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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**امام زاده سید عیسیارکوازيچوارایالم1

1245اناركارکوازيچوارایالم2

620اواره (بهارستان)ارکوازيچوارایالم3

58234آوه زاارکوازيچوارایالم4

1031بان امرودارکوازيچوارایالم5

**بان زیارتارکوازيچوارایالم6

42163بان سروارکوازيچوارایالم7

**بان سوهانارکوازيچوارایالم8

831بان کل والیارکوازيچوارایالم9

2066بان ویزهارکوازيچوارایالم10

527برجعلیارکوازيچوارایالم11

1457بگ بگ بان خشگارکوازيچوارایالم12

**بوالحسنارکوازيچوارایالم13

48165پاردهارکوازيچوارایالم14

**پاسگاه راهنمایی ورانندگی چوارارکوازيچوارایالم15

**پاالیشگاه پتروشیمیارکوازيچوارایالم16

**پاالیشگاه گازارکوازيچوارایالم17

519پلک گردلارکوازيچوارایالم18

35140پلک لکارکوازيچوارایالم19

**پلکانهارکوازيچوارایالم20

**تازه آباد مله سیاهارکوازيچوارایالم21

**تنگ حمامارکوازيچوارایالم22

**چشمه سرخارکوازيچوارایالم23

828چشمه شیرالیارکوازيچوارایالم24

824چقاکبودارکوازيچوارایالم25

36130چگاارکوازيچوارایالم26

1142چم ژیهارکوازيچوارایالم27

جدول آبادي هاي استان ایالم به تفکیک عناصر جغرافیایی به همراه جمعیت و خانوار
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**چم شاطرارکوازيچوارایالم28

**چمساردارکوازيچوارایالم29

**چنارگارکوازيچوارایالم30

2069چنانارکوازيچوارایالم31

1243حاجی بختیارارکوازيچوارایالم32

**داربیدارکوازيچوارایالم33

**داره میرناصرارکوازيچوارایالم34

28108راه سفیدارکوازيچوارایالم35

**راهداري تونلارکوازيچوارایالم36

**زمزمانارکوازيچوارایالم37

**سرکمرارکوازيچوارایالم38

823سلطان آبادارکوازيچوارایالم39

**سنجاویانارکوازيچوارایالم40

826شهرك صنعتی ایالمارکوازيچوارایالم41

1452شهیدرجاییارکوازيچوارایالم42

49طاق تاويارکوازيچوارایالم43

**قلعه دولگارکوازيچوارایالم44

2999گلزارحدادارکوازيچوارایالم45

81311گله جارارکوازيچوارایالم46

59224الشکنارکوازيچوارایالم47

**مرغداري 25000قطعه اي چوارارکوازيچوارایالم48

2841,088مورتارکوازيچوارایالم49

**ندامتگاه دال آبارکوازيچوارایالم50

32103هرکبودگلزارارکوازيچوارایالم51

**ایست بازرسی میمک- بیجاربولیچوارایالم52

2792پاچم دهارونبولیچوارایالم53

**پاچه انجیربولیچوارایالم54

**پاسگاه تنگ بیجاربولیچوارایالم55

**پاسگاه مرزي میمکبولیچوارایالم56
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**پاسگاه مرزي هالله جنوبیبولیچوارایالم57

**پاسگاه مرزي هالله شمالیبولیچوارایالم58

30105پاقلعهبولیچوارایالم59

**تلخ اببولیچوارایالم60

33123چمن سیدمحمدبولیچوارایالم61

1346دارتوتبولیچوارایالم62

417ریزه وندبولیچوارایالم63

411سر پیتکبولیچوارایالم64

927سر تنگ بیجاربولیچوارایالم65

1249سرچم دهارونبولیچوارایالم66

422سرچم لوبولیچوارایالم67

**سنگ شکن میمکبولیچوارایالم68

**شرکت گاز تنگ بیجاربولیچوارایالم69

**شیرین اببولیچوارایالم70

**عبدالرحمنبولیچوارایالم71

1786قبلهبولیچوارایالم72

**کبوترکنابولیچوارایالم73

**کمانه کبودبولیچوارایالم74

932گره چقابولیچوارایالم75

**گالل شهدائبولیچوارایالم76

80292گنجوانبولیچوارایالم77

1452میرمکانبولیچوارایالم78

1656ورحال  چشمه رمضانبولیچوارایالم79

**باریک ابعلیشروانسیوانایالم80

**بایملهعلیشروانسیوانایالم81

2761,037پاگل گرابعلیشروانسیوانایالم82

827چال سرعلیشروانسیوانایالم83

**چم کبودعلیشروانسیوانایالم84

726چمن گلعلیشروانسیوانایالم85
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133493چنارباشیعلیشروانسیوانایالم86

**دارحلهعلیشروانسیوانایالم87

618رضا آبادعلیشروانسیوانایالم88

2894زیفلعلیشروانسیوانایالم89

1867گنجهعلیشروانسیوانایالم90

**گهوارهعلیشروانسیوانایالم91

**تانیشهمیش خاصسیوانایالم92

6212,237جعفرآبادمیش خاصسیوانایالم93

70284چاویزمیش خاصسیوانایالم94

**چپه سورگهمیش خاصسیوانایالم95

37139چشمه داويمیش خاصسیوانایالم96

96339چنگینه قجرمیش خاصسیوانایالم97

413چهارراهمیش خاصسیوانایالم98

179618حسین آبادمیش خاصسیوانایالم99

145614حیدرآبادمیش خاصسیوانایالم100

**خرگ آبمیش خاصسیوانایالم101

85346داروندمیش خاصسیوانایالم102

33123زردالوآبادمیش خاصسیوانایالم103

933سربیشهمیش خاصسیوانایالم104

54181شان کبودمیش خاصسیوانایالم105

46169طوالبمیش خاصسیوانایالم106

74271کله کبودمیش خاصسیوانایالم107

416گاوزمیش خاصسیوانایالم108

217789محمودآبادمیش خاصسیوانایالم109

**مله پنجابمیش خاصسیوانایالم110

**مله گل زردمیش خاصسیوانایالم111

3121,046میدانمیش خاصسیوانایالم112

**ایستگاه مخابراتی مانشتده پائینمرکزيایالم113

9043,315بانقالنده پائینمرکزيایالم114
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**بیمارستان شهیدسلیمیده پائینمرکزيایالم115

**پادگان امام خمینی /تیپ امیرالمومنین (ع)ده پائینمرکزيایالم116

1,2414,480چال سراده پائینمرکزيایالم117

**سرپرستی منطقه حفاظت شده مانشت وقالرنگده پائینمرکزيایالم118

110401شهرك قدسده پائینمرکزيایالم119

4071,538فاطمیهده پائینمرکزيایالم120

**متلوانده پائینمرکزيایالم121

**مرکز آموزشی شهیدفرجیانزادهده پائینمرکزيایالم122

1,0523,992هفت چشمهده پائینمرکزيایالم123

41150بلیینکشوريمرکزيایالم124

**جوزانوندکشوريمرکزيایالم125

2178چشمه بیدکشوريمرکزيایالم126

260973چشمه کبودکشوريمرکزيایالم127

1,4405,092شهیدکشوريکشوريمرکزيایالم128

**کیلسکشوريمرکزيایالم129

3831,494مهدي آبادکشوريمرکزيایالم130

**وریزکشوريمرکزيایالم131

34117باباگیرزرنهزرنهایوان132

76317باسکله گرمهزرنهزرنهایوان133

95373ترنزرنهزرنهایوان134

623چشمه مروزرنهزرنهایوان135

208772چهارملهزرنهزرنهایوان136

80283چهل زرعیزرنهزرنهایوان137

**درگهزرنهزرنهایوان138

**دن خان احمدزرنهزرنهایوان139

**دیزگرانزرنهزرنهایوان140

716روانزرنهزرنهایوان141

**سنگ شکن امیريزرنهزرنهایوان142

**سنگ شکن ناصريزرنهزرنهایوان143
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**شبکه آبرسانی دشت زرنهزرنهزرنهایوان144

