاقورلنگرود2672

1750کیش پشتهاطاقوراطاقورلنگرود2673

721گاوکلیاطاقوراطاقورلنگرود2674

**گردگوابراطاقوراطاقورلنگرود2675

**گروسیاطاقوراطاقورلنگرود2676

**گره گوابراطاقوراطاقورلنگرود2677

48گلسواطاقوراطاقورلنگرود2678

**الت محله تیکسراطاقوراطاقورلنگرود2679

**لرزیاناطاقوراطاقورلنگرود2680

3076لطفعلی گوابراطاقوراطاقورلنگرود2681

2667لک پشتاطاقوراطاقورلنگرود2682

38102لموش پشتاطاقوراطاقورلنگرود2683

117333لیسه رود تازه آباداطاقوراطاقورلنگرود2684

**لیشمهاطاقوراطاقورلنگرود2685

3183مادیان گوابراطاقوراطاقورلنگرود2686

49141محمد جعفرمحلهاطاقوراطاقورلنگرود2687

**محمدنصیرسرااطاقوراطاقورلنگرود2688

42119مرزالتاطاقوراطاقورلنگرود2689

518مالزگوابراطاقوراطاقورلنگرود2690

3586میان شکرکشاطاقوراطاقورلنگرود2691

1736نارنج بن باالاطاقوراطاقورلنگرود2692

2266نارنج بن پاییناطاقوراطاقورلنگرود2693

62176ناوسراطاقوراطاقورلنگرود2694

517نشاطاطاقوراطاقورلنگرود2695
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41107نقاره چی محلهاطاقوراطاقورلنگرود2696

717واندارکشاطاقوراطاقورلنگرود2697

517اربع گردنالت لیلاطاقورلنگرود2698

**اربه النه باالالت لیلاطاقورلنگرود2699

52149آبدنگسرالت لیلاطاقورلنگرود2700

**آتش سراالت لیلاطاقورلنگرود2701

2885آغوزچالالت لیلاطاقورلنگرود2702

50144بلوردکانالت لیلاطاقورلنگرود2703

511پشته سراالت لیلاطاقورلنگرود2704

**پلدرهالت لیلاطاقورلنگرود2705

823پیتی شیمباالالت لیلاطاقورلنگرود2706

1127پیتی شیمپایینالت لیلاطاقورلنگرود2707

37102پیشکوه پایینالت لیلاطاقورلنگرود2708

**پیشکوه باالالت لیلاطاقورلنگرود2709

3397تازه آبادالت لیلاطاقورلنگرود2710

515تاشکالالت لیلاطاقورلنگرود2711

2041چالدشتالت لیلاطاقورلنگرود2712

3176چلیکیالت لیلاطاقورلنگرود2713

1753چنگولالت لیلاطاقورلنگرود2714

62184چهارسوپشتهالت لیلاطاقورلنگرود2715

3185حسین آبادالت لیلاطاقورلنگرود2716

74193خاله سرالت لیلاطاقورلنگرود2717

2564زرگوشالت لیلاطاقورلنگرود2718

44139سرلیلهالت لیلاطاقورلنگرود2719

1132سنگتاشالت لیلاطاقورلنگرود2720

67169سیاه منسه باالالت لیلاطاقورلنگرود2721

81222سیاه منسه پائینالت لیلاطاقورلنگرود2722

1948شصتانرودباالالت لیلاطاقورلنگرود2723

1232شصتانرودپائینالت لیلاطاقورلنگرود2724
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2561علی آباد سراالت لیلاطاقورلنگرود2725