59200شورابه خورانزرنهزرنهایوان145

**شیرپناهزرنهزرنهایوان146

830صداقتزرنهزرنهایوان147

**قرارگاه غربزرنهزرنهایوان148

**کوچهرزرنهزرنهایوان149

**کوشکزرنهزرنهایوان150

**گرمهزرنهزرنهایوان151

**مجتمع کشتارگاهی سپیدمرغ مانشتزرنهزرنهایوان152

**مرغداري نظريزرنهزرنهایوان153

**مزرعه تیمانهزرنهزرنهایوان154

**مزرعه گاومهرزرنهزرنهایوان155

**منطقه نظامی چهل زرعیزرنهزرنهایوان156

**میانزرنهزرنهایوان157

**میاندارزرنهزرنهزرنهایوان158

723میوانهزرنهزرنهایوان159

**ورن سرازرنهزرنهایوان160

38144ویلهزرنهزرنهایوان161

**بان چنارکالنزرنهایوان162

**بان علگکالنزرنهایوان163

**پلنگ کناکالنزرنهایوان164

528پلیهکالنزرنهایوان165

**تبركکالنزرنهایوان166

**تعلکالنزرنهایوان167

**توه سیهکالنزرنهایوان168

**جل خورکالنزرنهایوان169

1245حاجی حاضرکالنزرنهایوان170

**دارزلیخاکالنزرنهایوان171

104338داروندسرتنگکالنزرنهایوان172
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**درگکالنزرنهایوان173

**ذیچ شارزولکالنزرنهایوان174

**ژیروزنکالنزرنهایوان175

**سان نیريکالنزرنهایوان176

**سپاهکالنزرنهایوان177

**سد کنگیرکالنزرنهایوان178

1134سرتنگکالنزرنهایوان179

**سیاه گلکالنزرنهایوان180

2599شاله شوريکالنزرنهایوان181

**قپه چالکالنزرنهایوان182

138558کپنه کرانکالنزرنهایوان183

150532کالنکالنزرنهایوان184

**کهرسرکالنزرنهایوان185

**گاومیشانکالنزرنهایوان186

622گیالنهکالنزرنهایوان187

**مزرعه بان بکرکالنزرنهایوان188

**مزرعه کاژابکالنزرنهایوان189

**ملیه خاتونکالنزرنهایوان190

60210میرعلمدارکالنزرنهایوان191

**ناخورهکالنزرنهایوان192

44176نهرخان سفلیکالنزرنهایوان193

105402نهرخان علیاکالنزرنهایوان194

**ویله مالمالکالنزرنهایوان195

**امامزاده سیدعبدالهسرابمرکزيایوان196

**پاسگاه نگهبانی تونلسرابمرکزيایوان197

**چاالنچی سفلیسرابمرکزيایوان198

102405چاالنچی علیاسرابمرکزيایوان199

**چشمه سفیدسرابمرکزيایوان200

2070خرابانان سفلیسرابمرکزيایوان201
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50178خرابانان علیاسرابمرکزيایوان202

100349دارابسرابمرکزيایوان203

75277دوبیران سفلیسرابمرکزيایوان204

249883دوبیران علیاسرابمرکزيایوان205

4151,413سراب /دولت آباد/سرابمرکزيایوان206

**شهر تاریخی گم گمسرابمرکزيایوان207

2073شیره چقاچاالنچیسرابمرکزيایوان208

**کاپورهسرابمرکزيایوان209

44157کل کل علیاسرابمرکزيایوان210

**کلگه جمالسرابمرکزيایوان211

**گاوداري امامیسرابمرکزيایوان212

**گاوداري صیدعباسسرابمرکزيایوان213

**گاوداري غالمیسرابمرکزيایوان214

72275گاوسوارسرابمرکزيایوان215

**گورخرم خرابانانسرابمرکزيایوان216

**مجتمع گاوداري فارغ التحصیالن (1)سرابمرکزيایوان217

620مجتمع گاوداري فارغ التحصیالن(2)سرابمرکزيایوان218

**مرغداري شهبازيسرابمرکزيایوان219

**مرغداري کریمیانسرابمرکزيایوان220

**مرغداري محمد کریمیسرابمرکزيایوان221

**مزرعه کشاورزي بانکولسرابمرکزيایوان222

414نسارهلشیسرابمرکزيایوان223

**هلشی علیاسرابمرکزيایوان224

817اسماعیلی سفلینبوتمرکزيایوان225

**اسماعیلی علیانبوتمرکزيایوان226

832برزه خوراننبوتمرکزيایوان227

2697بلییننبوتمرکزيایوان228

116395پلنگردنبوتمرکزيایوان229

**پمپ بنزیننبوتمرکزيایوان230
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2075جوب گوهرسفلینبوتمرکزيایوان231

90324جوب گوهرعلیانبوتمرکزيایوان232

**چفتهنبوتمرکزيایوان233

2181چقاماهینبوتمرکزيایوان234

31119حصارشاوهنبوتمرکزيایوان235

27103خوران سفلینبوتمرکزيایوان236

125503خوران علیانبوتمرکزيایوان237

102346ساتیاننبوتمرکزيایوان238

**سایت لرزه نگاري سایتیاننبوتمرکزيایوان239

623شریفنبوتمرکزيایوان240

52180شورابه ملکنبوتمرکزيایوان241

4331,509شهرك نبوتنبوتمرکزيایوان242

140497شهرك اندیشهنبوتمرکزيایوان243

48157علیگهنبوتمرکزيایوان244

189661کله جوبنبوتمرکزيایوان245

2261لینجاب شریفنبوتمرکزيایوان246

1555ماژیننبوتمرکزيایوان247

107394ماژین میانه سرخنبوتمرکزيایوان248

2076نرگسینبوتمرکزيایوان249

93320نهرغالم ویسنبوتمرکزيایوان250

**ونیت سفلینبوتمرکزيایوان251

52175ونیت علیانبوتمرکزيایوان252

**دریاچه هاي دو قلوي  آبدانانسراب باغسراب باغآبدانان253

217845ژیورسراب باغسراب باغآبدانان254

35142سرابنقلسراب باغسراب باغآبدانان255

258853سرپلهسراب باغسراب باغآبدانان256

**سرکوههسراب باغسراب باغآبدانان257

44181سیاه گاوسراب باغسراب باغآبدانان258

**شلتسراب باغسراب باغآبدانان259
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**شهرك صنعتیسراب باغسراب باغآبدانان260

**قدرتیسراب باغسراب باغآبدانان261

47177گل گل سفلیسراب باغسراب باغآبدانان262

107396گل گل علیاسراب باغسراب باغآبدانان263

517مژارهسراب باغسراب باغآبدانان264

**بان گنبدوچ کبودسراب باغآبدانان265

**چم کبودملک جمشیدوچ کبودسراب باغآبدانان266

174621وچکابوچ کبودسراب باغآبدانان267

38163وچکبودسفلیوچ کبودسراب باغآبدانان268

55209وچکبودعلیاوچ کبودسراب باغآبدانان269

3301,322اب انارآب انارکالتآبدانان270

934چپوراستآب انارکالتآبدانان271

723چرملآب انارکالتآبدانان272

**چشمه شیرین شاه احمدآب انارکالتآبدانان273

37148حونگهآب انارکالتآبدانان274

67240سیاه گلآب انارکالتآبدانان275

1151علی آبادآب انارکالتآبدانان276

**کوشکآب انارکالتآبدانان277

88301هلیوهآب انارکالتآبدانان278

2488ابطاف سفلیمورموريکالتآبدانان279

28117ابطاف علیامورموريکالتآبدانان280

**ایستگاه علوفهمورموريکالتآبدانان281

**پنج برارمورموريکالتآبدانان282

1466تپه حمام سفلیمورموريکالتآبدانان283

37165تپه حمام علیامورموريکالتآبدانان284

1555تپه حمام وسطیمورموريکالتآبدانان285

**تولید قارچمورموريکالتآبدانان286

**جانستانمورموريکالتآبدانان287

30124چشمه شیرین رشنومورموريکالتآبدانان288

صفحه 10



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1038چم شاالنمورموريکالتآبدانان289

**ذل زمان درهمورموريکالتآبدانان290

**سایت مخابراتی مورموريمورموريکالتآبدانان291

**سد موالبمورموريکالتآبدانان292

**طرح کشاورزي کالتمورموريکالتآبدانان293

**کن احمدخانمورموريکالتآبدانان294

**کنارجهانگیرمورموريکالتآبدانان295

**گچ راغمورموريکالتآبدانان296

838گلهیمورموريکالتآبدانان297

45166لرغهمورموريکالتآبدانان298

415لرغه سفلیمورموريکالتآبدانان299

1037مصطفاییمورموريکالتآبدانان300

520موالب علیامورموريکالتآبدانان301

927موالبسفلیمورموريکالتآبدانان302

**ایستگاه رادیو تلویزیونجابرانصارمرکزيآبدانان303

76281بانکت /شمشیرآباد/جابرانصارمرکزيآبدانان304

**پادگان قدسجابرانصارمرکزيآبدانان305

4061,465پشت قلعهجابرانصارمرکزيآبدانان306

224806جابرانصارجابرانصارمرکزيآبدانان307

3511,202چم کبودجابرانصارمرکزيآبدانان308

**دستوارجابرانصارمرکزيآبدانان309

825دیونهجابرانصارمرکزيآبدانان310

**سیاه دولجابرانصارمرکزيآبدانان311

8072,860شهرك هزارانیجابرانصارمرکزيآبدانان312

1242طلورجابرانصارمرکزيآبدانان313

**فرودگاه نیروي هواییجابرانصارمرکزيآبدانان314

**ماکروویوومخابراتجابرانصارمرکزيآبدانان315

61229ماهوتهجابرانصارمرکزيآبدانان316

**منطقه ممنوعه سایتجابرانصارمرکزيآبدانان317
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**ورگرجابرانصارمرکزيآبدانان318

4541,608هفت چشمهجابرانصارمرکزيآبدانان319

**یخیجابرانصارمرکزيآبدانان320

49ارادانماسبیمرکزيآبدانان321

225901انجیره وتیشه کندماسبیمرکزيآبدانان322

**راهدارخانه کبیرکوهماسبیمرکزيآبدانان323

1455سیاه خانیماسبیمرکزيآبدانان324

525شیالبماسبیمرکزيآبدانان325

629قدح باالماسبیمرکزيآبدانان326

**قدح پائینماسبیمرکزيآبدانان327

1137کله گرازماسبیمرکزيآبدانان328

**گرازان پایینماسبیمرکزيآبدانان329

2971,116گندابماسبیمرکزيآبدانان330

247848ابهرپاییندوستانمرکزيبدره331

**بان هالن پاییندوستانمرکزيبدره332

92316بانهالندوستانمرکزيبدره333

1138پشت ارشتدوستانمرکزيبدره334

**چشمه ماهی باالدوستانمرکزيبدره335

**چشمه ماهی پاییندوستانمرکزيبدره336

**چمچه زردوستانمرکزيبدره337

**داربیددوستانمرکزيبدره338

**شن و ماسه شهرداري بدرهدوستانمرکزيبدره339

**شیلهدوستانمرکزيبدره340

**کارخانه الکل سازيدوستانمرکزيبدره341

**مزرعه له الردوستانمرکزيبدره342

2076مله صفرخاندوستانمرکزيبدره343

**میان کناندوستانمرکزيبدره344

5401,931ولی عصردوستانمرکزيبدره345

**اسیاولهکلممرکزيبدره346
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**انارهرکلممرکزيبدره347

**انارهر (جدید)کلممرکزيبدره348

**ترشککلممرکزيبدره349

2186تلخاب باالکلممرکزيبدره350

33128جابرکلممرکزيبدره351

828چنارجافريکلممرکزيبدره352

1761خوش قدمکلممرکزيبدره353

**کرزاکلممرکزيبدره354

186702کلم باالکلممرکزيبدره355

2294کلم پایینکلممرکزيبدره356

**گاوانکلممرکزيبدره357

**مزرعه بردسرخهکلممرکزيبدره358

**مزرعه خیبرکلممرکزيبدره359

**مزرعه دریزانکلممرکزيبدره360

40122موسیکلممرکزيبدره361

**امامزاده زید بن حمزهزرانگوشهندمینیبدره362

202772تلخابزرانگوشهندمینیبدره363

4091,444زرانگوشزرانگوشهندمینیبدره364

142631زیدزرانگوشهندمینیبدره365

167711گله دارزرانگوشهندمینیبدره366

169658اب چشمههندمینیهندمینیبدره367

**امام زاده پیر محمدهندمینیهندمینیبدره368

33139آهنگرانهندمینیهندمینیبدره369

3201,125چشمه شیرینهندمینیهندمینیبدره370

**دامداريهندمینیهندمینیبدره371

81336دول گالبهندمینیهندمینیبدره372

**سد ونیروگاه سیمرههندمینیهندمینیبدره373

2491فدكهندمینیهندمینیبدره374

31133کله مردهندمینیهندمینیبدره375
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224788گچ کوبانهندمینیهندمینیبدره376

**مزرعه برافتابهندمینیهندمینیبدره377

**مزرعه پشته زرانگوشهندمینیهندمینیبدره378

2275هرانمرهندمینیهندمینیبدره379

**بانبور فرخینوندبیجنوندزاگرسچرداول380

127478برافتاب بیبیجنوندزاگرسچرداول381

1453برافتاب چاالب زردبیجنوندزاگرسچرداول382

835برآفتاب چاالب زرد (جدید)بیجنوندزاگرسچرداول383

2381بالوه تره علیابیجنوندزاگرسچرداول384

66237بالوه خشکهبیجنوندزاگرسچرداول385

**پاسگاه انتظامی مله مازگبیجنوندزاگرسچرداول386

938پهنه بربیجنوندزاگرسچرداول387

**تاسیسات سدسازبنبیجنوندزاگرسچرداول388

415تخت بسطام سفلیبیجنوندزاگرسچرداول389

621تخت بسطام علیابیجنوندزاگرسچرداول390

1565جوب بوربیجنوندزاگرسچرداول391

1771جوب سرخ سفلیبیجنوندزاگرسچرداول392

2288جوب شلهبیجنوندزاگرسچرداول393

25105چقابلکبیجنوندزاگرسچرداول394

28112چقاسبزبیجنوندزاگرسچرداول395

**چم پوشبیجنوندزاگرسچرداول396

36108چمچرودبیجنوندزاگرسچرداول397

2591دره چپیبیجنوندزاگرسچرداول398

826دول زردبیجنوندزاگرسچرداول399

1648دول کالنبیجنوندزاگرسچرداول400

**زالواببیجنوندزاگرسچرداول401

124469زیرتنگبیجنوندزاگرسچرداول402

1244سرچقابیجنوندزاگرسچرداول403

2484سعدآبادبیجنوندزاگرسچرداول404
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55186شورابه مراتعبیجنوندزاگرسچرداول405

155511طاق گاورینبیجنوندزاگرسچرداول406

1347علیمرادخانی سفلیبیجنوندزاگرسچرداول407

36126علیمرادخانی علیابیجنوندزاگرسچرداول408

**غیببیجنوندزاگرسچرداول409

1450قاسم آبادبیجنوندزاگرسچرداول410

49218کلنگبربیجنوندزاگرسچرداول411

2585کله قطارسفلیبیجنوندزاگرسچرداول412

1141کله قطارعلیابیجنوندزاگرسچرداول413

45190کمولبیجنوندزاگرسچرداول414

**کمول محمد زمانبیجنوندزاگرسچرداول415

39141نسارچاالب زردبیجنوندزاگرسچرداول416

1568نورآبادبیجنوندزاگرسچرداول417

1244نیدوله سفلیبیجنوندزاگرسچرداول418

2785نیدوله علیابیجنوندزاگرسچرداول419

**هرقوشبیجنوندزاگرسچرداول420

27106هلتبیجنوندزاگرسچرداول421

2293باریکه فرخینوندقلعهزاگرسچرداول422

**پشته کبودقلعهزاگرسچرداول423

2882پلکانهقلعهزاگرسچرداول424

**پلکانه سفلیقلعهزاگرسچرداول425

622پلکیلقلعهزاگرسچرداول426

1238تنگ زرده فرخینوندقلعهزاگرسچرداول427

**چاالبقلعهزاگرسچرداول428

**چقاشفیعقلعهزاگرسچرداول429

66228چم بورفرخینوندقلعهزاگرسچرداول430

**دره گنوژقلعهزاگرسچرداول431

1132زیچقلعهزاگرسچرداول432

413سرگل فرخینوندقلعهزاگرسچرداول433
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240773شله کشقلعهزاگرسچرداول434