**فابیلیالت لیلاطاقورلنگرود2726

**فبلشهالت لیلاطاقورلنگرود2727

820فی آبالت لیلاطاقورلنگرود2728

**کاس خوردهالت لیلاطاقورلنگرود2729

**کته خورته باالالت لیلاطاقورلنگرود2730

926کته خورته پایینالت لیلاطاقورلنگرود2731

53160کل چالالت لیلاطاقورلنگرود2732

179494کهلستانالت لیلاطاقورلنگرود2733

48گرسک باالالت لیلاطاقورلنگرود2734

95263گرسک پائینالت لیلاطاقورلنگرود2735

1233گنج علی سراالت لیلاطاقورلنگرود2736

247708الت لیلالت لیلاطاقورلنگرود2737

2369التهالت لیلاطاقورلنگرود2738

**لیارودالت لیلاطاقورلنگرود2739

1133لیاشورسراي استادولیالت لیلاطاقورلنگرود2740

1750لیاشورسراي سفلیالت لیلاطاقورلنگرود2741

1945لیاشورسراي علیاالت لیلاطاقورلنگرود2742

**لیشاکوهالت لیلاطاقورلنگرود2743

1742میان گوابرالت لیلاطاقورلنگرود2744

**هلودشتالت لیلاطاقورلنگرود2745

172480باالسالکویهدریاسرکوملهلنگرود2746

332873پایین سالکویهدریاسرکوملهلنگرود2747

234650پائین قاضی محلهدریاسرکوملهلنگرود2748

94265خالجیردریاسرکوملهلنگرود2749

1,0512,940دریاسردریاسرکوملهلنگرود2750

212536سیگاروددریاسرکوملهلنگرود2751

5761,647کلیدبردریاسرکوملهلنگرود2752

91267گالب محلهدریاسرکوملهلنگرود2753
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371980مالطدریاسرکوملهلنگرود2754

334894پرشکوهمریدانکوملهلنگرود2755

249682حاجی سرامریدانکوملهلنگرود2756

3191دادقان سرامریدانکوملهلنگرود2757

126319سلوشمریدانکوملهلنگرود2758

2782سیاه کردگوابرمریدانکوملهلنگرود2759

**صفرسرامریدانکوملهلنگرود2760

214642کیاگهانمریدانکوملهلنگرود2761

55146لشهمریدانکوملهلنگرود2762

2355لیارج دمهمریدانکوملهلنگرود2763

141389لیسه رودمریدانکوملهلنگرود2764

4131,129مریدانمریدانکوملهلنگرود2765

211532باالپاپکیادهچافمرکزيلنگرود2766

42109پشت هللا سرچافمرکزيلنگرود2767

48120تازه آبادچافمرکزيلنگرود2768

2150حسن آبادچافمرکزيلنگرود2769

286763خالکیاسرچافمرکزيلنگرود2770

296821سادات محلهچافمرکزيلنگرود2771

1735اسماعیل سرادیوشلمرکزيلنگرود2772

2669آبچالکیدیوشلمرکزيلنگرود2773

3077آخوند محلهدیوشلمرکزيلنگرود2774

188502بازارده گلباغدیوشلمرکزيلنگرود2775

60149باالمحله نالکیاشردیوشلمرکزيلنگرود2776

79208پائین محله نالکیاشردیوشلمرکزيلنگرود2777

106271جدانوکردیوشلمرکزيلنگرود2778

99281حاج ابراهیم دهدیوشلمرکزيلنگرود2779

1127خالیا کلدیوشلمرکزيلنگرود2780

122343خراط محلهدیوشلمرکزيلنگرود2781

7772,094دیوشلدیوشلمرکزيلنگرود2782
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45142دیوشل پشتهدیوشلمرکزيلنگرود2783

60150سادات محلهدیوشلمرکزيلنگرود2784

109296سیاهکلدهدیوشلمرکزيلنگرود2785

3741,061طالش محلهدیوشلمرکزيلنگرود2786

**عطاکوهدیوشلمرکزيلنگرود2787

352989کوشالشاددیوشلمرکزيلنگرود2788

411گاچه وردیوشلمرکزيلنگرود2789

53134گالش کالم لیال کوهدیوشلمرکزيلنگرود2790

155410لوکالیهدیوشلمرکزيلنگرود2791

5641,885لیالکوهدیوشلمرکزيلنگرود2792

3731,127موبنداندیوشلمرکزيلنگرود2793

342830دریاکنارگل سفیدمرکزيلنگرود2794

297740فتیدهگل سفیدمرکزيلنگرود2795

2977گالش خالهگل سفیدمرکزيلنگرود2796

286694گل سفیدگل سفیدمرکزيلنگرود2797

113372امامزاده شفیعشاندرمنشاندرمنماسال2798

68214انجیالنشاندرمنشاندرمنماسال2799

220700اولمشاندرمنشاندرمنماسال2800

**آرنجپاشاندرمنشاندرمنماسال2801

**بروج راهشاندرمنشاندرمنماسال2802

49160بنه سراشاندرمنشاندرمنماسال2803

97307بی تمشاندرمنشاندرمنماسال2804

235753پاشکمشاندرمنشاندرمنماسال2805

60198پشدشاندرمنشاندرمنماسال2806

67201پلنگ سراشاندرمنشاندرمنماسال2807

66212پنگاپشتشاندرمنشاندرمنماسال2808

69255تالب درهشاندرمنشاندرمنماسال2809

252808چاله سراشاندرمنشاندرمنماسال2810

**چاي خالهشاندرمنشاندرمنماسال2811
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151497چپه زادشاندرمنشاندرمنماسال2812