68214کورگقلعهزاگرسچرداول435

**گیزالنقلعهزاگرسچرداول436

1035مله شیرخانقلعهزاگرسچرداول437

107395میان قلعهقلعهزاگرسچرداول438

2786چیتالنزنجیرهشبابچرداول439

221750زنجیره سفلیزنجیرهشبابچرداول440

7862,724زنجیره علیازنجیرهشبابچرداول441

**سلیندر پرکنی سرابلهزنجیرهشبابچرداول442

73257گلمهزنجیرهشبابچرداول443

**مزرعه خرمهزنجیرهشبابچرداول444

49162موشکانزنجیرهشبابچرداول445

**هنرستان شبانه روزيزنجیرهشبابچرداول446

**باغله سفلیشبابشبابچرداول447

64233باغله علیاشبابشبابچرداول448

54208برده بلشبابشبابچرداول449

**پلیس راه حمیل - ایالمشبابشبابچرداول450

725تنگقیرشبابشبابچرداول451

76263جوب سرخ علیاشبابشبابچرداول452

826جوب شیر علیشبابشبابچرداول453

1456چم کبودشبابشبابچرداول454

68231چمقولهشبابشبابچرداول455

32114دارتوتشبابشبابچرداول456

111407دراشگفتشبابشبابچرداول457

518رومیانشبابشبابچرداول458

135460سنگ سفیدشبابشبابچرداول459

**سنگ شکن آجروآسفالت نجفیشبابشبابچرداول460

**شهرك صنعتی سرابلهشبابشبابچرداول461

**شهرك صنعتی شبابشبابشبابچرداول462
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38136قریبشبابشبابچرداول463

99388لتابشبابشبابچرداول464

**مرغداري علیزادهشبابشبابچرداول465

140494هله سمشبابشبابچرداول466

**امامزاده قاسمآسمان آبادمرکزيچرداول467

**امامزاده میرحمزهآسمان آبادمرکزيچرداول468

32116بابامرادي علیاآسمان آبادمرکزيچرداول469

**پاسگاه نگهبانی قالجهآسمان آبادمرکزيچرداول470

1658پشته کل کلآسمان آبادمرکزيچرداول471

2493پشته وامرزآسمان آبادمرکزيچرداول472

267866جانجانآسمان آبادمرکزيچرداول473

**سنگ شکن تعاونی 35آسمان آبادمرکزيچرداول474

**شرکت برق سرابلهآسمان آبادمرکزيچرداول475

169638صیدنظري علیاآسمان آبادمرکزيچرداول476

40155طهماسب علیاآسمان آبادمرکزيچرداول477

135500فاطمیهآسمان آبادمرکزيچرداول478

**کارخانه ایالم چرمآسمان آبادمرکزيچرداول479

**کارخانه جوجه کشیآسمان آبادمرکزيچرداول480

4481,576کل کل علیاآسمان آبادمرکزيچرداول481

161560گدمهآسمان آبادمرکزيچرداول482

**مرغداري گوشتی جمشید زادهآسمان آبادمرکزيچرداول483

**مرغداري منت نیاآسمان آبادمرکزيچرداول484

33110میوله سفلیآسمان آبادمرکزيچرداول485

**میوله علیاآسمان آبادمرکزيچرداول486

3341,219وارگهآسمان آبادمرکزيچرداول487

1555بان قالزردالنهلیالنچرداول488

40160بان لکانزردالنهلیالنچرداول489

**بزانزردالنهلیالنچرداول490

**بیشی سفلیزردالنهلیالنچرداول491
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1032بیشی علیازردالنهلیالنچرداول492

1038پاتختزردالنهلیالنچرداول493

100389پیازآبادزردالنهلیالنچرداول494

2666پیامن سفلیزردالنهلیالنچرداول495

29104پیامن علیازردالنهلیالنچرداول496

1863پیامن وسطیزردالنهلیالنچرداول497

1035تورمزردالنهلیالنچرداول498

**تیراندازگهزردالنهلیالنچرداول499

87379چال خشکزردالنهلیالنچرداول500

1247چاله چالهزردالنهلیالنچرداول501

1348چشمه کبودزردالنهلیالنچرداول502

**رودبرهزردالنهلیالنچرداول503

31128سرچلوسکان سفلیزردالنهلیالنچرداول504

623سرچلوسکان علیازردالنهلیالنچرداول505

1239سره ویانزردالنهلیالنچرداول506

1043سول آبادزردالنهلیالنچرداول507

727سیره کانهزردالنهلیالنچرداول508

33117شاهرانزردالنهلیالنچرداول509

**شهمیارزردالنهلیالنچرداول510

523کله گهزردالنهلیالنچرداول511

1980گاو دولزردالنهلیالنچرداول512

75285گلدرهزردالنهلیالنچرداول513

836گوالبزردالنهلیالنچرداول514

1776میدرسفلیزردالنهلیالنچرداول515

45170میدرعلیازردالنهلیالنچرداول516

**نمیرزردالنهلیالنچرداول517

934ورملهزردالنهلیالنچرداول518

**ایستگاه پمپاژهلیالنهلیالنچرداول519

1140باالدشتههلیالنهلیالنچرداول520
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75252پشت تنگ سفلیهلیالنهلیالنچرداول521

90368پشت تنگ علیاهلیالنهلیالنچرداول522

33121پله کبود وسطیهلیالنهلیالنچرداول523

104388پله کبودهلیالنهلیالنچرداول524

1137تازه آبادهلیالنهلیالنچرداول525

104410تخم بلوطسفلیهلیالنهلیالنچرداول526

212739تخم بلوطعلیاهلیالنهلیالنچرداول527

246827چشمه ماهیهلیالنهلیالنچرداول528

413چم چمههلیالنهلیالنچرداول529

1034چمزردماهیزانهلیالنهلیالنچرداول530

927چناراله قلیهلیالنهلیالنچرداول531

215777خرده چشمههلیالنهلیالنچرداول532

2069داربیدکرنیهلیالنهلیالنچرداول533

94284دارپروشههلیالنهلیالنچرداول534

512داروندهلیالنهلیالنچرداول535

29105دره باریکهلیالنهلیالنچرداول536

58191زیرخاکیهلیالنهلیالنچرداول537

182675سامانهلیالنهلیالنچرداول538

137520سرچمهلیالنهلیالنچرداول539

**سنگ شکن درسا سیمرههلیالنهلیالنچرداول540

**سنگ شکن نوريهلیالنهلیالنچرداول541

50200شهبازوندهلیالنهلیالنچرداول542

132447شهرك امامهلیالنهلیالنچرداول543

3921,391شیراوند (جوب شهر )هلیالنهلیالنچرداول544

45164ظاهروندسفلیهلیالنهلیالنچرداول545

**ظاهروندعلیاهلیالنهلیالنچرداول546

1346کالتههلیالنهلیالنچرداول547

4581,600کهرههلیالنهلیالنچرداول548

2172گرابهلیالنهلیالنچرداول549
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33125ماهیزان سفلیهلیالنهلیالنچرداول550

35127ماهیزان علیاهلیالنهلیالنچرداول551

**مرغداري زرین چنگهلیالنهلیالنچرداول552

143517مهدیههلیالنهلیالنچرداول553

1754وربرهلیالنهلیالنچرداول554

**ابکرهکولکنیماژیندره شهر555

36135بان زرکهکولکنیماژیندره شهر556

2476دره دولکولکنیماژیندره شهر557

41145شهیدباهنرکولکنیماژیندره شهر558

519کولکنیکولکنیماژیندره شهر559

115427گدارنمککولکنیماژیندره شهر560

52212گرزلنگرکولکنیماژیندره شهر561

95370نصراله آباد شهیدبهشتیکولکنیماژیندره شهر562

**احمدآبادماژینماژیندره شهر563

512باقرآبادماژینماژیندره شهر564

**بخشعلی  آبادماژینماژیندره شهر565

57213پشته ماژینماژینماژیندره شهر566

522تخت نرمماژینماژیندره شهر567

**جان میرزاماژینماژیندره شهر568

1556جوادآبادماژینماژیندره شهر569

**چنارهماژینماژیندره شهر570

1438دمرودماژینماژیندره شهر571

2170دوابماژینماژیندره شهر572

67238شورهماژینماژیندره شهر573

1342شهیدرجائیماژینماژیندره شهر574

1858علی آبادماژینماژیندره شهر575

**غالم آبادماژینماژیندره شهر576

**کله بادماژینماژیندره شهر577

**کولکیماژینماژیندره شهر578
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**کوه نشینماژینماژیندره شهر579

1043گرم آبادماژینماژیندره شهر580

**گرمیشانماژینماژیندره شهر581

**لودرماژینماژیندره شهر582

**مه وازماژینماژیندره شهر583

87327میدان خلفماژینماژیندره شهر584

1976ورکمرهماژینماژیندره شهر585

925هوادولماژینماژیندره شهر586

6652,383ارموارمومرکزيدره شهر587

78267اسدآبادسفلیارمومرکزيدره شهر588

262994اسدآبادوسطیارمومرکزيدره شهر589

162611بن باباجانارمومرکزيدره شهر590

**پاسگاه انتظامی پل گاومیشانارمومرکزيدره شهر591

**پلیس راه دره شهر- پل دخترارمومرکزيدره شهر592

**تنگه بهرام چوبینارمومرکزيدره شهر593

119428جهادآبادارمومرکزيدره شهر594

269974چم ژابارمومرکزيدره شهر595

**دارکنارارمومرکزيدره شهر596

**زندان دره شهرارمومرکزيدره شهر597

**شرکت انبار نفت استان ایالمارمومرکزيدره شهر598

**شهرك صنعتیارمومرکزيدره شهر599

200712شیخ مکانارمومرکزيدره شهر600

**کارگاه تونل کبیر کوهارمومرکزيدره شهر601

**کارخانه آسفالت شهرداري دره شهرارمومرکزيدره شهر602

50194کل سفیدارمومرکزيدره شهر603

258934کله جوب علیاارمومرکزيدره شهر604

**گربیداب شورارمومرکزيدره شهر605

**ماربرهارمومرکزيدره شهر606

2690مرادآبادارمومرکزيدره شهر607
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**مزرعه بزابارمومرکزيدره شهر608

**مزرعه ورزدارمومرکزيدره شهر609

73254مهتابیارمومرکزيدره شهر610

267947اسالم آبادسفلیزرین دشتمرکزيدره شهر611

1135اسالم آبادعلیازرین دشتمرکزيدره شهر612

829الیاس آبادزرین دشتمرکزيدره شهر613

**بخش آبادزرین دشتمرکزيدره شهر614

84274بهمن آباد علیا(رشنو آباد)زرین دشتمرکزيدره شهر615

**پادگان اموزشی قدسزرین دشتمرکزيدره شهر616

65203پلنگ آبادزرین دشتمرکزيدره شهر617

49163جعفرآبادزرین دشتمرکزيدره شهر618

149526جهانگیرآبادزرین دشتمرکزيدره شهر619

1966چاله سیاهزرین دشتمرکزيدره شهر620

134493چقا پوکهزرین دشتمرکزيدره شهر621

2179چم نمشتزرین دشتمرکزيدره شهر622

**دستگردسفلیزرین دشتمرکزيدره شهر623

**دستگردعلیازرین دشتمرکزيدره شهر624

2787دشت آبادسفلیزرین دشتمرکزيدره شهر625

173600دشت آبادعلیازرین دشتمرکزيدره شهر626

120381دلفان آبادزرین دشتمرکزيدره شهر627

66214سرورآبادزرین دشتمرکزيدره شهر628

**شرکت آرد دره شهرزرین دشتمرکزيدره شهر629

4551,695عباس آبادزرین دشتمرکزيدره شهر630

37129عباسی آباد اصل مرززرین دشتمرکزيدره شهر631

45177غالم آبادزرین دشتمرکزيدره شهر632

91359فاضل آبادزرین دشتمرکزيدره شهر633

**فرودگاه دره شهرزرین دشتمرکزيدره شهر634

93322فرهادآبادزرین دشتمرکزيدره شهر635

236844قلعه تسمهزرین دشتمرکزيدره شهر636
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**کش پالنزرین دشتمرکزيدره شهر637

**کله شیرهزرین دشتمرکزيدره شهر638

1031الله زار (غارت مالگه )زرین دشتمرکزيدره شهر639

**مزرعه چم سبزعلیزرین دشتمرکزيدره شهر640

**مزرعه غالمحسینیزرین دشتمرکزيدره شهر641

230871وحدت آبادزرین دشتمرکزيدره شهر642

227802وزیرآبادزرین دشتمرکزيدره شهر643

75242هاشم آبادزرین دشتمرکزيدره شهر644

**یارآبادسفلیزرین دشتمرکزيدره شهر645

2283یارآبادعلیازرین دشتمرکزيدره شهر646

417بانه مولهسیدابراهیمزرین آباددهلران647

210771برديسیدابراهیمزرین آباددهلران648

523بوستانهسیدابراهیمزرین آباددهلران649

**بهارابسیدابراهیمزرین آباددهلران650

**پاگهسیدابراهیمزرین آباددهلران651

**چماچمسیدابراهیمزرین آباددهلران652

1889چمسرخسیدابراهیمزرین آباددهلران653

28115خربزان باالسیدابراهیمزرین آباددهلران654

1451خربزان پایینسیدابراهیمزرین آباددهلران655

**سربیشهسیدابراهیمزرین آباددهلران656

1448سرکمرسیدابراهیمزرین آباددهلران657

**قولکسیدابراهیمزرین آباددهلران658

730احمدآبادسیدناصرالدینزرین آباددهلران659

**اهنگرانسیدناصرالدینزرین آباددهلران660

**برزهسیدناصرالدینزرین آباددهلران661

**بهرام آبادسیدناصرالدینزرین آباددهلران662

**پشت اسیابسیدناصرالدینزرین آباددهلران663

**چم لوانسیدناصرالدینزرین آباددهلران664

**حیلهسیدناصرالدینزرین آباددهلران665
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**دنهسیدناصرالدینزرین آباددهلران666

**زارسیدناصرالدینزرین آباددهلران667

**زالوابسیدناصرالدینزرین آباددهلران668

105440زرابسیدناصرالدینزرین آباددهلران669

**زعفرانیسیدناصرالدینزرین آباددهلران670

1239زیتون تیمهسیدناصرالدینزرین آباددهلران671

1870علی آبادبزرگسیدناصرالدینزرین آباددهلران672

41138علی آبادکوچکسیدناصرالدینزرین آباددهلران673

**فاریاب باالسیدناصرالدینزرین آباددهلران674

**کله کلهسیدناصرالدینزرین آباددهلران675

73281گلوزه مشهدسیدناصرالدینزرین آباددهلران676

**مزیهسیدناصرالدینزرین آباددهلران677

**ورمیلسیدناصرالدینزرین آباددهلران678

61239هفتکدهسیدناصرالدینزرین آباددهلران679

**یزدغارسیدناصرالدینزرین آباددهلران680

1566اگره بیدتختانسراب میمهدهلران681

45161تختانتختانسراب میمهدهلران682

1458فرخ آبادگورابسراب میمهدهلران683

**گلخانه منصوريگورابسراب میمهدهلران684

82307گوراب سفلی /پایین /گورابسراب میمهدهلران685

73261گوراب علیا/باال/گورابسراب میمهدهلران686

**مجتمع پرورش ماهی سراب مورت میمهگورابسراب میمهدهلران687

**مرغداري حسن بیگیگورابسراب میمهدهلران688

**اب مکانانارانمرکزيدهلران689

**اشکم گاوانارانمرکزيدهلران690

**امام زاده اکبرانارانمرکزيدهلران691

**امامزاده ابراهیم قتالانارانمرکزيدهلران692

**بند انحرافی انتقال آب میمهانارانمرکزيدهلران693

69230بیشه درازانارانمرکزيدهلران694
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**پاسگاه ابوفلوانارانمرکزيدهلران695

**پاسگاه چالتانارانمرکزيدهلران696

**پاسگاه زعفرانیهانارانمرکزيدهلران697

**پاسگاه قافله جاانارانمرکزيدهلران698

**پاسگاه نصریانانارانمرکزيدهلران699

125506تم تم آبانارانمرکزيدهلران700

**چاه اسداله محمدي شماره 9انارانمرکزيدهلران701

**چاه شماره 10 شاه محمديانارانمرکزيدهلران702

**چاه شماره 6انارانمرکزيدهلران703

227845حاضر میلانارانمرکزيدهلران704

**دره گچانارانمرکزيدهلران705

412دول منیريانارانمرکزيدهلران706

831سنگرنادرانارانمرکزيدهلران707

23119شور ماهیانارانمرکزيدهلران708

279937شهرك وحدتانارانمرکزيدهلران709

**شهرك صنعتی دهلرانانارانمرکزيدهلران710

**شهرك قیرابانارانمرکزيدهلران711

105451شهرك کاورتوه طاقانارانمرکزيدهلران712

**شهرك هجرتانارانمرکزيدهلران713

**طرح زراعت سنبلانارانمرکزيدهلران714

139584فرخ آبادانارانمرکزيدهلران715

61240فرخ آباد (جدید)انارانمرکزيدهلران716

**فرودگاه موقتانارانمرکزيدهلران717

**کارگاه سد میمهانارانمرکزيدهلران718

**کارخانه گچ جواهر جنوبانارانمرکزيدهلران719

**کاوروتوه طاقانارانمرکزيدهلران720

129476گلسیريانارانمرکزيدهلران721

82260مازعبدعلی پایینانارانمرکزيدهلران722

41157مازعبدلی باالانارانمرکزيدهلران723
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**مجتمع آبگرم دهلرانانارانمرکزيدهلران724