619چورك موزانشاندرمنشاندرمنماسال2813

2377چیت بنشاندرمنشاندرمنماسال2814

518حاجی بیجار و جاس نسشاندرمنشاندرمنماسال2815

179560خرف کورهشاندرمنشاندرمنماسال2816

**خشکه دریاشاندرمنشاندرمنماسال2817

207651درانشاندرمنشاندرمنماسال2818

3286رزین دولشاندرمنشاندرمنماسال2819

48154زرابچهشاندرمنشاندرمنماسال2820

423زرددولشاندرمنشاندرمنماسال2821

**سرخه سنگانشاندرمنشاندرمنماسال2822

**سیاه کوهشاندرمنشاندرمنماسال2823

236764سیاه مردشاندرمنشاندرمنماسال2824

114369شالکهشاندرمنشاندرمنماسال2825

**عنبرادولشاندرمنشاندرمنماسال2826

**کوبنشاندرمنشاندرمنماسال2827

68215کفودشاندرمنشاندرمنماسال2828

**کفودمژدهشاندرمنشاندرمنماسال2829

82251کیش خالهشاندرمنشاندرمنماسال2830

200646گسکمینجانشاندرمنشاندرمنماسال2831

**گلوکوهشاندرمنشاندرمنماسال2832

**لتشتشاندرمنشاندرمنماسال2833

**لچورشاندرمنشاندرمنماسال2834

**لل کنشاندرمنشاندرمنماسال2835

2790مشه کهشاندرمنشاندرمنماسال2836

171545معافشاندرمنشاندرمنماسال2837

**ممازدولشاندرمنشاندرمنماسال2838

251746نیالششاندرمنشاندرمنماسال2839

101366وزمترشاندرمنشاندرمنماسال2840
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267803اسطلخ زیرشیخ نشینشاندرمنماسال2841

87251برگسراشیخ نشینشاندرمنماسال2842

180524پیرسراشیخ نشینشاندرمنماسال2843

212725توسه سراشیخ نشینشاندرمنماسال2844

143454چماچارشیخ نشینشاندرمنماسال2845

63174چموش دوزانشیخ نشینشاندرمنماسال2846

62183خلورجانشیخ نشینشاندرمنماسال2847

77235دلیجانشیخ نشینشاندرمنماسال2848

150474سیاه دولهشیخ نشینشاندرمنماسال2849

209631شیخ نشینشیخ نشینشاندرمنماسال2850

190533قرانشیخ نشینشاندرمنماسال2851

79239کوره جانشیخ نشینشاندرمنماسال2852

2582گرمسرشیخ نشینشاندرمنماسال2853

2668ملک بگورشیخ نشینشاندرمنماسال2854

85262ملک جهانشیخ نشینشاندرمنماسال2855

123330میرمحلهشیخ نشینشاندرمنماسال2856

175517آهکالنحومهمرکزيماسال2857

75223پیرسراحومهمرکزيماسال2858

230679خانقاه برحومهمرکزيماسال2859

202602خودبچرحومهمرکزيماسال2860

103299درخانهحومهمرکزيماسال2861

243725دوله ماللحومهمرکزيماسال2862

69204سیدمحلهحومهمرکزيماسال2863

184547کوچکامحومهمرکزيماسال2864

65185کیشخانیحومهمرکزيماسال2865

114335گاومیشبانحومهمرکزيماسال2866

194622گیله سراحومهمرکزيماسال2867

45138لنگحومهمرکزيماسال2868

214664مرکیهحومهمرکزيماسال2869
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131430میله سراحومهمرکزيماسال2870

282853وردومحومهمرکزيماسال2871

3951,186وشمه سراحومهمرکزيماسال2872

2885اسب ریسهماسالمرکزيماسال2873

**تاالرگاهماسالمرکزيماسال2874

49138تبرسراماسالمرکزيماسال2875

64212توت نساءماسالمرکزيماسال2876

127419چسلیماسالمرکزيماسال2877

2474خرومماسالمرکزيماسال2878

**خونماسالمرکزيماسال2879

79خوي دولماسالمرکزيماسال2880

45118دول کوهماسالمرکزيماسال2881

415ریزه مندانماسالمرکزيماسال2882

103307سراکهماسالمرکزيماسال2883

2782سلیم آبادماسالمرکزيماسال2884

**سوته چالهماسالمرکزيماسال2885

**سوته کشماسالمرکزيماسال2886
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