**مرغداري دهلرانانارانمرکزيدهلران725

**مزرعه تنگه زعفرانیانارانمرکزيدهلران726

**مزرعه صادق کاوري زادهانارانمرکزيدهلران727

**مزرعه طهانارانمرکزيدهلران728

**مقر ارتشانارانمرکزيدهلران729

**میوشانانارانمرکزيدهلران730

**نصریانانارانمرکزيدهلران731

**ویلهانارانمرکزيدهلران732

1132هاویانانارانمرکزيدهلران733

**هورانارانمرکزيدهلران734

67320ابوغویرابوغویرموسیاندهلران735

**ابوقریبابوغویرموسیاندهلران736

**پاسگاه پیچ انگیزابوغویرموسیاندهلران737

**پاسگاه چم هندي2ابوغویرموسیاندهلران738

**پاسگاه ربوطابوغویرموسیاندهلران739

**پاسگاه سمیدهابوغویرموسیاندهلران740

**پاسگاه فکهابوغویرموسیاندهلران741

**تاسیسات نفتی سمیده چاه شماره 3ابوغویرموسیاندهلران742

**تاسیسات وچاههاي نفتی سمیدهابوغویرموسیاندهلران743

**چاه حشمت صفرئابوغویرموسیاندهلران744

**چاه دانشابوغویرموسیاندهلران745

**چاي حمرابوغویرموسیاندهلران746

57258چم هنديابوغویرموسیاندهلران747

**چم هندي1ابوغویرموسیاندهلران748

1064ساداتابوغویرموسیاندهلران749

**سیبورابوغویرموسیاندهلران750

35164شاخهابوغویرموسیاندهلران751

**شیخ صالح قنديابوغویرموسیاندهلران752
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76280فکهابوغویرموسیاندهلران753

**گوبت هشالابوغویرموسیاندهلران754

**محوزابوغویرموسیاندهلران755

**واحدبهره برداري شهداي چشمه خوشابوغویرموسیاندهلران756

40190ابوقریبدشت عباسموسیاندهلران757

22104امامزاده عباسدشت عباسموسیاندهلران758

125637برم پائیندشت عباسموسیاندهلران759

32139بلتادشت عباسموسیاندهلران760

25322بیت فزیهدشت عباسموسیاندهلران761

**پلیس راه دشت عباس - اندیمشکدشت عباسموسیاندهلران762

**تونل انتقال آب کرخه به دشت عباسدشت عباسموسیاندهلران763

104470ثارالهدشت عباسموسیاندهلران764

**چاه 11مزرعه حاجی حسنونددشت عباسموسیاندهلران765

**چاه 12 حسن دچیدشت عباسموسیاندهلران766

**چاه 13کاظم روئیندشت عباسموسیاندهلران767

**چاه 20 عبدالحسین یسانیدشت عباسموسیاندهلران768

**چاه 28کریم جمشیديدشت عباسموسیاندهلران769

**چاه 30لهراسبی 1دشت عباسموسیاندهلران770

**چاه 32لطفعلی رحیم خانیدشت عباسموسیاندهلران771

**چاه 33کسعلی حسین پوردشت عباسموسیاندهلران772

**چاه 34 قدرت جمشیدي نژاددشت عباسموسیاندهلران773

**چاه 38علیرضاخاکرنگدشت عباسموسیاندهلران774

**چاه 39مزرعه حسین خان رحیم خانیدشت عباسموسیاندهلران775

**چاه 40خسروشرفیاندشت عباسموسیاندهلران776

**چاه 41خطیب درتاجدشت عباسموسیاندهلران777

**چاه 50خطیب درتاج باالدشت عباسموسیاندهلران778

**چاه 52سیدزایرارجدشت عباسموسیاندهلران779

**چاه 55فریحه خرساندشت عباسموسیاندهلران780

**چاه 59علیرضاخاکرنگدشت عباسموسیاندهلران781
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**چاه 60محمدخان حیدريدشت عباسموسیاندهلران782

**چاه 61مهدي جلیلیان جمشیدي نژاددشت عباسموسیاندهلران783

**چاه 63نظرعلی رحیم خانیدشت عباسموسیاندهلران784

**چاه 64کریم رحیم خانیدشت عباسموسیاندهلران785

**چاه 65عبدالرضاحیدريدشت عباسموسیاندهلران786

**چاه 66غالمرضاخاکرنگدشت عباسموسیاندهلران787

**چاه 67کریم داوددشت عباسموسیاندهلران788

**چاه 68سعیدرحیم خانی شماره2دشت عباسموسیاندهلران789

**چاه 76شبیب خرساندشت عباسموسیاندهلران790

**چاه چنگیزرستمی 2دشت عباسموسیاندهلران791

**چاه حسن خرساندشت عباسموسیاندهلران792

**چاه سپاه پاسداران شماره 27دشت عباسموسیاندهلران793

**چاه مزرعه مفتن رخشماهدشت عباسموسیاندهلران794

**چاه نصراله رحیم خانیدشت عباسموسیاندهلران795

دشت عباسموسیاندهلران796
چاه35 گودرزي  گودرزرستمی قدرت اله 

رستمی
**

**حیدر چگنیدشت عباسموسیاندهلران797

87332خیبر شهرك خیبردشت عباسموسیاندهلران798

**ذهیب سرنامه چاه 17دشت عباسموسیاندهلران799

**روستاي والی نسبدشت عباسموسیاندهلران800

50237سادات دانشگردشت عباسموسیاندهلران801

1592سلمان  آباددشت عباسموسیاندهلران802

74295شهرك دشت عباسدشت عباسموسیاندهلران803

89393شهرك نصر  1دشت عباسموسیاندهلران804

103514شهرك استقاللدشت عباسموسیاندهلران805

2391شهرك بدردشت عباسموسیاندهلران806

159599شهرك حمزهدشت عباسموسیاندهلران807

182931شهرك ذوالفقاريدشت عباسموسیاندهلران808

118506شهرك سپتوندشت عباسموسیاندهلران809

85375شهرك فجردشت عباسموسیاندهلران810
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1786شهرك مطارفهدشت عباسموسیاندهلران811

120547شهرك مملحدشت عباسموسیاندهلران812

216942شهرك ولی عصردشت عباسموسیاندهلران813

**صاحب فیله 1چاه 16دشت عباسموسیاندهلران814

**صاحب فیله 2چاه 15دشت عباسموسیاندهلران815

**صالح سرخه چاه 18دشت عباسموسیاندهلران816

156671عین خوشدشت عباسموسیاندهلران817

57287عین صولهدشت عباسموسیاندهلران818

97366فتحدشت عباسموسیاندهلران819

**محمدخان حیدري نیادشت عباسموسیاندهلران820

**محمدخان حیدري نیادشت عباسموسیاندهلران821

**مزرعه حاج رحیم کمالی شایع درتادشت عباسموسیاندهلران822

**مزرعه حاج رضاپرتوي چاه 62دشت عباسموسیاندهلران823

**مزرعه شکراله حاجی زادهدشت عباسموسیاندهلران824

**مملح رویشلهدشت عباسموسیاندهلران825

2070نصر 2دشت عباسموسیاندهلران826

**نوروزچنانه چاه14دشت عباسموسیاندهلران827

65272بره بیجهنهرعنبرموسیاندهلران828

62258بیات غراننهرعنبرموسیاندهلران829

**پاسگاه بیات 1نهرعنبرموسیاندهلران830

**پاسگاه بیات 2نهرعنبرموسیاندهلران831

**پاسگاه چم صریمنهرعنبرموسیاندهلران832

**پاسگاه دوبرجنهرعنبرموسیاندهلران833

**پاسگاه نهرعنبر1نهرعنبرموسیاندهلران834

**پاسگاه نهرعنبر2نهرعنبرموسیاندهلران835

141537پتک دیناروندنهرعنبرموسیاندهلران836

163738پتک اعرابنهرعنبرموسیاندهلران837

**پردیسان دوویرجنهرعنبرموسیاندهلران838

**پلیس راه دهلران -  اندیمشکنهرعنبرموسیاندهلران839
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193983جلیزي باالنهرعنبرموسیاندهلران840

39173جلیزي پاییننهرعنبرموسیاندهلران841

**چشمه شیریننهرعنبرموسیاندهلران842

**چم صریمنهرعنبرموسیاندهلران843

**چم فاضلنهرعنبرموسیاندهلران844

**دال پرينهرعنبرموسیاندهلران845

117499سادات دالپرينهرعنبرموسیاندهلران846

**سدانحرافی نهرعنبر/دویریج /3نهرعنبرموسیاندهلران847

**سددویرجنهرعنبرموسیاندهلران848

42153شهرك دشت اکبرنهرعنبرموسیاندهلران849

1044علی نعیرنهرعنبرموسیاندهلران850

**غورنهرعنبرموسیاندهلران851

**مرزآبادنهرعنبرموسیاندهلران852

56مرزداراننهرعنبرموسیاندهلران853

**مرکزبی سیم شرکت نفتنهرعنبرموسیاندهلران854

2431,051نهر عنبر (جدید)نهرعنبرموسیاندهلران855

**نهرعنبرنهرعنبرموسیاندهلران856

**واوينهرعنبرموسیاندهلران857

45203باباشمسزنگوانکارزانسیروان858

**برافتاب لرنیزنگوانکارزانسیروان859

38146برافتاب مله مارانزنگوانکارزانسیروان860

1880پهنه برزنگوانکارزانسیروان861

106408حسن گاوداريزنگوانکارزانسیروان862

197739سراب کالنزنگوانکارزانسیروان863

**سرتنگ سفلیزنگوانکارزانسیروان864

1448سفیدخانی سفلیزنگوانکارزانسیروان865

**سفیدخانی علیازنگوانکارزانسیروان866

1139سفیدخانی وسطیزنگوانکارزانسیروان867

**شورابه احمدقلی سفلیزنگوانکارزانسیروان868
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**شورابه احمدقلی علیازنگوانکارزانسیروان869

223786شهرك سرتنگزنگوانکارزانسیروان870

835غسلکزنگوانکارزانسیروان871

417قلندرسفلیزنگوانکارزانسیروان872

538قلندرعلیازنگوانکارزانسیروان873

**کله جوبزنگوانکارزانسیروان874

72259لرنی سفلی ( جدید )زنگوانکارزانسیروان875

62248لرنی علیا ( جدید)زنگوانکارزانسیروان876

**مزرعه چرمینزنگوانکارزانسیروان877

45197نسارمله مارانزنگوانکارزانسیروان878

23110ورمیانزنگوانکارزانسیروان879

**پاسگاه انتظامنی کارزانکارزانکارزانسیروان880

**پرورش بوقلمون محمديکارزانکارزانسیروان881

**پمپ بنزینکارزانکارزانسیروان882

148535جوب درازمیرزابیگیکارزانکارزانسیروان883

117408چشمه پهنکارزانکارزانسیروان884

1548چشمه چاي سفلیکارزانکارزانسیروان885

626چشمه چاي علیاکارزانکارزانسیروان886

2388چشمه چاي وسطیکارزانکارزانسیروان887

180645چشمه خزانهکارزانکارزانسیروان888

75249چشمه رشیدکارزانکارزانسیروان889

146562سراب کارزانکارزانکارزانسیروان890

**شهرك کارخانه سیمان ایالمکارزانکارزانسیروان891

1453علی آبادسفلیکارزانکارزانسیروان892

56194علی آبادعلیاکارزانکارزانسیروان893

418علی آبادوسطیکارزانکارزانسیروان894

**قلعه وزیرکارزانکارزانسیروان895

97310قنات آبادکارزانکارزانسیروان896

**کارخانه سیمان ایالمکارزانکارزانسیروان897
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42165کله جوبکارزانکارزانسیروان898

159586کلی کلیکارزانکارزانسیروان899

**میان تنگکارزانکارزانسیروان900

1666ابزاررودبارمرکزيسیروان901

**امامزاده سیدعباس رودباررودبارمرکزيسیروان902

36134باغلهرودبارمرکزيسیروان903

1346بوژانرودبارمرکزيسیروان904

39138بوژان (جدید)رودبارمرکزيسیروان905

60203چم جنگلرودبارمرکزيسیروان906

153522چم روتهرودبارمرکزيسیروان907

127469چم شیررودبارمرکزيسیروان908

2076دار بلوطرودبارمرکزيسیروان909

1137دوگررودبارمرکزيسیروان910

39119سرابگورطوطیرودبارمرکزيسیروان911

1551سرکانرودبارمرکزيسیروان912

**سنگ شکن حکمتیرودبارمرکزيسیروان913

2380سیاه سیاهرودبارمرکزيسیروان914

67228شوراب خانعلیرودبارمرکزيسیروان915

48147ظهیري سفلیرودبارمرکزيسیروان916

1649ظهیري علیارودبارمرکزيسیروان917

37127عمارترودبارمرکزيسیروان918

59228قاضی خان سفلیرودبارمرکزيسیروان919

30115قاضی خان علیارودبارمرکزيسیروان920

837کمان گرانرودبارمرکزيسیروان921

**اسالمیهلومارمرکزيسیروان922

104347اسالمیه ( جدید)لومارمرکزيسیروان923

**امام زاده عباسلومارمرکزيسیروان924

37123پانزده خردادلومارمرکزيسیروان925

40138چگنیلومارمرکزيسیروان926
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512عباس آبادلومارمرکزيسیروان927

**فاطمیهلومارمرکزيسیروان928

49179گورابسفلیلومارمرکزيسیروان929

2596گورابعلیالومارمرکزيسیروان930

30114الاللومارمرکزيسیروان931

929لرنی سفلیلومارمرکزيسیروان932

**لرنی علیالومارمرکزيسیروان933

**مزرعه کل گهلومارمرکزيسیروان934

56205نگللومارمرکزيسیروان935

59209ورگچلومارمرکزيسیروان936

36132هیوندلومارمرکزيسیروان937

**ایستگاه پمپاژ شماره 2کبیرکوهگچیملکشاهی938

**ایستگاه پمپاژ3 گل گلکبیرکوهگچیملکشاهی939

161602باولگکبیرکوهگچیملکشاهی940

721بوستانهکبیرکوهگچیملکشاهی941

**شیرین آبادگچانکبیرکوهگچیملکشاهی942

3711,468قلعه جوقکبیرکوهگچیملکشاهی943

**گاودارئ گل مریم تعاونی 221کبیرکوهگچیملکشاهی944

2891گل گل سفلیکبیرکوهگچیملکشاهی945

928گل گل علیاکبیرکوهگچیملکشاهی946

**مرغداري عزیزیانکبیرکوهگچیملکشاهی947

**مرغداري ناصري(مولوي)کبیرکوهگچیملکشاهی948

**مرغدارئ ابراهیم علی کرمیکبیرکوهگچیملکشاهی949

**مرغدارئ محمدتقی اسماعیل پورکبیرکوهگچیملکشاهی950

1559اماگچیگچیملکشاهی951

**انجیرگچیگچیملکشاهی952

516چشمه باریکگچیگچیملکشاهی953

**سد ایالمگچیگچیملکشاهی954

417سراب کلکگچیگچیملکشاهی955
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2483سیابدرویشگچیگچیملکشاهی956

90339کلک نقیگچیگچیملکشاهی957

**مزرعه زمیهگچیگچیملکشاهی958

**ورئ کلکگچیگچیملکشاهی959

**ایستگاه مخابراتی پشمینچمزيمرکزيملکشاهی960

43160پاریابچمزيمرکزيملکشاهی961

**پل شکستهچمزيمرکزيملکشاهی962

67215چم انارسفلیچمزيمرکزيملکشاهی963

**چم انارعلیاچمزيمرکزيملکشاهی964

937درگهچمزيمرکزيملکشاهی965

48182شهیدکشوريچمزيمرکزيملکشاهی966

42134طالقانیچمزيمرکزيملکشاهی967

729قرجیلیگانچمزيمرکزيملکشاهی968

4361,573گنبدپیرمحمدچمزيمرکزيملکشاهی969

117375میان تنگچمزيمرکزيملکشاهی970

**میدان پاریابچمزيمرکزيملکشاهی971

**نیازآبادچمزيمرکزيملکشاهی972

517وريچمزيمرکزيملکشاهی973

2067بلوطستان شوهانشوهانمرکزيملکشاهی974

2472توتخوشادولشوهانمرکزيملکشاهی975

**توه بان مورتانشوهانمرکزيملکشاهی976

64330چشمه پهنشوهانمرکزيملکشاهی977

**چیچال خلیفهشوهانمرکزيملکشاهی978

57142دول کبودخوشادولشوهانمرکزيملکشاهی979

**سرکلم خلیلوندشوهانمرکزيملکشاهی980

**گراب خوشادولشوهانمرکزيملکشاهی981

**مزرعه خان مروانشوهانمرکزيملکشاهی982

**مزرعه کهشولی تیرشرخشوهانمرکزيملکشاهی983

**مزرعه میدانشوهانمرکزيملکشاهی984
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**مناربلوطستانشوهانمرکزيملکشاهی985

**منارعبدالکریمشوهانمرکزيملکشاهی986

1664نادرآبادشوهانمرکزيملکشاهی987

**هرکبودخوشادولشوهانمرکزيملکشاهی988

**ابگرمههجداندشتصالح آبادمهران989

**امیرآبادهجداندشتصالح آبادمهران990

**ایست بازرسی سرنیهجداندشتصالح آبادمهران991

625بانروشانهجداندشتصالح آبادمهران992

**بقعه متبرکه شیخ الیاسهجداندشتصالح آبادمهران993

**پاچه پیازجارهجداندشتصالح آبادمهران994

**پاسگاه انجیرههجداندشتصالح آبادمهران995

**پاسگاه ایست وبازرسی سه راهی جندالههجداندشتصالح آبادمهران996

**پاسگاه تپه سرخیهجداندشتصالح آبادمهران997

**پاسگاه تنگ تاریکههجداندشتصالح آبادمهران998

**پاسگاه دوچشمههجداندشتصالح آبادمهران999

**پاسگاه شورشیرین جدیدهجداندشتصالح آبادمهران1000

**پاسگاه شورشیرین قدیمهجداندشتصالح آبادمهران1001

**پاسگاه کانی سختهجداندشتصالح آبادمهران1002

**پاسگاه نی خضرهجداندشتصالح آبادمهران1003

**پرواربندي علی رحمانیهجداندشتصالح آبادمهران1004

61214چمابهجداندشتصالح آبادمهران1005

**درك بانهجداندشتصالح آبادمهران1006

**دوانههجداندشتصالح آبادمهران1007

97348ریکاهجداندشتصالح آبادمهران1008

**سایت فرستند ه رادیو یی صالح آبادهجداندشتصالح آبادمهران1009

**سایت نخجیرهجداندشتصالح آبادمهران1010

823سرنیهجداندشتصالح آبادمهران1011

**سنگ شکن داالهوهجداندشتصالح آبادمهران1012

**سیاهرگههجداندشتصالح آبادمهران1013
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**شرکت مهران آجر غربهجداندشتصالح آبادمهران1014

**فرهادآبادهجداندشتصالح آبادمهران1015

**کارخانه آجر نقشینههجداندشتصالح آبادمهران1016

**کارخانه آجر ارجمنديهجداندشتصالح آبادمهران1017

**کره پوهجداندشتصالح آبادمهران1018

411کلکهجداندشتصالح آبادمهران1019

**گره چقاهجداندشتصالح آبادمهران1020

290986گالنهجداندشتصالح آبادمهران1021

**گلم زردهجداندشتصالح آبادمهران1022

411لیزنهجداندشتصالح آبادمهران1023

2896ماربرههجداندشتصالح آبادمهران1024

**مزرعه بان شیرهجداندشتصالح آبادمهران1025

**مزرعه تخت خانهجداندشتصالح آبادمهران1026

**مزرعه دهلبانهجداندشتصالح آبادمهران1027

**مزرعه صیدمهدي عبدالهیهجداندشتصالح آبادمهران1028

**مقر لشکر11 امیرالمومنینهجداندشتصالح آبادمهران1029

**نرگسهجداندشتصالح آبادمهران1030

**امام زاده سید جلیلمحسن آبمرکزيمهران1031

**ایست بازرسی بهرام آبادمحسن آبمرکزيمهران1032

**ایستگاه تحقیقاتی محسنمحسن آبمرکزيمهران1033

**ایستگاه تولید نهال گرمسیرئمحسن آبمرکزيمهران1034

**بازارچه مرزيمحسن آبمرکزيمهران1035

**باغ ارجمندمحسن آبمرکزيمهران1036

3271,307بان رحمانمحسن آبمرکزيمهران1037

**بهرام آبادمحسن آبمرکزيمهران1038

**بهین وبهروزانمحسن آبمرکزيمهران1039

**پارك جنگلی رضاآبادمحسن آبمرکزيمهران1040

**پاسگاه امیدمحسن آبمرکزيمهران1041

**پاسگاه آب زیادئ 1محسن آبمرکزيمهران1042
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**پاسگاه آب زیادئ 2محسن آبمرکزيمهران1043

**پاسگاه چک قمرمحسن آبمرکزيمهران1044

**پاسگاه چک موسیمحسن آبمرکزيمهران1045

**پاسگاه چنگوله مرزئمحسن آبمرکزيمهران1046

**پاسگاه رضاآبادمحسن آبمرکزيمهران1047

**پاسگاه ساالرئمحسن آبمرکزيمهران1048

**پاسگاه فرخ آبادمحسن آبمرکزيمهران1049

**پاسگاه کنجانچممحسن آبمرکزيمهران1050

**پاسگاه گرمیشهمحسن آبمرکزيمهران1051

**پاسگاه گمرگمحسن آبمرکزيمهران1052

**پاسگاه مرزئ بهرام آبادمحسن آبمرکزيمهران1053

**پاسگاه مرزئ قالویزانمحسن آبمرکزيمهران1054

**پایگاه خیبر کد751محسن آبمرکزيمهران1055

**تاسیسات شهردارئمحسن آبمرکزيمهران1056

**جوي جفتمحسن آبمرکزيمهران1057

**جوي جفت ناصرولیمحسن آبمرکزيمهران1058

**جهاد سبزمحسن آبمرکزيمهران1059

7492,409چاالبمحسن آبمرکزيمهران1060

4261,446چنگولهمحسن آبمرکزيمهران1061

**سد گاويمحسن آبمرکزيمهران1062

**سدانحرافی شهید ال اسحقمحسن آبمرکزيمهران1063

**سنگ شکن رحیمیمحسن آبمرکزيمهران1064

**سیدحسنمحسن آبمرکزيمهران1065

**شرکت پرورش مرغ زرین بالمحسن آبمرکزيمهران1066

**شرکت کشت وصنعت مهران دشتمحسن آبمرکزيمهران1067

9203,349شهرك اسالمیهمحسن آبمرکزيمهران1068

**شهرك صنعتی مهرانمحسن آبمرکزيمهران1069

**فیروزآبادمحسن آبمرکزيمهران1070

**کرهرمحسن آبمرکزيمهران1071

صفحه 37



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**کنجان چممحسن آبمرکزيمهران1072

**گشتارگاه وکارخانه یخ شهردارئ مهرانمحسن آبمرکزيمهران1073

**مجتمع پرورش گاو میش علی اکبر پیريمحسن آبمرکزيمهران1074

**مجتمع دامپرورئ جهادمهرانمحسن آبمرکزيمهران1075

**مزرعه اذوق وشرکاڈمحسن آبمرکزيمهران1076

**مزرعه اموزشی دانشگاه ایالممحسن آبمرکزيمهران1077

**مزرعه خسروآبادمحسن آبمرکزيمهران1078

**مزرعه مکانیزه دشت مهرمحسن آبمرکزيمهران1079

**مزرعه یعقوب وحیديمحسن آبمرکزيمهران1080

**منبع اب اب فاضالبمحسن آبمرکزيمهران1081

2182منطقه عشایري دول گلمحسن آبمرکزيمهران1082

مأخذ: سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1395، مرکز آمار ایران - نشریه تقسیمات کشوري، وزارت کشور، آذرماه 1397
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